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Pembelajaran sejarah yang selama ini kurang berhasil dengan metode 
konvensional mengharuskan adanya pembaharuan sistem pendidikan, yakni 
dengan mengembangkan konsep pembelajaran kontekstual. Pembelajaran seperti 
ini akan mengajak siswa untuk belajar dari kondisi riil yang ada di lingkungan 
sekitar mereka, dan bukan hanya sebatas teori yang kurang bisa dimaknai karena 
jauh di luar jangkauan pengalaman siswa. Upaya guru antara lain yaitu dengan 
memanfaatkan warisan Kota Tradisional Lasem dalam pembelajaran sejarah. 
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Apa saja warisan kota 
tradisional Lasem yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran sejarah di SMA 
N 1 Lasem? (2) Bagaimana guru memanfaatkan warisan kota tradisional Lasem 
dalam pembelajaran sejarah di SMA N 1 Lasem?. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain 
penelitian studi kasus. Lokasi penelitian yaitu SMA Negeri 1 Lasem Kabupaten 
Rembang. Informan dalam penelitian ini adalah guru sejarah serta siswa kelas XI 
IPS dan IPA SMA Negeri 1 Lasem. Teknik pengumpulan data dalam penelitian 
ini yaitu (1) wawancara mendalam; (2) observasi; (3) dokumentasi. Untuk 
menguji objektivitas dan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan 
triangulasi teknik. Analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif 
yang terdiri dari pengumpulan, reduksi, penyajian dan verifikasi data. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru sejarah SMA Negeri 1 Lasem 
telah memanfaatkan warisan kota tradisional Lasem dalam pembelajaran sejarah. 
Warisan kota tradisional Lasem yang dimanfaatkan dalam pembelajaran sejarah 
ini dikategorikan menjadi peninggalan berupa benda dan peninggalan berupa seni 
dan nilai budaya. Dalam pembelajaran sejarah di SMA N 1 Lasem, warisan kota 
tradisional Lasem telah dimanfaatkan sebagai sumber belajar, model 
pembelajaran, dan metode pembelajaran. Adapun dalam pelaksanaannya guru 
mengalami beberapa kendala, diantaranya kurangnya alokasi waktu mata 
pelajaran sejarah, sulitnya mengkondisikan siswa, dan keterbatasan guru dalam 
mendapatkan media kaitannya dengan warisan kota tradisional Lasem. Terlepas 
dari kendala yang dialami guru, pemanfaatan warisan kota tradisionla Lasem 
memberikan dampak positif dalam pembelajaran sejarah, yakni menumbuhkan 
minat siswa dan menambah rasa cinta mereka terhadap sejarah lokalnya. 

Saran yang diajukan hendaknya ada kerjasama yang baik antara pihak 
sekolah, pemerintah daerah, dan lembaga atau organisasi kesejarahan di Lasem 
dalam upaya mengenalkan warisan kota tradisional Lasem. Sumber belajar yang 
berupa buku teks seharusnya lebih diperbanyak. Guru sejarah dapat berperan aktif 
mengembangkan silabus, RPP, metode, media dan teknik evaluasi yang 
digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan lebih baik lagi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Nasional yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa 

dan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa: berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab telah ditetapkan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuh karakteristik manusia 

Indonesia yang dirumuskan dalam tujuan pendidikan nasional itu, hanya satu yang 

secara tersurat menekankan dimilikinya ilmu pengetahuan, sedangkan enam 

lainnya menuntut terwujudnya hasil pendidikan dalam bentuk nilai, sikap, dan 

perilaku seorang manusia Indonesia. Pendidikan melalui jalur sekolah juga harus 

mampu membentuk manusia Indonesia yang utuh tersebut melalui pembelajaran 

yang dilaksanakan. Dengan demikian, semua mata pelajaran di sekolah, termasuk 

pengajaran sejarah, harus mampu mewujudkan tujuan tersebut. 

Adanya berbagai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan semakin 

tingginya ancaman dari proses globalisasi yang terjadi saat ini, mengharuskan 

adanya pembaruan sistem pendidikan dan penyempurnaan kurikulum yang 

mampu menyesuaikan dengan arus globalisasi yang berlangsung. Menurut 

Hamalik (2011:1), kurikulum dan pengajaran merupakan dua hal yang berbeda 

namun erat kaitannya antara satu dengan yang lainnya. Kurikulum pada dasarnya 
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merupakan suatu perencanaan menyeluruh yang mencakup kegiatan dan 

pengalaman yang perlu disediakan, yang memberikan kesempatan secara luas 

bagi siswa untuk belajar. Sejalan dengan adanya tantangan globalisasi yang 

merambah bidang pendidikan, maka sangat diperlukan sumber daya manusia yang 

lebih berkualitas melalui penyempurnaan kurikulum, termasuk kurikulum sejarah 

yang berwawasan lokal maupun nasional. Hal tersebut sesuai dengan tujuan 

pembelajaran sejarah nasional, yaitu: mendorong siswa berpikir kritis-analitis 

dalam memanfaatkan pengetahuan tentang masa lampau untuk memahami 

kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. 

Perubahan atau pembaharuan tersebut sangat diperlukan mengingat selama 

ini pembelajaran sejarah kurang berhasil, tidak menarik, bahkan sering dianggap 

membosankan. Pelajaran sejarah sering dirasakan sebagai uraian fakta-fakta 

kering berupa urutan tahun dan peristiwa belaka. Selain itu, pelajaran sejarah juga 

sering dirasakan hanya mengulangi hal-hal yang sama dari tingkat SD, SMP, 

SMA, bahkan sampai ke Perguruan Tinggi (kecuali di jurusan-jurusan khusus 

sejarah). Pengajaran sejarah yang sangat didominasi oleh pengajaran hafalan 

dengan terlalu banyak menekankan pada “chalk dan talk” di kelas, sangat lemah 

dalam hal mendorong keterlibatan murid dalam proses belajarnya. Penekanan 

pada memoritas telah mengabaikan usaha mengembangkan kemampuan 

intelektual yang lebih tinggi sehingga sejarah tidak relevan dengan kebutuhan 

serta minat siswa, karena sulit dimengerti pada peristiwa sejarah yang terlalu 

memperhatikan tingkah laku orang dewasa yang ada di luar jangkauan 

pengalaman siswa (Partington dalam Widja, 1989: 95-96). 
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Kritikan di atas merupakan tantangan bagi guru-guru sejarah untuk berusaha 

mengembangkan alternatif baru dalam proses belajar mengajar. Salah satu 

alternatif tersebut adalah melalui pembelajaran sejarah lokal dengan membawa 

siswa pada apa yang disebut “living history”, yaitu sejarah dari lingkungan sekitar 

siswa (Widja, 1989:96). Dalam hal ini, sejarah yang berfungsi sebagai sumber 

pedoman dalam moral dan keteladanan yang berada pada lingkungan sekitar dapat 

disampaikan dengan cara-cara yang bermakna. Pembelajaran sejarah harus 

dikaitkan dengan situs cagar budaya yang ada di lingkungan sekitar siswa dan 

sekolah, guna menanamkan nilai karakter kepada siswa tentang kejadian-kejadian 

di masa lampau yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal siswa. Hal ini bisa 

membuat siswa belajar dari realita dan kenyataan melalui pengalaman, bukan 

hanya sebatas teori dan angan-angan. Pembelajaran sejarah ini dapat 

memanfaatkan segala hal yang ada di lingkungan sekitar siswa, misalnya warisan 

budaya lokal. 

Pada titik-titik tertentu terdapat peninggalan-peninggalan yang eksis atau 

terekam sampai sekarang, yang kemudian menjadi warisan budaya. Warisan 

budaya, menurut Davidson dalam Karmadi (2007) diartikan sebagai ‘produk atau 

hasil budaya fisik dari tradisi-tradisi yang berbeda dan prestasi-prestasi spiritual 

dalam bentuk nilai dari masa lalu yang menjadi elemen pokok dalam jatidiri suatu 

kelompok atau bangsa’. Jadi warisan budaya merupakan hasil budaya fisik 

(tangible) dan nilai budaya (intangible) dari masa lalu. 

Pasal 1 the World Heritage Convention (dalam Karmadi, 2007) juga 

membagi warisan budaya fisik menjadi 3 kategori, yaitu monumen, kelompok 
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bangunan, dan situs. Monumen adalah hasil karya arsitektur, patung dan lukisan 

yang monumental, elemen atau struktur tinggalan arkeologis, prasasti, gua tempat 

tinggal, dan kombinasi fitur-fitur tersebut yang mempunyai nilai penting bagi 

sejarah, budaya dan ilmu pengetahuan. Kelompok bangunan adalah kelompok 

bangunan yang terpisah atau berhubungan yang dikarenakan arsitekturnya, 

homogenitasnya atau posisinya dalam bentang lahan mempunyai nilai penting 

bagi sejarah, budaya dan ilmu pengetahuan. Sedangkan yang dimaksud dengan 

situs adalah hasil karya manusia atau gabungan karya manusia dan alam, wilayah 

yang mencakup lokasi yang mengandung tinggalan arkeologis yang mempunyai 

nilai penting bagi sejarah, estetika, etnografi atau antropologi. 

Sejalan dengan hal diatas, dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 

2010 tentang Cagar Budaya juga menyebutkan warisan budaya fisik sebagai 

‘benda cagar budaya’ yang berupa benda buatan manusia dan benda alam, baik 

bergerak maupun tidak bergerak, yang dianggap mempunyai nilai penting bagi 

sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Sedangkan lokasi yang mengandung 

atau diduga mengandung benda cagar budaya disebut ‘situs’ (pasal 5 Undang-

Undang Nomor 10 tahun 2010). 

Warisan-warisan budaya baik fisik maupun non fisik seringkali dapat kita 

temukan dalam satu konsep wilayah kota tradisional seperti Kudus, Demak, 

Jepara, dan Lasem. Kota-kota tersebut dibangun dengan konsep kota tradisional, 

dimana pusat kotanya difokuskan pada satu titik sentral, yakni pusat kekuasaan 

seperti keraton, masjid, alun-alun, pasar, pecinan, dan pemukiman warga ada 

dalam satu wilayah yang berdekatan (Wiryomartono, 1995). Pada masa kejayaan 
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kerajaan Demak, kota Kudus dan Jepara merupakan satu kesatuan di bawah panji-

panji Islam kerajaan Demak, sedangkan Lasem merupakan negara kecil yang 

masih berdiri sendiri hingga berpuluh-puluh tahun lamanya. Lasem mempunyai 

keistimewaan tersendiri jika dibandingkan dengan kota-kota tradisional seperti 

Demak, Kudus, dan Jepara. Dalam perkembangannya, Lasem tidak hanya dikenal 

sebagai kota tradisional saja, namun juga dikenal sebagai perkembangan kota 

Cina dan kota pelabuhan pada masanya (Zahnd, 2012; Pratiwo, 2010; Unjiya, 

2008). 

Lasem awalnya berkembang dengan pemerintahan dan wilayah sendiri di 

bawah kerajaan Majapahit. Namun seiring dengan era kemunduran Majapahit, 

Lasem kemudian terhapus dari deretan kerajaan-kejaan vasal yang menyertai 

kekuasaannya. Terhapusnya kerajaan Lasem kemudian melahirkan Kadipaten 

Binangun Lasem di dekat Pelabuhan Teluk Regol pada tahun 1391 S/ 1469 M 

(Khamzah, 1858: 12). Pada masa itu, agama Islam tumbuh dan berkembang 

semakin kokoh setelah masuk kalangan istana dan menjadi agama di istana. 

Masjid dan pusat pendidikan Islam mulai didirikan, sehingga perkembangan 

agama Islam semakin pesat dan meluas dalam masyarakat. Beberapa kali Istana 

Kadipaten dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain karena berbagai 

alasan, namun yang jelas agama Islam tetap mengakar kuat di Lasem. 

Perkembangan agama Islam yang kuat ini tidak terlepas dari pengaruh Kerajaan 

Demak dan juga Mataram Islam yang pernah menjadi negara yang paling 

berkuasa di Jawa pada masanya. Masa kejayaan Mataram Islam mulai surut 

karena adanya intervensi dari VOC, begitu pula dengan Lasem. Pada tahun 1743 
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kota Lasem diduduki oleh VOC dan pemerintahan Kadipaten Lasem diambil alih 

kekuasaannya. Walaupun rakyat Lasem berjuang dengan adanya berbagai 

perlawanan, Lasem tetap dikuasai oleh pemerintah Kolonial Belanda hingga 

akhirnya Rembang dijadikan sebagai pusat pemerintahan yang baru, dan Lasem 

hanya menjadi kota kecamatan yang merupakan bagian dari Kabupaten Rembang 

pada tahun 1745 (Unjiya, 2008) 

Tak dapat dipungkiri bahwa, Lasem adalah kota kecil di pesisir pantai utara 

Jawa yang didalamnya menyimpan banyak sekali nilai-nilai sejarah dan 

kebudayaan di masa silam. Hal ini dapat dibuktikan dengan berbagai temuan 

sejarah yang pernah diteliti oleh banyak pihak termasuk dari Dinas Kepurbakalaan 

Nasional. Data terbaru dari hasil survey yang dilakukan oleh Balai Arkeologi 

Yogyakarta pada bulan Maret 2011, tercatat potensi data arkeologi berjumlah 542 

titik potensi, terdiri atas 357 titik potensi monumental, 41 titik potensi sebaran 

artefak di Caruban, dan 144 titik sumur di Bonang. Titik potensi monumental 

tersebut berupa: lingga; batu-batu candi; umpak batu; makam; bangunan rumah 

bergaya tradisional (geladak), Cina, Indis, dan campuran; galangan kapal; sumur; 

bangunan peribadatandan gua pemujaan. Sedangkan titik potensi non monumental 

antara lain: lumpang batu; guci; fragmen tembikar; fragmen keramik; fragmen 

logam (mata uang); terakota; tulang; dan lain sebagainya. Selain itu juga masih 

ada peninggalan berupa kesenian dan kebudayaan, seperti Laesan dan juga Batik 

(http://arkeologijawa.com/index.php?actions=news.detail&id_news=122) 

Keseluruhan temuan tersebut mencerminkan bahwa Lasem pernah 

berkembang dalam beberapa fase sejak masa Majapahit, Islam, dan Kolonial. Hal 

http://arkeologijawa.com/index.php?actions=news.detail&id_news=122�
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tersebut membuktikan bahwa Lasem memiliki kedudukan dan peran yang penting 

dalam kerangka sejarah. Inilah mengapa Lasem memiliki potensi tinggi untuk 

berkembang sebagai Heritage Town atau Kota Pusaka, yang dapat dimanfaatkan 

oleh sekolah-sekolah yang ada di Lasem dalam pembelajaran sejarah, tidak 

terkecuali SMA N 1 Lasem. Segala warisan kota Lasem dapat dimanfaatkan oleh 

sekolah baik sebagai sumber belajar, menumbuhkan minat siswa, maupun sebagai 

upaya guru untuk memupuk kesadaran dan kecintaan siswa terhadap sejarah 

lokalnya. Sebagai satu-satunya SMA Negeri yang ada di Lasem dan terletak tidak 

jauh dari jantung kota Lasem, SMA N 1 Lasem seharusnya juga memanfaatkan 

segala warisan kota yang ada di Lasem dalam pembelajaran sejarahnya secara 

maksimal. 

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul: “Pemanfataan Warisan Kota Tradisional Lasem dalam 

Pembelajaran Sejarah (Studi Kasus di SMA N 1 Lasem)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apa saja warisan kota tradisional Lasem yang dapat dimanfaatkan dalam 

pembelajaran sejarah di SMA N 1 Lasem? 

2. Bagaimana guru memanfaatkan warisan kota tradisional Lasem dalam 

pembelajaran sejarah di SMA N 1 Lasem? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah diangkat, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui apa saja warisan kota tradisional Lasem yang dapat 

dimanfaatkan dalam pembelajaran sejarah di SMA N 1 Lasem. 

2. Untuk mengetahui  bagaimana guru memanfaatan warisan kota tradisional 

Lasem dalam pembelajaran sejarah di SMA N 1 Lasem. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis dan 

praktis, yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat teoretis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kajian ilmiah 

mengenai Lasem dari sudut pandang yang tidak biasanya, yakni Lasem sebagai 

kota tradisional. Penelitian ini memberikan kajian ilmiah mengenai Lasem sebagai 

kota tradisional dan pemanfaatannya dalam pembelajaran sejarah di sekolah. 

Selain itu, penelitian ini juga bisa digunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat praktis 

a) Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan sekolah sebagai sarana dalam 

pelestarian nilai-nilai warisan sejarah lokal, salah satunya dengan adanya 

pemanfaatan warisan kota tradisional Lasem mengingat SMA N 1 Lasem adalah 

satu-satunya SMA negeri yang ada di Lasem sehingga mempunyai pengaruh yang 
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besar dalam masyarakat sekitarnya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan 

dapat memberikan inspirasi bagi sekolah dalam mengembangkan pembelajaran 

sejarah yang ada di sekolah dengan lebih maksimal. 

b) Bagi Penulis 

Memberi bekal pengetahuan penulis mengenai Lasem yang sangat kaya 

akan warisan budaya, salah satunya warisan kota tradisional Lasem. Penulis juga 

mendapatkan manfaat berupa nilai-nilai penting yang dapat diambil dari warisan 

budaya Lasem yang sangat kaya, yang bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran 

sejarah di sekolah-sekolah maupun dalam upaya menularkan dan mewariskan 

nilai-nilai kearifan budaya lokal tersebut pada masyarakat Lasem.  

 

E. Batasan Istilah 

1. Pemanfaatan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manfaat diartikan sebagai guna, 

faedah. Bermanfaat yaitu berguna, berfaedah (Poerwadarminta, 1984:630). 

Pemanfaatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengggunaan dari 

warisan kota tradisional Lasem yang sampai sekarang masih bisa dimanfaatkan 

dalam pembelajaran sejarah. 

 

2. Warisan Kota Tradisional Lasem 

Kota tradisional menurut Pieter J.M. Nas (2007:68) diartikan sebagai 

bangunan-bangunan seputar keraton sultan dan dicirikan dengan adanya alun-alun 

dan kompleks istana untuk administrasi, pelayanan umum, pengrajin dan militer. 
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Kota tradisional mempunyai struktur kota yang jelas dan hampir sama di setiap 

kotanya. Struktur kota tradisional ini sebenarnya berakar dari konsep pusat kota 

pada masa kerajaan Majapahit, dimana alun-alun dan istana menjadi unsur 

penting dalam pemerintahannya (Zahnd,2012). 

Wiryomartono (1995) juga menyimpulkan bahwa suatu permukiman urban 

dibentuk oleh struktur-struktur utama yang tetap, yakni: istana sebagai pusat 

kekuasaan, masjid sebagai pusat peribadatan, dan pasar sebagai pusat kegiatan 

perdagangan. Selain itu, alun-alun sebagai ruang publik terbuka juga merupakan 

struktur penting dan utama dalam membentuk struktur kota tradisional. 

Dari berbagai pendapat mengenai kota tradisional, dapat dilihat bahwa kota 

tradisional berkembang dan terbentuk pada masa Islam. Hal tersebut diperkuat 

dengan ciri atau struktur utama pembentuk kota yang terdiri dari istana atau 

keraton, masjid, dan alun-alun. Dalam penelitian ini, yang dimaksud warisan kota 

tradisional Lasem adalah semua peninggalan atau warisan dari kota tradisional 

Lasem, seperti: istana, masjid, makam, alun-alun, pasar, pemukiman, dan 

peninggalan-peninggalan sejarah pada masa Islam di Lasem yang sampai 

sekarang masih ada dan dapat dilihat bentuk fisiknya. 

 

3. Pembelajaran Sejarah 

Widja (1989:23) menjelaskan bahwa pembelajaran sejarah adalah 

perpaduan antara aktivitas belajar dan mengajar yang di dalamnya mempelajari 

tentang peristiwa masa lampau yang erat kaitannya dengan masa kini, sebab masa 

lampau itu baru merupakan masa lampau yang penuh arti setelah dilihat dari masa 
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kini. Pembelajaran sejarah memiliki peran fundamental dalam kaitannya dengan 

guna atau tujuan dari belajar sejarah, karena melalui pembelajaran sejarah dapat 

juga dilakukan penilaian moral saat ini sebagai ukuran menilai masa lampau. 

Kochhar (2008) juga menjelaskan banyak hal terkait metode pembelajaran 

sejarah, namun harus diakui bahwa tidak ada satu metode dalam pembelajaran 

sejarah yang dapat direkomendasikan untuk semua topik dan situasi. Hanya 

dengan pendekatan yang kreatif dalam mengajar, maka baru bisa didapatkan hasil 

belajar yang terbaik. Pendekatan kreatif tersebut bisa dicapai oleh guru 

diantaranya dengan cara membawa siswa kedalam dunia mereka sendiri, yang 

dalam hal ini berarti mengajarkan sejarah yang bersifat aktual  sesuai dengan 

kondisi lingkungan peserta didik. Pembelajaran sejarah yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah pembelajaran sejarah aktif dalam kelas, maupun 

pembelajaran yang dilakukan diluar jam belajar sejarah.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

 

A. Kajian Pustaka 

Penelitian mengenai kota Lasem dan pemanfaatan potensi sejarah lokal 

telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Penelitian-penelitian tersebut 

biasanya mengacu pada penelitian sebelumnya, karena dapat dijadikan sebagai 

referensi dan acuan pada penelitian selanjutnya. Berikut beberapa hasil penelitian 

terdahulu yang dapat dijadikan sebagai kajian pustaka dalam penelitian ini. 

Buku dari Pratiwo yang berjudul: “Arsitektur Tradisional Tionghoa dan 

Perkembangan Kota” mengkaji mengenai proses transformasi arsitektur 

tradisional Tionghoa yang difokuskan di Semarang dan Lasem. Pecinan di Lasem, 

yang didominasi oleh rumah berhalaman adalah kota kecil yang berfungsi sebagai 

ibu kota kecamatan, merupakan wilayah yang mengalami kemunduran. Kota 

Semarang dan Lasem dikaji secara terpisah dan spesifik berdasarkan kronologi 

waktu dan proses transformasinya. Hal yang menarik dari buku ini adalah 

kecintaan penulis pada kota kecil Lasem yang dijadikan sebagai obyek penelitian 

dan diangkat dalam setiap penelitiannya dari waktu ke waktu. Buku ini sangat 

membantu peneliti karena obyek kajiannya adalah Lasem, kota yang juga menjadi 

obyek kajian dalam penelitian kali ini. 

Akrom Unjiya juga banyak membicarakan mengenai Lasem dalam bukunya 

yang berjudul “Lasem Negeri Dampoawang: Sejarah yang Terlupakan”. Dalam 

bukunya, Unjiya mencoba merekonstruksi sebuah perjalanan sejarah kota Lasem 
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yang di dalamnya menyimpan banyak sekali nilai-nilai historis kebudayaan masa 

silam, terutama dalam bidang maritim, sejak zaman kerajaan Majapahit dari abad 

14 hingga Mataram Islam di pertengahan abad 18. Selain berisi tentang kejayaan 

Lasem sebagai kota pelabuhan, buku ini juga mendeskripsikan sejarah Lasem dari 

masa ke masa. Lasem yang awalnya berkembang sebagai negeri yang makmur di 

bawah panji kerajaan Majapahit, hingga Lasem yang muncul sebagai kadipaten 

akibat pengaruh dari penyebaran agama Islam. Islam yang mulai diterima setelah 

keruntuhan Majapahit kemudian dijadikan sebagai agama negara, dan terus 

berkembang pesat mempengaruhi setiap sendi kehidupan di Lasem. Tapi satu hal 

yang tidak berubah dari Lasem, yakni Lasem tetap berjaya dengan pelabuhan dan 

kekuatan maritimnya tanpa terpengaruh oleh pergantian kekuasaan yang silih 

berganti dari masa ke masa. 

Selanjutnya merupakan sebuah kitab yang ditulis oleh R. Panji Khamzah 

pada tahun Jawa 1787 (1858 M) dengan judul “Carita Sejarah Lasem” atau biasa 

disebut CSL. Kitab ini ditulis dalam bahasa Jawa, dan diawali dengan penuturan 

perihal sejarah Lasem sejak masa kejayaan Majapahit, masa penyebaran Islam, 

hingga masa pemerintahan VOC-Belanda. Sebenarnya uraian CSL banyak 

mengandung data sejarah. Informasi yang ada di dalamnya sejalan dengan 

pengetahuan kesejarahan yang diuraikan dalam berbagai sumber tradisi lainnya, 

bahkan terdapat pula data baru yang tidak disebutkan dalam berbagai sumber 

tertulis yang telah dikenal sebelumnya. Dengan demikian, informasi kesejarahan 

yang terkandung dalam CSL dapat melengkapi uraian sejarah yang masih gelap 

atau samar pada babakan terakhir kerajaan Majapahit. Jadi terdapat aspek-aspek 
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sejarah perkembangan Islam, agama Hindu zaman Majapahit, agama orang Cina 

perantauan yang pada waktu itu datang, agama orang-orang Campa, serta agama 

Buddha yang akhirnya tetap bertahan di wilayah Lasem. 

Penelitian dari Vera Aryani yang berjudul “Pemanfaatan Situs Sunan 

Bonang di Lasem Kabupaten Rembang Sebagai Sumber Belajar Sejarah bagi 

Siswa Kelas XI IPS di SMA Negeri 1 Lasem” juga dijadikan sebagai rujukan 

selanjutnya. Dalam penelitian ini penulis mengkaji mengenai situs Sunan Bonang 

di Lasem yang dimanfaatkan sebagai sumber belajar, khususnya siswa SMA 

Negeri 1 Lasem. Situs Sunan Bonang memiliki beberapa peninggalan sejarah 

Sunan Bonang, di antaranya yaitu: Makam Sunan Bonang, batu Pasujudan Sunan 

Bonang, alat pancing, sumur, dan masjid. Peninggalan-peninggalan tersebut 

sangat baik untuk digunakan sebagai sumber belajar, yaitu pada materi tentang 

lahir dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Jawa. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan Situs Sunan Bonang di Lasem 

sebagai sumber belajar sejarah bagi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Lasem 

masih kurang optimal. Pemanfataannya hanya sebatas penugasan-penugasan, 

dikarenakan beberapa kendala yang dihadapi. Kendala-kendala tersebut antara 

lain: keterbatasan waktu, banyaknya materi yang harus disampaikan, dan 

kurangnya minat siswa akibat metode pembelajaran yang kurang variatif. 

Bahan acuan yang penulis gunakan selanjutnya adalah jurnal. Jurnal 

pertama berjudul: “Pengembangan Model Pembelajaran Sejarah Berbasis Situs 

Sejarah Lokal di SMA Negeri Kabupaten Temanggung”. Jurnal ini ditulis oleh Iin 

Purnamasari dan Wasino, prodi IPS program Pascasarjana Unnes. Dalam 
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penelitiannya peneliti menemukan fakta bahwa selama ini situs-situs sejarah lokal 

belum dimanfaatkan secara optimal oleh guru-guru sejarah, termasuk penciptaan 

media untuk mengembangkan satu model pembelajaran yang aktif, kreatif, 

inovatif serta menyenangkan bagi peserta didik. Oleh karena itu, peneliti mencoba 

mengembangkan salah satu model pembelajaran sejarah melalui penelitian 

tentang pengembangan model pembelajaran sejarah berbasis situs sejarah lokal di 

SMA Negeri Kabupaten Temanggung. Pengembangan model pembelajaran 

sejarah berbasis situs sejarah lokal dilakukan dengan mengembangkan perangkat 

pembelajaran yang meliputi silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 

Lembar Kerja Siswa (LKS) serta bahan ajar berupa CD pembelajaran yang 

menyajikan film dokumenter dari situs-situs bersejarah di lingkungan tempat 

tinggal siswa dengan menyesuaikan dengan Standar Kompetensi, Kompetensi 

Dasar dan materi pokok pembelajaran. Penerapan model pembelajaran sejarah 

berbasis situs sejarah lokal dapat meningkatkan kualitas pembelajaran siswa yang 

ditunjukkan pada hasil evaluasi belajar yang sangat tinggi dan aktifitas 

pembelajaran yang sangat baik. 

Jurnal kedua yang penulis gunakan adalah tulisan dari Muhamad Idris yang 

berjudul: “Kajian Alih Fungsi Situs Kuno Pada Masa Awal Kesultanan 

Palembang Sebagai Bahan Referensi Pengajaran Sejarah di Sekolah Menengah 

Atas di Palembang”. Penulisan jurnal ini dilatarbelakangi oleh pemahaman siswa 

sekolah menengah atas di kota Palembang terhadap sejarah lokal daerahnya, 

khususnya sejarah awal Kesultanan Palembang, yang masih sangat minim. Hal ini 

dapat dibuktikan rendahnya pemahaman mereka terhadap situs-situs kuno periode 
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sejarah klasik Palembang. Kesimpulan dari uraian penulis yaitu berdasarkan pada 

landasan tujuan pengajaran sejarah, bahwa sejarah harus dapat menjadi sumber 

referensi bagi seseorang dalam mengambil keputusan. Maka konsep 

pengembangan dan pemanfaatan lingkungan pada jaman Sriwijaya dapat 

dijadikan sebagai bahan masukan dalam pengelolaan dan pembagian tata ruang. 

Pemanfaatan bangunan kuno dengan mengalih fungsikan candi dan wihara 

memiliki nilai positif dalam upaya pengawetan peninggalan sejarah dan 

meningkatkan sisi nilai kegunaannya asalkan tidak merubah bentuk dan susunan 

aslinya. Pada bagian ini guru dan siswa dapat belajar analisa kritis dalam 

mengkaji peristiwa alih fungsi situs kuno ini sebagai sumber referensi dalam 

mengambil berbagai keputusan yang berkaitan dengan persoalan hidup. 

Penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu telah 

memberikan gambaran mengenai kota Lasem dan pemanfaatan potensi sejarah 

lokal dalam ruang lingkup yang berbeda. Kota Lasem lebih banyak dikaji sebagai 

kota kecil yang kental akan nuansa Cina dan lebih dikenal sebagai kota Cina. 

Sedangkan pemanfaatan potensi sejarah lokal seperti situs-situs sejarah hanya 

dimanfaatkan sebatas sebagai sumber belajar, itupun tidak maksimal. Sehingga 

untuk melengkapi penelitian  sebelumnya, dalam penelitian ini peneliti akan 

mengkaji pemanfaatan Lasem dalam pembelajaran sejarah secara lebih luas. 

Penelitian ini sudah jelas memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti mencoba mengkaji Lasem dari sisi yang 

tidak biasanya. Jika selama ini Lasem lebih dikenal sebagai kota Cina, maka kali 

ini peneliti akan mengkaji Lasem sebagai kota tradisional, yakni Lasem pada 
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masa Islam. Selain itu, penelitian ini juga berbeda dengan penelitian dari Vera 

yang memanfaatkan situs Sunan Bonang yang ada di Lasem sebagai sumber 

belajar. Dalam penelitian kali ini, peneliti tidak hanya mengkaji mengenai 

pemanfaatan potensi sejarah Lasem sebagai sumber belajar saja, melainkan 

mencoba menguak pemanfaatannya dalam pembelajaran sejarah secara lebih luas. 

Sedangkan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-

sama meneliti tentang Lasem dan juga pemanfaatannya dalam pembelajaran 

sejarah, khususnya di SMA Negeri 1 Lasem. Oleh karena itu, penelitian ini 

merupakan pelengkap dari penelitian-penelitian sebelumnya, karena pada 

dasarnya setiap penelitian tidaklah sempurna, masing-masing mempunyai 

kelebihan dan kekurangan. 

 

B. Kerangka Teori 

1. Kota Tradisional 

Membicarakan mengenai kota, teori-teori yang biasa membahas 

permasalahan tersebut adalah teori-teori aliran Jerman, salah satunya adalah teori 

dari Max Weber. Max Weber (dalam Nas, 1984;4) berpendapat bahwa kota 

sebagai suatu tempat yang mempunyai sifat kosmopolitan. Di sana terdapat 

berbagai struktur sosial yang menimbulkan bermacam-macam gaya hidup. Di kota 

ada dorongan membentuk suatu kepribadian sosial dan mengadakan perubahan, 

kota merupakan sarana untuk perubahan sosial. 

Dalam teorinya, Max Weber menyebutkan mengenai tipe ideal kota yang 

mempunyai unsur positif dan kreatif bagi masyarakatnya. Tipe ideal kota tersebut 
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harus memenuhi syarat-syarat sehingga mampu disebut sebagai kota yang 

sesungguhnya. Kota semacam itu harus mempunyai benteng, pasar, mahkamah 

pengadilan, struktur politik setempat, dan suatu otonomi yang luas. Tetapi, 

memang tidak semua kota memenuhi syarat ini (Nas, 1984:3). 

Sejalan dengan tipe ideal kota yang disebutkan oleh Weber, Indonesia juga 

mempunyai tipe ideal tersendiri dalam mengkategorikan kota sebagai kota 

tradisional, dimana tipe ideal tersebut ada pada kota-kota di Jawa. Menurut 

Wiryomartono (1995), struktur kota tradisional di Jawa yang mulai terbentuk 

secara paten pada masa Mataram Islam berakar dari konsep pusat kota pada masa 

kerajaan Majapahit, dimana istana dan alun-alun menjadi unsur penting di 

dalamnya. Unsur utama pembentuk struktur kota tradisional menurut 

Wiryomartono antara lain terdiri dari: 

a) Pusat Kekuasaan (Istana) 

Keraton sebagai pusat kekuasaan selayaknya merupakan pusat dimana 

perkembangan urban bermula. Keraton atau Istana sebagai pusat kekuasaan sudah 

pasti memiliki tempat yang akan memberi tengaran orientasi dan membentuk 

wilayah yang terorganisir pencapaiannya. Untuk mendukung dua kondisi ini, 

pusat perlu didukung oleh lapangan terbuka (alun-alun) dan pasar. Struktur  

keraton yang mendukung gagasan kota ditandai oleh tembok keliling yang 

dibangun dari pasangan batu bata. Tembok keliling ini dimaksudkan untuk 

pelindung dalem yang menandai pusat kekuasaan, dimana didalamnya dibangun 

pula masjid dan juga pemakaman bagi para keluarga keraton. 
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b) Masjid 

Masjid dalam tradisi jawa merupakan rujukan-rujukan bagaimana kegiatan 

religius yang terorganisir diberi tempat sebagai bagian dari sentra kekuasaan. 

Bangunan ini merupakan bagian perkembangan dari struktur dasar pendopo yang 

beratap susun tiga. Tata letak masjid yang sengaja didekatkan pada pusat 

kekuasaan dimaksudkan untuk merangkul kehidupan religius dalam satu sistem 

kekuasaan. Masjid kota Jawa hampir selalu berada di kawasan alun-alun sebelah 

barat. Arah atau orientasi sembahyang ke Kiblat tidak selalu menjadi sumbu 

bangunan masjid. 

Karakteristik untuk masjid di Jawa kususnya dan di Indonesia umumnya, 

adalah kaitannya dengan makam orang-orang yang penting, seperti para raja dan 

wali. Masjid dan makam menjadi satu sistem tata ruang yang secara mencolok 

dapat ditemukan di hampir semua masjid kuno yang berkembang pada masa 

Islam. Makam ditempatkan sebagai bagian dalam dengan masjid sebagai latar 

depannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa makam juga merupakan salah satu unsur 

penting yang membentuk struktur kota tradisional. 

c) Alun-alun 

Alun-alun sendiri merupakan ruangan terbuka yang hampir semuanya 

berbentuk segi empat atau bujur sangkar. Fungsi dari alun-alun di Jawa ini erat 

kaitannya dengan upacara-upacara kenegaraan, serta mempunyai makna spiritual 

yang sakral sebagai tempat bertemunya rakyat dengan penguasanya.Posisi alun-

alun sendiri cenderung sebagai pusat orientasi mata angin.Konsep alun-alun 
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sendiri bisa dilihat sebagai upaya memadukan dua kepentingan ritual yang 

berpusat pada keraton dan masjid. 

Hal yang menarik dari konsep alun-alun kota Jawa ini adalah adanya dua 

pohon beringin kembar yang ditanam di tengah alun-alun. Beringin kembar ini 

digunakan sebagai tengaran pusat kota dan dipercaya membawa kekuatan yang 

tak terlihat sehingga keberadaannya dikeramatkan hingga sekarang. 

d) Pasar 

Pasar secara harfiah berarti berkumpul untuk menukar barang atau jual beli 

sekali dalam 5 hari di Jawa. Kata lain dari pasar adalah peken yang kata kerjanya 

mapeken, artinya berkumpul. Peken adalah tempat berkumpul yang tidak 

berkaitan dengan upacara.Pasar dipandang sebagai kejadian periodik yang tidak 

bersangkut paut dengan konsep kekuasaan secara langsung, sehingga letak pasar 

secara urban Jawa ada di alun-alun. 

Zahnd (2008) juga menyebutkan mengenai konsep kota tradisional di Jawa. 

Kota tradisional tersebut pada perkembangannya dapat dibedakan menjadi kota 

tradisional yang berkembang sebagai “kota pesisir” dan “kota dalam”. Kota 

pesisir yang dibangun sesuai dengan pola Jawa disebutkan Zahnd terdiri dari: 

alun-alun sebagai pusat kota, sebelah Barat didirikan Masjid Agung, dan di 

sebelah Selatan dibangun Istana atau Keraton. Selain itu, berbagai fasilitas publik 

dan juga militer menjadi bagian penting dalam pola kota tradisional di pesisir. 

Masjid Agung menjadi elemen perkotaan yang tetap berada di tengah setiap 

kota. Masjid tersebut selalu diletakkan di sisi Barat alun-alun dan biasanya 

mengikuti arah yang tepat pada Ka’bah di Mekkah. Arsitektur masjid merupakan 
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arsitektur Jawa yang sakral dan berlatar belakang Hindu dan Buddha: berbentuk 

Joglo dengan empat penyangga utama dan beratap tiga susun dengan ruang dalam 

yang terbuka. Di belakang masjid Agung biasanya berkembang kawasan dengan 

nama Kauman sebagai elemen perkotaan baru. Khususnya di kota-kota pesisir 

hampir setiap kelompok etnis atau golongan khusus, kawasannya diberi nama 

khusus sesuai dengan latar belakangnya, antara lain: Pacinan, Pakojan, 

Pakauman, Kapatihan, Kasatrian, Demungan, dll. 

Gulliot (dalam Nas: 2007,293-294) juga menyinggung mengenai kota yang 

berkembang sebagai kota pesisir. Kota ini memperlihatkan sebuah kota yang 

dikelilingi oleh tembok dan air karena posisinya yang menghadap ke laut. Kota ini 

juga dilengkapi dengan sebuah keraton, alun-alun, masjid, dan di luar kota sebelah 

barat terdapat pemukiman orang Cina, sedangkan di sebelah timur terdapat sebuah 

pasar. Pusat kotanya terdiri atas keraton dan di depannya terdapat alun-alun 

dengan pohon beringin dan dua buah batu yang rata untuk acara-acara seremonial 

sultan. Sebelah barat alun-alun terdapat masjid, serta terdapat jaringan jalan yang 

berbentuk sudut siku-siku yang mengarah ke empat mata angin akan tetapi semua 

jalan utamanya tetap menuju ke pusat kota. Letak keraton sendiri tepat berada di 

sebelah selatan alun-alun. Selain itu, di seputar pusat kota terdapat kampung-

kampung yang masing-masing dihuni penduduk menurut berbagai macam latar 

belakang pekerjaan, agama, dan etnisitas mereka. 
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2. Pembelajaran Sejarah 

a) Teori dan Landasan Filosofis Pembelajaran Sejarah 

Teori belajar kognitif merupakan suatu teori belajar yang lebih 

mementingkan proses belajar itu sendiri. Belajar tidak hanya sekedar melibatkan 

hubungan antara stimulus dan respon, lebih dari itu belajar melibatkan proses 

berfikir yang sangat kompleks. Menurut teori ini, ilmu pengetahuan dibangun 

dalam diri seorang individu melalui proses interaksi yang berkesinambungan 

dengan lingkungan. Proses ini tidak berjalan terpisah-pisah melainkan tetap 

mengalir, bersambung-sambung-menyeluruh (Riyanto, 2009: 9). 

Psikologi kognitif menyatakan bahwa perilaku manusia tidak ditentukan 

oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya, melainkan oleh faktor yang ada pada 

dirinya sendiri. Faktor-faktor internal itu berupa kemampuan atau potensi yang 

berfungsi untuk mengenal dunia luar, dan dengan pengenalan itu manusia mampu 

memberikan respon terhadap stimulus. Berdasarkan pada pandangan itu, teori 

psikologi kognitif memandang belajar sebagai proses pemfungsian unsur-unsur 

kognisi, terutama unsur pikiran, untuk dapat mengenal dan memahami stimulus 

yang datang dari luar. Dengan kata lain, aktifitas belajar pada diri manusia 

ditekankan pada proses internal dalam berfikir, sesuai dengan pandangan filsafat 

konstruktivisme. 

Peningkatan kesadaran sejarah siswa sebagai salah satu tujuan kurikulum 

baru adalah pandangan filosofis konstruktivisme. Konstruktivisme didasarkan 

pada pendapat bahwa kita semua membangun perspektif dunia kita sendiri melalui 

bagan (schema) dan pengalaman individu (Isjoni, 2008: 57). Berdasarkan 
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pandangan filosofis konstruktivisme, bahwa konstruktivisme memusatkan 

pembelajaran dengan menyiapkan siswa untuk memecahkan masalah yang rancu. 

Pandangan ini menyatakan bahwa pendidik tidak dapat memberikan pengetahuan 

kepada peserta didik. Sebaliknya, peserta didik harus mengkonstruksikan 

pengetahuannya sendiri. Peran pendidik adalah: memperlancar proses 

pengkonstruksian pengetahuan dengan cara membuat informasi secara bermakna 

dan relevan dengan peserta didik, memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk mengungkapkan atau menerapkan gagasannya sendiri, dan membimbing 

peserta didik untuk menyadari dan secara sadar menggunakan strategi belajarnya 

sendiri (Slavin dalam Rifa’i dan Anni, 2009: 128). 

Filsafat konstruktivisme menurut Jalal dan Supriadi (dalam Isjoni:57-58) 

bahwa: 

1) Pengetahuan berdasarkan subjek 

2) Subjek membentuk sendiri skema kognitif, kategori, konsep, dan struktur 

yang perlu untuk pengetahuan 

3) Pengetahuan dibentuk dalam struktur konsepsi seseorang yang membentuk 

pengetahuan ketika berhadapan dengan pengalaman. 

Jean Piaget (dalam Isjoni:58) juga mengatakan: pengetahuan dibangun 

secara aktif oleh individu sendiri dengan berbagai cara yakni mendengar, 

membaca, bertanya, menelusuri dan melakukan eksperimen. Dalam pandangan 

konstruktivisme peserta didik diharapkan memiliki kemampuan berfikir untuk 

menyelesaikan setiap persoalan. 
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Pandangan konstruktivisme tersebut sejalan dengan tujuan dari 

pembelajaran sejarah. Sejarah merupakan salah satu komponen ilmu-ilmu sosial, 

yang tujuannya adalah memperkenalkan kepada para siswa akan masa lampau dan 

masa sekarang mereka, serta lingkungan sosial mereka. Pembelajaran ilmu-ilmu 

sosial, khususnya sejarah, adalah untuk mengembangkan kemampuan siswa agar 

dapat menghargai warisan budaya yang ada, serta menyadari akan pentingnya 

kesadaran terhadap nilai budaya lokal. 

Kesadaran sejarah dalam pembelajaran sejarah memerlukan partisipasi aktif, 

memecahkan masalah dan kerjasama. Guru berperan sebagai fasilitator dan 

pembimbing untuk mendorong berkembangnya “how to learn” pada diri siswa. 

Beberapa indikator siswa yang memiliki kesadaran sejarah adalah tumbuhnya 

minat perhatian, rasa cinta sejarah, dan kerja sama. Keseluruhan indikator tersebut 

mencerminkan adanya pembelajaran yang berpusat pada siswa. 

Kesadaran sejarah yang dibangun sendiri oleh siswa dengan memanfaatkan 

lingkungan sekitar, menunjukkan eksistensi dari pentingnya kesadaran sejarah 

lokal. Sejarah lokal sendiri menurut Abdullah dalam Wasino (2005:2 mempunyai 

arti khusus, yakni sejarah dengan lingkup spasial dibawah sejarah nasional, 

misalnya sejarah Indonesia. Berdasarkan hierarki ini, maka sejarah lokal barulah 

ada setelah adanya kesadaran sejarah nasional. 

Sejarah lokal dapat dikatakan sebagai suatu bentuk penulisan sejarah dalam 

lingkup suatu yang terbatas pada lokalitas tertentu. Jadi keterbatasan sejarah lokal 

didasarkan atas unsur wilayah atau unsur spasial (Widja, 1989:11). Lingkup 
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spasial ini dapat mencakup wilayah desa, kecamatan, kawedanan, kabupaten 

hingga propinsi. 

Wasino (2005:2-3) menyebutkan bahwa aspek-aspek kajian sejarah lokal 

meliputi sejarah umum dan sejarah sistematis. Sejarah umum yaitu sejarah yang 

mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat lokal, sedangkan sejarah 

sistematis, yaitu sejarah lokal yang meliputi aspek sosial dan kemasyarakatan, 

ekonomi, politik, kebudayaan, etnisitas, serta perjuangan dan kepahlawanan local. 

Semua aspek yang ada dalam sejarah lokal ini bisa kita lihat dan kita 

pelajari melalui warisan-warisan lokal yang ada di lingkungan sekitar siswa. 

Dengan memanfaatkan warisan lokal yang ada di lingkungan sekitar siswa, 

menunjukkan bahwa kesadaran akan sejarah lokal sudah tertanam pada diri para 

siswa. Hal ini akan menjadikan pembelajaran sejarah lebih bermakna, karena 

selain kesadaran sejarah yang telah terbentuk melalui pemanfaatan warisan 

budaya lokal, nilai-nilai budaya lokal yang ada di lingkungan sekitar siswa juga 

akan menjadikan siswa lebih arif dan bijaksana. 

 

b) Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Pembelajaan kontekstual (contextual teaching and learning) adalah konsep 

belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan 

situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka 

sehari-hari, dengan melibatkan tujuh komponen utama pembelajaran kontekstual, 

yakni: konstruktivisme (constructivism), bertanya (questioning), inkuiri (inquiry), 
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masyarakat belajar (learning community), pemodelan (modeling), dan penilaian 

autentik (authentic assessment) (Trianto, 2011:107). 

Secara garis besar langkah-langkah penerapan Contextual Teaching and 

Learning dalam kelas menurut Riyanto (2009:168-169) sebagai berikut: 

1) Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara 

bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan 

dan keterampilan barunya.  

2) Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk semua topik. 

3) Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. 

4) Ciptakan masyarakat belajar (belajar dalam kelompok-kelompok). 

5) Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran. 

6) Lakukan refleksi di akhir pertemuan. 

7) Lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara.  

 

c) Sumber Belajar 

Sumber belajar dapat dirumuskan sebagai segala sesuatu yang dapat 

memberikan kemudahan belajar, sehingga diperoleh sejumlah informasi, 

pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan (Mulyasa, 

2007:177). Sudah menjadi keharusan bagi seorang guru untuk mengeksplorasi 

berbagai macam sumber untuk mendapatkan alat bantu yang tepat untuk 

mengajar. Selain itu, sumber belajar juga berguna untuk melengkapi apa yang 

sudah disediakan di dalam buku cetak, menambah informasi, memperluas konsep, 

dan membangkitkan minat peserta didik. 
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AECT (Association of Education Communication Technology) melalui 

karyanya The Definition of Educational Technology (1977) mengklasifikasikan 

sumber belajar menjadi 6 macam (Rohani, 2004:164-165) yaitu:  

1) Message (pesan), yaitu informasi atau ajaran/ajaran yang diteruskan oleh 

komponen lain dalam bentuk gagasan, fakta, arti, dan data. Termasuk dalam 

kelompok pesan adalah semua bidang studi/ mata kuliah atau bahan pengajaran 

yang diajarkan kepada peserta didik dan sebagainya. 

2) People (orang), yakni manusia yang bertindak sebagai penyimpan, pengolah, 

dan penyaji pesan. Termasuk kelompok ini misalnya guru/dosen, tutor, peserta 

didik, dan lainnya. 

3) Materials (bahan), yaitu perangkat lunak yang mengandung pesan untuk 

disajikan melalui penggunaan alat/perangkat keras ataupun oleh dirinya 

sendiri. Berbagai program media termasuk kategori materials, seperti 

transportasi, slide, film, audio, video, modul, majalah, buku, dan sebagainya. 

4) Device (alat), yakni sesuatu (perangkat keras) yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Misalnya, overhead 

proyector, slide, video, tape/recorder, pesawat radio, tv, dan sebagainya. 

5) Technique (teknik), yaitu prosedur atau acuan yang dipersiapkan untuk 

penggunaan bahan, peralatan, orang, lingkungan untuk menyampaikan pesan. 

Misalnya, pengajaran berprogram/modul, simulasi, demonstrasi, tanya jawab, 

CBSA, dan sebagainya. 

6) Setting (lingkungan), yaitu situasi atau suasana sekitar di mana pesan 

disampaikan. Baik lingkungan fisik, ruang kelas, gedung sekolah, 
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perpustakaan, laboratorium, taman, lapangan, dan sebagainya. Juga lingkungan 

non-fisik, misalnya suasana belajar itu sendiri, tenang, ramai, lelah, dan 

sebagainya. 

Pengklasifikasian tersebut tidak terpisah, tapi saling berhubungan. Dalam 

kenyataan malah sulit dipisahkan secara partial, misalnya pada saat guru 

menerangkan (proses pengajaran) cara penggunaan suatu alat dan memperagakan 

penggunaan alat yang dimaksud, setidaknya, guru menggunakan empat macam 

sumber belajar yang berperan disana, guru, alatnya, topik/ pesan/ informasi yang 

dijelaskan tentang cara penggunaan alat tersebut, dan teknik penyajiannya yakni 

dengan peragaan (Rohani, 2004:165).  

 

d) Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk 

mengimplementasikan rencana yang sudah disusun, dalam bentuk kegiatan nyata 

dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran adalah 

prosedur, urutan, langkah-langkah, dan cara yang digunakan guru dalam 

pencapaian tujuan pembelajaran. Metode adalah mata rantai tengah yang 

menghubungkan tujuan dengan hasil, dimana metodelah yang akan menentukan 

kualitas sebuah hasil. Untuk pencapaian tujuan pembelajaran sejarah yang luas, 

metode yang digunakan harus membuka pengetahuan dan pengalaman para siswa 

dalam pengembangan pemahaman, berpikir kritis, keterampilan praktis, minat, 

dan perilaku siswa. 
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Metode pembelajaran sejarah yang baik menurut Kochhar (2008:286) 

memiliki karakteristik sebagai berikut: (1)Membangkitkan minat yang besar pada 

diri siswa; (2) Menanamkan nilai-nilai yang diperlukan, perilaku yang pantas, dan 

kebiasaan kerja di antara para siswa; (3) Mengubah penekanannya dari 

pembelajaran secara lisan dan hafalan ke pembelajaran melalui situasi yang 

bertujuan, konkret, dan nyata; (4) Mengembangkan eksperimen guru dalam situasi 

kelas yang sesungguhnya; (5) Memiliki keleluasaan untuk aktivitas dan partisipasi 

para siswa; (6) Menstimulasi keinginan untuk melakukan studi dan eksplorasi 

lebih lanjut, dan; (7) Membangkitkan minat tentang materi dan teknik yang 

digunakan oleh sejarawan. Metode ini sebaiknya memberi kesempatan kepada 

para siswa untuk melihat ke dalam ruang kerja para sejarawan, agar mereka 

mengetahui bagaimana berbagai macam interpretasi peristiwa-peristiwa 

bersejarah dan karakter-karakter yang saling bertentangan. 

Pada dasarnya, ada banyak metode pembelajaran yang digunakan oleh guru 

dalam proses belajar mengajar. Metode pembelajaran ini berbeda-beda tergantung 

dengan situasi dan kondisi yang ada di kelas. Antara mata pelajaran yang satu 

dengan yang lainnya, bisa saja guru menggunakan metode pembelajaran yang 

berbeda, karena tidak ada satupun metode yang cocok untuk semua mata 

pelajaran. Selain bergantung pada tujuan yang akan dicapai, penggunaaan metode 

ini dipengaruhi oleh siswa sebagai individu yang beragam, situasi dan ukuran 

kelas, fasilitas yang tersedia, topik yang akan dibahas, dan kemampuan 

profesional guru. Dalam hal ini, penggunaan metode tergantung pada kebijakan 
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masing-masing guru, karena gurulah yang paling mengerti kondisi dan situasi 

dalam kelas yang akan diajar. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Pembelajaran sejarah yang selama ini kurang berhasil dengan metode 

konvensional mengharuskan adanya pembaharuan sistem pendidikan, yakni 

dengan mengembangkan konsep pembelajaran kontekstual. Pembelajaran seperti 

ini akan mengajak siswa untuk belajar dari kondisi riil yang ada di lingkungan 

sekitar mereka, dan bukan hanya sebatas teori yang kurang bisa dimaknai karena 

jauh di luar jangkauan pengalaman siswa. Guru bisa memanfaatkan segala 

warisan kota yang ada di lingkungan sekitar siswa, seperti: masjid, makam, 

klenteng, candi, dan berbagai situs sejarah yang ada. Kota Lasem yang 

berkembang dengan konsep kota tradisional seperti kota Kudus, Demak, dan 

Jepara, memiliki warisan budaya yang sangat kaya dan berpotensi tinggi untuk 

dimanfaatkan dalam pembelajaran sejarah, baik itu sebagi sumber belajar, model 

pembelajaran, maupun metode pembelajaran. Pemanfaatan warisan kota 

tradisional Lasem sebagai sumber, model, dan metode ini nantinya akan 

menumbuhkan minat siswa terhadap pembelajaran sejarah serta menambah rasa 

cinta mereka terhadap sejarah lokalnya. Bagan kerangka berfikir dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut:  
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Gambar 1. Alur Kerangka Berpikir

Guru 

Pembelajaran Konvensional 

(Kurang Berhasil) 

Pembelajaran Kontekstual 

(Pembelajaran riil dari lingkungan 
sekitar siswa) 

Warisan Kota Tradisional Lasem 

(Peninggalan fisik/benda dan nilai 
budaya) 

Pemanfaatan Warisan Kota 
Tradisional Lasem dalam 

Pembelajaran Sejarah 

(Sebagai sumber belajar, model 
pembelajaran, dan metode 

pembelajaran) 

Nilai Positif Bagi Siswa 

(Pemahaman siswa, minat belajar, dan 
kesadaran sejarah siswa terhadap 

sejarah lokalnya) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Dasar Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan yang akan dikaji, penelitian ini akan 

mendeskripsikan secara rinci dan mendalam tentang pemanfaatan warisan kota 

tradisional Lasem dalam pembelajaran sejarah di SMA N 1 Lasem. Bentuk 

penelitian yang dipilih adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami secara mendalam tentang 

apa saja warisan kota tradisional Lasem yang bisa dimanfaatkan dalam 

pembelajaran sejarah, dan bagaimana pemanfaatanya dalam proses belajar 

mengajar secara mendalam. Untuk memahami hal tersebut maka penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif jenis studi kasus 

Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati 

(Moleong, 2006:4). Sedangkan Sukmadinata (2009:60) menjelaskan penelitian 

kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan 

manganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, 

pemikiran orang secara individual maupun kelompok.  Sugiyono (2010:15) 

mengemukakan bahwa metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang 

mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yag 

sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. 
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Oleh karena itu, dalam penelitian kualitaif tidak mnekankan pada generalisasi, 

tetapi lebih menkankan pada makna. 

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian “Pemanfaatan Warisan 

Kota Tradisional Lasem dalam Pembelajaran Sejarah” adalah studi kasus di SMA 

N 1 Lasem. Studi kasus dipahami sebagai pendekatan untuk mempelajari, 

menerangkan atau menginterpretasi suatu ‘kasus’ dalam konteksnya yang alamiah 

tanpa adanya intervensi pihak luar. Dengan menggunakan jenis peneitian studi 

kasus peneliti dapat mempelajari subjek secara mendalam dan menyeluruh. 

Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif jenis metode studi 

kasus karena peneliti tidak melakukan pengujian, melainkan melalui metode ini 

peneliti ingin mencari tahu secara mendalam, memahami, dan menjelaskan gejala 

dan kaitan hubungan antara segala yang diteliti, yaitu Pemanfaatan Warisan Kota 

Tradisional Lasem dalam Pembelajaran Sejarah di SMA N 1 Lasem. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan. Penelitian 

ini berlokasi di SMA Negeri 1 Lasem,yaitu di Jalan Raya Bonang Lasem No.1 

Kabupaten Rembang. Pemilihan lokasi penelitian di SMA Negeri 1 Lasem karena 

beberapa pertimbangan, diantaranya karena SMA Negeri 1 Lasem merupakan 

SMA negeri satu-satunya yang ada di Lasem. Selain itu, lokasinya yang berada 

tidak jauh dari jantung kota Lasem juga merupakan alasan mengapa lokasi ini 

dipilih. SMA N 1 Lasem juga merupakan salah satu sekolah yang mendapat 

predikat sebagai SMA Budaya dari Kemendikpora Kabupaten Rembang. Letak 
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yang strategis dan predikat sebagai SMA Budaya memungkinkan sekolah ini 

untuk memanfaatkan warisan kota tradisional Lasem yang sangat kaya, sehingga 

ini menjadi hal menarik untuk dikaji. 

 

C. Fokus Penelitian 

Penelitian ini akan terfokus pada dua permasalahan, yaitu: 

1. Warisan kota tradisional Lasem yang dapat dimanfaatkan dalam 

pembelajaran sejarah. Hal ini akan menjadi fokus penelitian karena 

membantu peneliti dalam mengelompokkan warisan kota yang bisa 

dimanfaatkan dan yang tidak. Pengelompokan ini dilakukan karena tidak 

semua warisan yang ada di kota Lasem termasuk dalam warisan kota 

tradisional dan dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran sejarah. 

2. Upaya guru memanfaatan warisan kota tradisional Lasem dalam 

pembelajaran sejarah. Hal ini menjadi fokus penelitian karena warisan kota 

tradisional Lasem dapat dimanfaatkan secara luas dalam pembelajaran 

sejarah. Pemanfaatan warisan kota tradisional Lasem ini difokuskan di kelas 

XI, baik IPA maupun IPS, pada materi tentang masa perkembangan agama 

Islam. 

 

D. Sumber Data Penelitian 

Sugiyono (2010:400) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, 

sampel sumber data dipilih secara purposive dan bersifat snowball sampling. 

Sumber data pada tahap awal memasuki lapangan dipilih orang yang memiliki 
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power dan otoritas pada situsi sosial atau objek yang diteliti, sehingga mampu 

“membukakan pintu” kemana saja peneliti akan mengumpulkan data. Menurut 

Lofland dalam Moleong (2006:157) sumber data utama dalam penlitian kualitatif 

ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen 

dan lain-lain. 

Dengan demikian pemilihan informan dalam penelitian ini berdasarkan 

kualitas informan dan pertimbangan peneliti. Jadi, penentuan sampel dalam 

penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama 

penelitian berlangsung. Caranya yaitu, peneliti memilih orang tertentu yang 

dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan 

data atau informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya itu, peneliti dapat 

menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih 

lengkap. (Sugiyono, 2010:301). 

Sumber data penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara 

dengan informan di lapangan. Data-data yang dikumpulkan adalah data-data yang 

berkaitan dengan upaya pemanfataan warisan kota tradisional Lasem dalam 

pembelajaran sejarah di SMA N 1 Lasem. Dalam penelitian ini sumber data 

primer yakni guru sejarah dan siswa-siswi kelas XI IPS dan IPA, serta di dukung 

oleh kepala sekolah SMA N 1 Lasem. Informan dalam penelitian ini adalah Drs. 

Suyoto yang mengampu mata pelajaran sejarah kelas XI IPS, dan Muh. Hisyam 

B.M, S.S. yang mengampu mata pelajaran sejarah kelas XI IPA. Selain itu, 
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informan dari pihak siswa diantaranya: M. Zulfikar Abdillah, Nungky Rossita 

Kusuwardani, Evi Apriliani, Ammar Mukhlisin, Wahyu Dwi Stiawan, Anjarsari. 

Dari informan, peneliti mendapatkan informasi secara langsung mengenai 

pemanfaatan warisan kota tradisional Lasem dalam pembelajaran sejarah dan hasil 

serta kendalanya. Untuk mendukung data penelitian, peneliti juga melakukan 

wawancara dengan Drs. Tri Winardi yang merupakan Kepala Sekolah SMA N 1 

Lasem. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

sumbernya, yang berupa sumber tertulis, foto, arsip atau dokumen. Data sekunder 

dalam penelitian ini dihasilkan melalui teknik pengumpulan data sumber 

dokumentasi yang berupa silabus, RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) dan 

foto. Data sekunder berupa Silabus dan RPP diperoleh dari Drs. Suyoto. 

Sedangkan data yang berkenaan dengan profil sekolah, peneliti dapat dari staf 

Tata Usaha SMA N 1 Lasem. 

Data sekunder selain berupa arsip juga berupa dokumentasi yang peneliti 

dapat dari hasil penelitian di lapangan. Foto yang terkait dengan penelitian ini 

adalah foto lokasi penelitian, foto saat pengamatan pelaksanaan pembelajaran 

sejarah, dan foto peninggalan-peninggalan sejarah yang termasuk dalam warisan 

kota tradisional Lasem yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran sejarah. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data 

(Sugiyono, 2010:308). Peneliti berusaha melakukan penghayatan terhadap 

pemanfaatan warisan kota tradisional Lasem dalam pembelajaran sejarah dengan 

melakukan penelitian langsung dengan subjek penelitian. Teknik pengumpulan 

data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode, yaitu (1) wawancara 

mendalam ; (2) observasi, dan (3) dokumentasi. 

1. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawacara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu (Moleong, 2006:186). Karena data dalam penelitian kualitatif lebih 

berupa kata-kata, maka wawancara menjadi perangkat yang sedemikian penting. 

Biasanya wawancaranya berlangsung dari alur umum ke alur khusus. 

Menurut Patton (2006: 185) wawancara secara mendalam adalah jenis 

wawancara yang bersifat lentur dan terbuka, tidak terstruktur ketat, tidak dalam 

suasana formal, dan bisa dilakukan berulang pada informan yang sama. 

Wawancara secara mendalam adalah wawancara yang mempunyai karakteristik 

berupa pertemuan langsung secara berulang-ulang antara peneliti dan informan 

yang diarahkan pada pemahaman pandangan informan dalam kehidupan (Bodgan 

dan Taylor dalam Moleong, 2006 : 27). 
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Wawancara mendalam dilakukan kepada informan untuk mendapatkan data 

yang relevan berkaitan dengan permasalahan penelitian. Permasalahan dalam 

penelitian ini yaitu apa saja warisan kota tradisional Lasem yang dapat 

dimanfaatkan dalam pembelajaran sejarah dan bagaimana warisan kota tradisional 

Lasem tersebut dimanfaatkan sebagai sumber, model, dan metode pembelajaran 

sejarah di SMA N 1 Lasem. Wawancara dilakukan terhadap guru sejarah dan 

siswa kelas XI IPS dan IPA SMA N 1 Lasem. 

Wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara terstruktur, yakni 

wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-

pertanyaan yang akan diajukan (Moleong, 2006:190). Sebelum wawancara 

dengan informan tersebut dilakukan, peneliti telah menyiapkan pedoman 

wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan pokok 

permasalahan penelitian. 

2. Observasi 

Observasi yaitu pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan 

secara teliti secara sistematis ( Arikunto, 1986: 27). Metode observasi yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi langsung, dimana peneliti 

mengadakan pengamatan secara langsung terhadap subyek yang diteliti. 

(Sukmadinata, 2009:220) juga menyebutkan bahwa observasi merupakan suatu 

teknik atau cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan 

terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Dalam penelitian ini, observasi 

dilakukan untuk mengetahui pemanfaatan warisan kota tradisional Lasem dalam 

pembelajaran sejarah di SMA N 1 Lasem. 
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Observasi ini dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke lokasi 

penelitian untuk melakukan pengamatan dan pencatatan data secara sistematik 

pada objek penelitian dengan melihat instrumen sebagai pedoman. Berkaitan 

dengan observasi ini, peneliti telah menetapkan aspek-aspek tingkah laku yang 

akan diamati yang kemudian akan peneliti rinci dalam pedoman sehingga 

mempermudah peneliti dalam  melakukan pengamatan, namun tidak menutup 

kemungkinan adanya hal-hal lain yang belum dirumuskan dalam pedoman yang 

akan dicatat oleh peneliti. Observasi ini dilakukan dengan cara mengamati 

langsung perilaku subjek dan objek penelitian dalam kehidupan sehari-hari. 

Observasi dilakukan secara langsung melalui pengamatan dengan subjek 

penelitian, yaitu guru sejarah dan siswa kelas XI IPS dan IPA SMA N 1 Lasem. 

Observasi berupa  pengamatan langsung bagaimana pelaksanaan pembelajaran 

sejarah, kegiatan-kegiatan di sekolah yang berhubungan dengan pemanfaatan 

warisan kota tradisional Lasem, sikap siswa dalam kehidupan sehari-hari, upaya 

yang dilakukan guru dan pihak sekolah dalam memanfaatkan warisan kota 

tradisional Lasem 

3. Dokumentasi 

Studi dokumen merupakan pelengkap dari pengguanaan metode observasi 

dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya 

monumental dari seseorang (Sugiyono, 2010:329). Dokumentasi dalam penelitian 

ini diperlukan untuk memperkuat data yang diperoleh dari lapangan. 
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Dokumen yang dihimpun dipilih sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian. 

Dalam penelitian ini, kegiatan dokumentasi dilakukan dengan cara 

mendokumentasikan setiap aktivitas yang dilakukan baik oleh guru maupun siswa 

yang memungkinkan adanya pemanfaatan warisan kota tradisional Lasem, seperti 

saat proses belajar mengajar di dalam kelas dalam bentuk foto. 

Selain berupa foto, pengumpulan data dilakukan terhadap sumber data yang 

berasal dari dokumen berupa RPP dan Silabus yang ada kaitannya dengan 

pemanfaatan warisan kota tradisional Lasem dalam pembelajaran sejarah. Ada 

juga dokumen mengenai profil sekolah, jumlah guru, jumlah siswa, dan fasilitas 

sekolah. 

 

F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik 

triangulasi. Moleong (2006:330) menjelaskan triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu, 

untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data itu. Sedangkan 

Sugiyono (2010:330) mendefinisikan triangulasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. 

Menurut Denzim dalam Patton (2009:99) terdapat  empat macam triangulasi 

sebagai teknik pemeriksaan yaitu: (1) triangulasi data atau sumber, melakukan 

cara pengumpulan data yang berbeda pada pertanyaan yang sama; (2) triangulasi 

investigator, menggunakan pekerja penelitian dan pewawancara yang berbeda 
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untuk menghindari bias pada saetu orang yang bekerja sendiri; (3) triangulasi 

teori, menggunakan perspektif yang berbeda (atau teori) dalam menafsirkan 

sekumpulan data; (4) triangulasi metode, penggunaan metode ganda untuk 

mengkaji masalah atau program tunggal, seperti wawancara, pengamatan, daftar 

pertanyaan terstruktur, dan dokumen. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam triangulasi yaitu: 

triangulasi teknik atau metode dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik berarti 

peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk 

mendapatkan data dari sumber yang sama (Sugiyono, 2010:330). Teknik ini 

digunakan untuk mengamati sumber data dengan menggunakan beberapa metode, 

seperti untuk mengetahui pemanfaatan warisan kota tradisional Lasem dalam 

pembelajaran sejarah, digunakan metode wawancara, observasi dan studi 

dokumen. Metode wawancara digunakan untuk mengetahui bagaimana 

pemanfaatan warisan kota tradisional Lasem dalam pembelajaran sejarah secara 

pribadi dari pihak guru dan siswa, sedangkan metode observasi dan studi 

dokumen digunakan untuk mengamati saat berlangsungnya proses pembelajaran 

sejarah dengan memanfaatkan warisan kota tradisional Lasem. 

Triangulasi yang kedua yaitu triangulasi sumber. Triangulasi sumber yaitu 

teknik triangulasi yang mengarahkan peneliti mengumpulkan data dari beragam 

sumber data yang tersedia. Artinya, data yang sejenis akan lebih mantap 

kebenarannya bila digali dari beberapa sumber data yang berbeda. Moleong 

(2006:331) menjelaskan triangulasi dengan sumber dapat dilakukan dengan 

beberapa tahap, yaitu: (1) membandingkan data  hasil pengamatan dengan hasil 
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wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum 

dengan apa yang dikatakan secara pribadi, (3) membandingkan keadaan dan 

prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti 

rakyat biasa, orang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang 

pemerintahan, (4) membandingkan data hasil wawancara dengan isi suatu 

dokumen yang berkaitan. Dalam hal ini, peneliti bisa memperoleh data dari 

narasumber (informan) yang berbeda – beda. 

Hal itu dapat dicapai degan jalan: (1) Peneliti membandingkan data hasil 

observasi yang diperoleh dari hasil pengamatan proses pembelajaran dengan data 

hasil wawancara guru dan siswa; (2) Peneliti membandingkan hasil wawancara 

guru dangan hasil wawancara siswa; (3) Peneliti membandingkan hasil 

wawancara dari informan, baik guru dan siswa dengan  keadaan pada saat proses 

pembelajaran berlangsung; (4) Peneliti membandinglkan hasil wawancara siswa 

dengan siswa lainnya, dan membandingkan hasil wawancara guru dengan guru 

lainnya.  

Dalam melaksanakan triangulasi sumber pada penelitian ini, pernyataan 

guru dibandingkan dengan pernyataan dari siswa.  Misalkan dalam wawancara 

dengan guru menyatakan bahawa warisan kota tradisional Lasem dimanfaatkan 

sebagai metode pembelajaran yakni dengan metode lawatan, pernyataan itu juga 

dibandingkan dengan apa yang disampaikan oleh siswa sehingga data yang 

dihasilkan seusai dengan kenyataan yang sebenarnya.  
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Gambar 2. Triangulasi Sumber 

 

G. Teknik Analisis Data 

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan dalam Sugiyono (2010:334) 

menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-

bahan lain sehingga mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan 

kepada orang lain. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2010:337), 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datannya 

sudah jenuh. Analisis data kualitatif ini terdiri dari alur kegiatan yang terjadi 

secara bersamaan, yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) penarikan 

kesimpulan. Adapun untuk penjelasan masing-masing aktivitas dalam analisis 

data adalah sebagai berikut: 

Wawancara 

Informan 
A 

Informan 
B 

Informan 
C 
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1. Reduksi data (data reduction) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnnya cukup banyak, maka perlu 

dicatat secara teliti dan rinci. Setelah data berhasil dikumpulkan melalui teknik 

wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dilakukanlah reduksi data. 

Analisis selama proses reduksi data antara lain melakukan pemilihan tentang 

bagian data mana yang dikode, mana yang dibuang, pola-pola mana yang 

meringkas sejumlah bagian yang tersebar. Sementara itu, data kualitatif dapat kita 

sederhanakan dan kita transformasikan dalam aneka macam cara, seperti melalui 

seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam 

satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Reduksi data dengan demikian 

merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan 

cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan 

diverifikasi (Miles dan Huberman, 1992:17). 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang 

tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam mereduksi 

data peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Reduksi data 

merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan 

kedalaman wawasan yang tinggi (Sugiyono, 2010:338-339) 
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2. Penyajian data (data display) 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. 

Adapun data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah  menyajikan sekumpulan 

informasi yang tersusun dengan memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data digunakan pada data 

kualitatif adalah bentuk teks naratif sehingga mengurangi tergelincirnya peneliti 

untuk bertindak ceroboh dan secara gegabah di dalam mengambil kesimpulan 

yang memihak, tersekat-sekat dan tak berdasar. 

Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan 

untuk menyajian data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. 

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang 

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami 

tersebut. Disarankan dalam melakukan display data, selain dengan teks yang 

naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network (jejaring kerja) dan chart 

(Sugiyono, 2010: 341). 

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi 

Kesimpulan merupakan tinjauan terhadap catatan yang telah dilakukan di 

lapangan. Penarikan kesimpulan sebenarnya hanyalah sebagian dari satu kegiatan 

dari konfigurasi yang utuh. Miles dan Huberman (1992:20) mengatakan 

kesimpulan adalah tinjauan ulang pada catatan di lapangan atau kesimpulan dapat 

ditinjau sebagai makna yang  muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, 

kekokohannya dan kecocokannya, yaitu yang merupakan validitasnya Kesimpulan 
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awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke 

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel. Untuk lebih memperjelas penjelasan mengenai 

aktivitas analisis data model interaktif, ditunjukkan pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Komponen-komponen analisis data model interaktif (Miles & 

Huberman, 1992 : 20)

Pengumpulan 
data 

Penyajian data 

Simpulan 
verifikasi 

Reduksi data 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini menyajikan data hasil penelitian yang berasal dari hasil pengamatan 

terhadap pembelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Lasem, hasil wawancara dengan 

guru sejarah dan siswa SMA Negeri 1 Lasem, dan penggambaran fenomena 

pemanfaatan warisan kota tradisional Lasem dalam pembelajaran sejarah di SMA 

Negeri 1 Lasem. 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Lokasi Penelitian 

Lasem adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, dan 

merupakan kota terbesar kedua di Kabupaten Rembang setelah kota Rembang. 

Kecamatan ini merupakan salah satu kecamatan di pesisir pantai Laut Jawa di 

Kabupaten Rembang, berjarak lebih kurang 12 km ke arah timur dari ibukota 

Kabupaten Rembang. Sebelah Utara Lasem berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah 

Timur berbatasan dengan Kecamatan Sluke, sebelah Selatan berbatasan dengan 

Kecamatan Pancur, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Rembang. 

Kecamatan Lasem mempunyai luas wilayah mulai dari pesisir laut Jawa hingga ke 

selatan, sedangkan di sebelah timur terdapat Gunung Lasem. Wilayahnya seluas 

4.504 ha, dimana 505 ha diperuntukkan sebagai pemukiman, 281 ha sebagai lahan 

tambak, dan 624 ha sebagai hutan milik negara. Sebagian besar penduduknya 

bermata pencarian sebagai petani, pedagang dan nelayan. Kota ini juga 

merupakan salah satu daerah penghasil buah jambu dan mangga yang cukup 
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besar, selain hasil dari laut seperti garam dan terasi. Letaknya yang dilewati oleh 

jalur pantura, menjadikan kota ini sebagai tempat yang strategis dalam bidang 

perdagangan dan jasa. 

Sebagai sebuah kota yang unik dan menjadi perhatian bagi para peneliti baik 

dalam negeri maupun luar negeri, Lasem mempunyai predikat atau julukan yang 

tidak sedikit. Sejak dahulu kota kecamatan ini terkenal sebagai “Kota Santri”. 

Peninggalan pesantren-pesantren tua dan masjid serta makam di kota ini dapat 

kita rekam jejaknya hingga sekarang.  Jika ditilik dari sejarahnya, Lasem memang 

tercatat dalam sejarah Islam yang cukup panjang. Maka tidak berlebihan jika 

Lasem berjuluk sebagai kota santri, mengingat banyaknya ulama, Pondok 

Pesantren dan jumlah santri yang belajar agama Islam di kota ini. Lasem dikenal 

juga sebagai "Tiongkok Kecil" karena merupakan kota awal pendaratan orang 

Tionghoa di tanah Jawa dan terdapat perkampungan tionghoa yang sangat banyak 

di sekitar pusat kota Lasem. Selain itu, Lasem juga dikenal dengan julukan “Kota 

Batik”. Dalam beberapa literatur tentang batik juga yang terdapat di museum batik 

nasional, batik Lasem disebutkan sebagai salah satu varian klasik atau biasa 

disebut pakem dangan pola dan corak yang punya kekhasan tersendiri, yaitu 

paduan warna yang berani dan mencolok dengan motif-motif yang beraneka 

macam dan khas tetapi tetap indah serta elegan. Batik tersebut populer dengan 

sebutan batik tulis kendoro kendiri atau batik Pesisiran Laseman. 

Lasem dengan berbagai julukannya tentu menjadikan kota ini kaya akan 

warisan budaya yang beragam. Warisan budaya tersebut tersebar di sebagian besar 

wilayah kecamatan Lasem, dan menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan 
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maupun peneliti yang ingin mengetahui lebih jauh tentang Lasem. Warisan 

budaya yang kaya menuntut adanya kesadaran dari masyarakat maupun 

pemerintah daerah untuk terus menjaga dan melestarikan apa yang sudah menjadi 

kebanggaan dari kota kecil Lasem ini. Masyarakat Lasem yang plural dan terdiri 

dari banyak etnis seperti suku Jawa, Tionghoa, dan Campa tentu membuat usaha 

pelestarian warisan budayanya menjadi lebih kompleks. Salah satu yang menarik 

adalah warisan budaya yang ada di Lasem sebagai bukti masa penyebaran dan 

perkembangan Islam. Usaha dalam pelestarian warisan kota Tradisional Lasem ini 

sudah dilaksanakan oleh beberapa pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga 

dan organisasi masyarakat, serta dari pihak sekolah. Pemerintah daerah telah 

menetapkan kawasan alun-alun dan Masjid Lasem sebagai kawasan wisata religi 

di Lasem. Lembaga dan organisasi masyarakat yaitu Forum Komunikasi 

Masyarakat Sejarawan Lasem (Fokmas) juga telah mengadakan berbagai kegiatan 

dalam usaha melestarikan warisan kota Tradisional Lasem tersebut. Sedangkan 

sekolah juga ikut serta dalam usaha menjaga dan melestarikan warisan kota 

Tradisional Lasem dengan cara memanfaatkan warisan kota tersebut dalam 

pembelajaran sejarah. Salah satu sekolah yang sudah memanfaatkan warisan kota 

Tradisional Lasem ini adalah SMA Negeri 1 Lasem. 

Sebagai satu-satunya SMA negeri yang ada di Lasem, sekolah ini tergolong 

istimewa jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain yang ada di Lasem. 

SMA Negeri 1 Lasem telah mendapatkan predikat sebagai SMA Budaya dan 

SMA Pioner Nasionalisme dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Rembang. Predikat ini tentu didapatkan dari usaha nyata sekolah untuk bisa 

http://id.wikipedia.org/wiki/Nasionalisme�
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menjadikan SMA Negeri 1 Lasem berbudaya dan nasionalis. Salah satu usahanya 

adalah dengan pemanfaatan warisan kota Tradisional Lasem dalam pembelajaran 

Sejarah. Sekolah yang beralamat di Jalan Sunan Bonang Km. 1 Lasem ini 

memiliki visi dan misi yang mendukung SMA Negeri 1 Lasem mendapat predikat 

sebagai SMA Budaya dan SMA Pioner Nasionalisme. Visi dan misi tersebut 

direalisasikan dan dilaksanakan dengan kerjasama yang baik dari semua 

komponen sekolah, seperti kepala sekolah, guru, siswa, maupun segenap 

karyawan. Hal inilah yang akhirnya membedakan karakteristik pembelajaran 

Sejarah di SMA Negeri 1 Lasem dengan sekolah menengah atas lainnya yang ada 

di Kabupaten Rembang. 

 

2. Keadaan SMA Negeri 1 Lasem 

Secara administratif  SMA N 1 Lasem berlokasi di Jalan Sunan Bonang 01 

Desa Ngemplak Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang. Sedangkan secara 

geografis SMA N 1 Lasem terletak pada lintang 6°41’27.44”LS dan 

111°27’01”BT. Batas-batas Desa Ngemplak secara adminitratif adalah sebagai 

berikut: 

a) Sebelah Utara   : Kecamatan Sendangsari 

b) Sebelah Selatan  : Kecamatan Sumber Girang 

c) Sebelah Timur  : Kecamatan Selopuro 

d) Sebelah Barat   : Kecamatan Soditan 

SMA N 1 Lasem merupakan sekolah yang aksesbilitasnya sangat mudah 

dijangkau karena memiliki akses jalan yang mudah dilalui oleh angkutan dan 
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kendaraan umum. Sebagian besar (lebih dari 50 %), siswa SMA Negeri 1 Lasem 

berasal dari Kecamatan Lasem. Sisanya berasal dari daerah sekitar Lasem, yaitu: 

Kecamatan Pancur, Sluke, Pamotan, Gunem, Kragan, Sarang, Sedan, Sale, 

Sulang, dan sisanya berasal dari daerah luar Kabupaten Rembang. 

SMA Negeri 1 Lasem didirikan pada bulan Juli tahun 1983. Pada tanggal 9 

November 1983, SMA Negeri 1 Lasem resmi berdiri sesuai dengan SK 

Mendikbud RI Nomor: 0473/01/83, dan peresmiannya dilakukan oleh Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI,  Prof. Dr. Fuad Hasan pada tangal 15 Desember 

1983. Mulai tahun pelajaran 2007/2008, SMA Negeri 1 Lasem dipercaya menjadi 

rintisan Sekolah Kategori Mandiri bersama 440 SMA se Indonesia. Selain itu, 

berbagai prestasi yang membanggakan juga diraih oleh SMA N 1 Lasem 

dikarenakan sekolah ini mempunyai visi, misi, dan tujuan yang kuat yaitu sebagai 

berikut: 

Visi: Terwujudnya insan yang bertaqwa,  berakhlak mulia, berilmu, cerdas dan 

terampil 

a) Meningkatan Iman dan Taqwa (IMTAQ), kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

Misi: 

b) Menerapkan nilai-nilai budi pekerti luhur dan menanamkan nilai-nilai 

kebangsaan; 

c) Melaksanakan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang intensif dan optimal 

melalui Kurikulum SMA Negeri 1 Lasem; 

d) Melaksanakan penguasan ilmu pengetahuan dan teknologi(IPTEK) serta 

ketrampilan bagi peserta didik ; 
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a) Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi 

warga SMAN 1 Lasem; 

Tujuan: 

b) Menghasilkan lulusan yang kompeten dan berbudi pekerti luhur serta 

mempertebal rasa rela berkorban dan cinta tanah air; 

c) Meningkatkan kinerja bagi seluruh komponen untuk mencapai standar 

nasional pendidikan; 

d) Meningkatkan kompetensi kelulusan bagi peserta didik; 

e) Memberikan bekal ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketrampilan bagi 

peserta didik agar menjadi lulusan yang kompeten. 

Tenaga pengajar yang merupakan salah satu komponen utama dalam 

kegiatan belajar mengajar di SMA N 1 Lasem juga sangat mendukung 

berkembangnya sekolah ini. Saat ini, tenaga pengajar di SMA N 1 Lasem 

berjumlah 44 tenaga pengajar yang terdiri dari 37 guru PNS dan 7 guru honorer, 

dengan lulusan S1 sebanyak 41 guru dan lulusan S2 sebanyak 3 orang. Sedangkan 

untuk tenaga administrasi di SMA N 1 Lasem berjumlah 17 orang. Guru mata 

pelajaran sejarah sendiri ada 2, yakni Bapak Suyoto yang mengajar kelas XI IPS 

dan kelas XII, dan Bapak Hisyam yang mengajar kelas X dan kelas XI IPA. 

Fasilitas yang tersedia di SMA N 1 Lasem juga sangat menunjang kegiatan 

belajar mengajar di sekolah ini. SMA N 1 Lasem memiliki sarana belajar berupa 

ruang sebanyak 16 ruang kelas dan tiap kelas sudah dilengkapi dengan LCD. Bagi 

siswa yang membawa laptop sendiri dapat dengan leluasa mengakses internet di 

lingkungan SMA N 1 Lasem yang sudah terkoneksi dengan hotspot area. Sekolah 
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ini juga dilengkapi dengan laboratorium yang lengkap, seperti: Laboratorium IPS, 

Laboratorium Kimia, Laboratorium Fisika, Laboratorium Biologi, Laboratorium 

Multimedia/Internet, Laboratorium Komputer, dan Laboratorium Bahasa. Selain 

itu, berbagai sarana penunjang lainnya seperti adanya padepokan seni, ruang 

pertunjukan terbuka, ruang cetak, dll, juga semakin menambah kualitas dari SMA 

N 1 Lasem. 

Fasilitas yang didukung dengan sarana dan prasarana yang lengkap 

menjadikan proses belajar mengajar di SMA N 1 Lasem juga semakin baik. 

Ditambah dengan berbagai model dan metode belajar yang dikembangkan oleh 

guru-guru SMA N 1 Lasem, membuat para siswa menjadi lebih tertarik untuk 

mengikuti proses belajar mengajar. Salah satu contohnya adalah metode yang 

digunakan oleh guru-guru Sejarah di sekolah ini, yakni dengan memanfaatkan 

warisan kota yang ada di Lasem. Lasem memang mempunyai warisan budaya 

yang kaya, sehingga itu dimanfaatkan oleh guru-guru Sejarah di SMA N 1 Lasem 

sebagai metode belajar, salah satunya pada materi masa perkembangan agama 

Islam. Usaha guru dengan memanfaatkan warisan budaya kota Lasem inilah yang 

membedakan sekolah ini dengan sekolah yang lainnya yang ada di Lasem, dan 

pada akhirnya membuat SMA N 1 Lasem mendapat predikat sebagai SMA 

Budaya. 
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3. Warisan Kota Tradisional Lasem 

a) Perkembangan Lasem Pada Masa Islam 

1) Lasem Pada Periode Awal Masa Islam 

Agama Islam di Jawa baru berkembang sekitar abad 15 dan 16. Bagi kota-

kota pesisir, agama Islam dilihat sebagai landasan identitas baru untuk 

menjauhkan diri dari Majapahit yang sudah lemah. Sejak abad 15 kota-kota 

pesisir menjadi pusat politik-ekonomi, dimana kedatangan orang-orang asing 

memperluas pengaruh keakayaan kota-kota tersebut. Islam berkembang semakin 

meluas di Jawa, dimana dorongan perkembangan paling besar ada pada kota-kota 

pesisir (Zahnd, 2008: 23). 

Lasem sebagai kota pesisir juga tak luput dari gelombang pengaruh Agama 

Islam di Jawa. Agama Islam di Lasem awalnya berkembang di daerah sekitar 

pelabuhan Teluk Regol (daerah sekitar Binangun), dibawa oleh para pedagang 

China, Arab, dan Persia. Berdirinya Kadipaten Binangun Lasem pada tahun 1469 

menjadikan perkembangan agama Islam semakin kokoh, karena pengaruhnya 

telah masuk ke istana. Perkembangan Islam ini juga terjadi di berbagai daerah di 

Pantai Utara Jawa, seperti Tuban dan Gresik. Dalam perkembangannya, daerah 

Binangun semakin ramai oleh migrasi dari orang-orang Tionghoa, Arab, dan 

Campa. Semakin ramainya daerah Binangun oleh pedagang-pedagang dari luar 

yang juga ikut memeluk agama Islam, akhirnya membuat agama Islam resmi 

dijadikan sebagai agama Istana. Masjid dan pusat pendidikan Islam mulai 

didirikan, menjadikan agama Islam di Kadipaten Binangun semakin kuat (Unjiya, 

2008). 
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Istana Kadipaten Lasem yang awalnya berada di Binangun, kemudian 

dipindahkan ke Soditan pada masa pemerintahan Nyi Ageng Maloka, istri dari 

Pangeran Wiranegara (Kamzah, 1858:13). Nyi Ageng Maloka dibantu oleh 

Pangeran Santipuspa yang sebelumnya menjabat sebagai syahbandar di Pelabuhan 

Kairingan Lasem. Berkat bantuan dari Pangeran Santipuspa, pelabuhan tersebut 

kemudian berkembang dengan baik, dan daerah Caruban berubah menjadi 

kawasan yang penting dalam bidang perdagangan dan kelautan. Gelombang 

migrasi kedua dari negeri China ke Jawa juga semakin meramaikan kawasan 

tersebut. 

Sepeninggal Nyi Ageng Malokah pada tahun 1490, Kadipaten Lasem 

kemudian dipimpin oleh Pangeran Santipuspa (Kamzah, 1858). Di bawah 

kekuasaan Pangeran Santipuspa, Lasem mengalami kemajuan yang sangat baik. 

Beliau mampu membawa perdamaian dengan negeri-negeri di sekitarnya, dan 

berhasil membawa kemakmuran dengan membangun basis industri dan 

perdagangan yang dipusatkan di Caruban. Pangeran Santipuspa juga berhasil 

menjalin hubungan yang baik dengan Kerajaan Demak dan Tuban, sehingga 

Lasem, Demak, dan Tuban akhirnya menjadi poros kekuatan persekutuan di 

antara negeri-negeri di Pantai Utara Jawa. Setelah wafat, Kadipaten Lasem tetap 

menjadi negeri yang merdeka dan berdiri sendiri dengan pelabuhannya sebagai 

kekuatan utama perekonomian negeri hingga Lasem menjadi bagian dari 

kekuasaan Kerajaan Pajang. 
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2) Pengaruh Kekuasaan Kerajaan-kerajaan Islam di Lasem 

Kadipaten Lasem pada masa Kerajaan Pajang sudah bukan lagi merupakan 

negeri yang berdiri sendiri. Kawasan Lasem, Tuban, dan Gresik tercatat dalam 

sejarah sebagai wilayah kekuasaan Kerajaan Pajang. Kesuksesan Sultan 

Hadiwijaya dalam menyatukan seluruh Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur 

bagian barat berikut kawasan pesisirnya membuat kerajaan ini kuat secara politik 

maupun ekonomi. Sekalipun Pajang merupakan kerajaan berpola pedalaman yang 

berorientasi pda negara agraris, namun pelabuhan-pelabuhan di daerah pesisir 

utara tetap menunjukkan eksistensinya sebagai sarana untuk memperdagangkan 

hasil pertanian dari daerah pedalaman. Namun kekuasaan Pajang di Lasem tidak 

bertahan lama dikarenakan adanya ekspansi dari Kerajaan Mataram Islam(Unjiya, 

2008:84). 

Pusat kerajaan kemudian dipindahkan ke selatan pada saat Panembahan 

Senopati mengalahkan Kerajaan Pajang. Pada tahun 1588 didirikan kerajaan 

Dalam dengan nama Mataram, namun dengan basis kerajaan Islam (Zahnd, 

2008:24). Dengan berubahnya Mataram sebagai pusat kerajaan, maka dengan 

sendirinya seluruh wilayah bekas kekuasaan Kerajaan Pajang menjadi daerah 

kekuasaanya, termasuk Lasem. 

Pada masa Kerajaan Mataram, Kadipaten Lasem termasuk dalam daerah 

kawasan pesisiran brang wetan kekuasaan Mataram. Sebagai Kadipaten 

Mancanegara pesisiran, Lasem membawa ciri khasnya sebagai kota pelabuhan. 

Pengakuan predikat tersebut disebabkan karena Pelabuhan Lasem tetap eksis 

sekalipun Kerajaan Mataram sendiri adalah negara dengan pola agraris. Pelabuhan 
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Lasem tetap dapat bersaing dalam persaingan perdagangan global yang kian ketat 

sejak kedatangan kapal-kapal dari Eropa. Galangan kapal juga terus berproduksi 

sekalipun hanya membangun kapal-kapal niaga berukuran sedang. 

Sesuai dengan kebijakan pemerintahan Mataram tentang pengaturan tata 

ruang kota bagi kota-kota praja yang harus menggunakan sistem tata kota 

Mataram, maka pemerintah Kadipaten Lasem berbenah membangun tata kotanya, 

yaitu istana/kadipaten, alun-alun, masjid dan pasar berada dalam satu komplek 

lingkungan pusat kotaraja/kota kadipaten. Adipati Tejakusuma I pada tahun 1588 

mendirikan istana barunya di Soditan dan membangun alun-alun di depan istana 

kadipaten berikut dengan dua pohon beringin kembar yang menjadi titik pusat 

empat penjuru jalanan negeri. Pada tahun yang sama pula dibangun sebuah masjid 

bergaya arsitektur Jawa abad ke-16, persis di sebelah barat alun-alun kota 

(Kamzah, 1858:18). 

Adipati Tejakusuma I tersohor sebagai pemimpin yang bijak dan mencintai 

ilmu pengetahuan. Demi kecintaannya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan 

dan dakwah Islam, pada tahun 1625 Adipati Tejakusuma I mendatangkan seorang 

intelektual dari Tuban bernama Pangeran Sam Bua Samarakandi atau Sayyid 

Abdurrahman (Kamzah, 1858:18).  Pangeran Sam Bua Sayyid Abdurrahman 

adalah seorang ulama agung yang berkontribusi besar dalam perkembangan Islam 

dan ilmu pengetahuan di daerah Lasem dan sekitarnya. Banyak ulama-ulama 

besar yang lahir seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan dakwah 

Islam di Lasem. Pusat-pusat pendidikan Islam seperti pondok pesantren dan 

lembaga-lembaga dakwah Islam juga semakin meramaikan perkembangan agama 
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Islam di Lasem, dan menjadikan identitas baru bagi Lasem sebagai kota 

pesantren. 

 

3) Pengaruh Intervensi VOC di Lasem 

Hubungan Kadipaten Lasem dengan Mataram mulai bergejolak saat 

sepeninggal Sultan Agung tahun 1645, Amangkurat I naik tahta menggantikan 

posisinya. Mataram yang sebelumnya anti terhadap Belanda, berbalik bersikap 

kompromi dan mulai melakukan kerja sama dengan VOC. Keadaan tersebut 

menimbulkan kekacauan di kalangan istana, dan akhirnya terjadi perlawanan 

terang-terangaan yang dipimpin oleh Trunojoyo. Perlawanan ini terjadi sampai ke 

Lasem dan membuat Adipati Tejakusuma III gugur dalam usaha mempertahankan 

Kadipaten Lasem (Unjiya, 2008). 

Sepeninggal Adipati Tejakusuma III, penggantinya yaitu Adipati 

Tejakusuma IV secara diam-diam menyusun kekuatan untuk balas dendam. 

Caranya adalah dengan melakukan pembenahan dan pengembangan sektor 

perekonomian di Lasem. Pengembangan sektor perekonomian ini dilakukan 

dengan meningkatkan hasil pertanian masyarakat pedesaan dan menata sentra-

sentra industri, perdagangan dan pusat kebudayaan di kota. Desa Kamendung dan 

Karanggan dijadikan sentra industri batik, menyulam, kerajianan rumah tangga 

dan kemasan. Desa Sumbergirang sebagai sentra industri pande besi dan produksi 

peralatan rumah tangga serta pertanian. Desa Ngemplak sebagai sentra kerajinan 

kayu dan pertukangan. Desa Pohlandak sebagai sentra produksi gula aren. Desa 

Ketandhan sebagai sentra produksi alat-alat musik gamelan dan wayang krucil. 
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Desa Demungan sebagai sentra olah seni gending, karawitan, beksan, dan 

waranggan. Desa Semangu Banjarmlati sebagai pusat kesusastraan Jawa, dan 

Desa Puri Kawak sebagai pusat pendidikan agama Islam. Dengan demikan, semua 

sektor berkembang dengan baik dan otomatis menghidupkan kembali aktivitas 

perekonomiandi Pelabuhan Lasem (Kamzah, 1858). 

Seiring dengan silih bergantinya tampuk kekuasaan di Lasem, pada tahun 

1740 terjadi pemberontakan besar-besaran orang Tionghoa di Batavia yang 

dikenal dengan peristiwa Angke (Unjiya, 2008:105). Akibat peristiwa ini, banyak 

orang Tionghoa yang melarikan diri ke Lasem dan akhirnya menetap dan 

membangun perkampungan-perkampungan baru di tepi sungai Kamandhung 

Karang Turi dan Soditan. Pelarian Tionghoa Batavia ini umumnya bekerja 

sebagai buruh dan pedagang dengan karakternya yang ulet dan pekerja keras. 

Kedatangan orang-orang Tionghoa yang kemudian menetap di Lasem semakin 

meramaikan perekonomian dan kesibukan di Pelabuhan Lasem. 

Pengaruh para pendatang Cina paling banyak memang di kota-kota Pesisir. 

Setiap kota memiliki kawasan pecinan yang sangat mempengaruhi kota secara 

menyeluruh, termasuk Lasem. Dalam perkembangannya sendiri, Lasem dikenal 

sebagai salah satu contoh dari kota perkembangan Cina. Banyak orang-orang Cina 

yang kemudian masuk Islam setelah tinggal dan menetap di Lasem. Mereka juga 

sangat mendukung perkembangan Islam di Lasem, sehingga terjadi akulturasi 

budaya yang terlihat jelas antara Cina dan Jawa. Akulturasi budaya Cina di Lasem 

ini terlihat dari unsur-unsur budaya Cina yang menghiasi seni dan budaya di 
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Lasem, seperti seni arsitektur bangunan, kesenian batik, seni pagelaran, dan lain 

sebagainya. 

Semarak perubahan akibat pengaruh dari orang-orang Cina yang datang dan 

menetap di Lasem ternyata tidak berlangsung lama. Pergolakan kembali terjadi 

saat VOC mulai membidik daerah Rembang yang dianggap strategis sebagai 

kawasan perdagangan, dan hutannya yang menghasilkan kayu jati sebagai 

komoditi. Selain itu, Rembang dianggap teritorial yang sangat penting bagi 

pertahanan militer VOC guna pengembangan kekuasaan dan keamanan dari 

berbagai gangguan (Pratiwo dalam Unjiya, 2008:106). VOC kemudian 

mendirikan kantor dagang dan militernya, sehingga semakin mengikis kekuasaan 

wilayah Kadipaten Lasem. Tindakan ini dianggap sebagai ancaman serius bagi 

Kadipaten Lasem, sehingga dengan dukungan penuh masyarakat, Tumenggung 

Widyaningrat kemudian membangun kekuatan milisi yang kemudian dikenal 

dengan Laskar Dampo Awang bersama Tan Ke Wi dan Raden Panji Margono. 

Laskar Dampo Awang kemudian menyerang markas VOC di beberapa 

daerah, dan terjadilah pertempuran besar yang menyebabkan banyak korban jiwa, 

termasuk Tan Ke Wi. Laskar Dampo Awang yang kalah jumlah dan persenjataan 

dari tentara VOC akhirnya harus mengalami kekalahan. Akibat kekalahan Laskar 

Dampo Awang tersebut, Lasem pada tahun 1743 berhasil diduduki oleh VOC, dan 

pemerintahan Kadipaten Lasem diambila alih kekuasaannya (Unjiya, 2008). 

Kekalahan Laskar Dampo Awang ternyata tidak menyurutkan semangat 

rakyat untuk terus berjuang merebut kembali Lasem dari VOC. Gerilyawan-

gerilyawan yang sebelumnya berada di hutan, kembali menyusun kekuatan untuk 
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melakukan perlawanan. Semua lapisan masyarakat mulai dari petani, pedagang, 

ningrat, santri dan ulama bersatu menjadi satu kekuatan yang besar. Pada bulan 

Agustus 1750, laskar Lasem menyerbu pusat kongsi VOC di Rembang. 

Perang besar terjadi selama tiga bulan tanpa henti dan membawa banyak 

korban di kedua belah pihak. Namun karena teknologi senjata VOC yang lebih 

unggul, perlawanan rakyat Lasem akhirnya benar-benar dihentikan. Pembersihan 

besar-besaran dilakukan tentara VOC sampai ke pelosok-pelosok desa. Akhirnya 

pada tahun 1751 VOC mutlak menguasai Lasem, dan memindahkan pusat 

pemerintahan yang awalnya di Lasem ke Rembang. Pada tahun yang sama pulalah 

kali pertama Lasem dan Rembang terpisah menjadi daerah pemerintahan yang 

berbeda secara de facto, yakni Lasem sebagai wilayah Kecamatan dari Kabupaten 

Rembang (Kamzah, 1858). 

 

b) Peninggalan KotaTradisional Lasem 

Sistem tata ruang kota tradisional yang dicanangkan oleh Mataram Islam 

tidak hanya terjadi di ibu kota semata, tapi juga berlaku di daerah kadipaten-

kadipaten di seluruh wilayah kekuasaan Mataram, termasuk di kadipaten Lasem. 

Bentuk tata kota tersebut adalah: istana kerajaan/kadipaten, alun-alun, masjid dan 

pasar berada dalam satu kompleks di pusat kota. 

Sistem ini mengandung filosofi sebuah tatanan kenegaraan, bahwa 

terbangunnya sebuah negeri tak terlepas dari empat unsur pilar utama yang antara 

satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Hilangnya salah satu unsur 

tersebut dapat mengakibatkan hancurnya sebuah negeri. Unsur-unsur tersebut 
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yaitu: praja atau pemerintahan, rakyat, ekonomi, dan spiritual. Istana merupakan 

simbol dari keberadaan sebuah kepemerintahan yang berkuasa atas suatu negeri. 

Alun-alun adalah simbol dari keberadaan rakyat yang mendukungnya. Pasar 

adalah simbol dari kuatnya perekonomian sebuah negeri. Sedangkan masjid 

merupakan simbol dari religi dan spiritual dari negeri tersebut. 

Konsep kota yang dicanangkan sebagai ciri utama dari kejayaan masa Islam 

ini membuat Lasem masa kini mempunyai warisan kota yang sangat kaya. 

Warisan kota ini merupakan peninggalan dari kota Lasem sejak periode awal 

masa Islam hingga keruntuhan Mataram sebagai kerajaan Islam yang besar pada 

waktu itu. Peninggalan-peninggalan ini dimulai dari masa berdirinya Kadipaten 

Lasem di Binangun hingga Lasem akhirnya hanya menjadi sebuah kecamatan 

yang merupakan bagian dari Kabupaten Rembang. 

Warisan kota tradisional Lasem ini dapat di katergorikan menjadi dua, yakni 

peninggalan berupa benda dan peninggalan berupa seni dan nilai budaya. 

Peninggalan-peninggalan yang berupa benda ini diantaranya berupa bangunan 

bekas Kabupaten Lasem dan juga reruntuhan loji/benteng dari masa VOC. Kantor 

Bupati tersebut merupakan pusat regensi yang dibangun setelah Kadipaten Lasem 

berhasil dikuasai oleh VOC. Selain bangunan bekas Kabupaten, ada juga 

peninggalan berupa masjid-masjid kuno. Masjid-masjid tersebut dibangun pada 

masa awal Islam, berbentuk joglo dengan empat penyangga utama dan beratap 

tiga susun dengan menggunakan puncak mustaka berbentuk makuntapraba. 

Pada masa Islam, bangunan masjid biasanya tidak terlepas dari keberadaan 

makam-makam yang ada di sekelilingnya. Peninggalan makam di Lasem juga 
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terdiri dari makam-makam kuno dari para penguasa-penguasa Lasem dan para 

keluarga Istana. Keberadaan kompleks makam-makam kuno (makam-makam 

darah biru) ini menggunakan nisan/pusara batu tipe troloyo. Selain itu ada juga 

peninggalan berupa kelenteng. Kelenteng-kelenteng ini masih asli bergaya 

Tiongkok dengan ornamen eksterior dan interior yang khas, baik berupa ukiran, 

lukisan, serta kaligrafi yang sangat kental mencerminkan kebudayaan Cina abad 

ke-15. Kelenteng-kelenteng ini dibangun oleh para imigran orang-orang Tionghoa 

yang datang dan bermukim di Lasem. 

Peninggalan kota tradisional Lasem yang beruba benda lainnya yaitu: alun-

alun dan juga situs. Alun-alun kota yang termasuk dalam master plan tata kota era 

Mataram Islam ini menjadi poros dari empat penjuru mata angin. Sebelah selatan 

alun-alun dulunya juga terdapat bangunan Istana Kadipaten Lasem, namun Istana 

tersebut kemudian diruntuhkan dan mulai dibangun ruko-ruko akibat 

perkembangan dari intervensi VOC pada waktu itu. Untuk lebih jelasnya, warisan 

kota tradisional Lasem kategori benda dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 1. Warisan Kota Tradisional Lasem Kategori Benda 

No. Peninggalan Keterangan 
1. Lokasi Bekas Istana 

Kadipaten Binangun Lasem 
Berada di kompleks Daleman Bonang, Desa 
Bonang Kecamatan Lasem. Istana ini 
dibangun oleh Pangeran Wira Braja tahun 
1469. 

2. Bangunan Bekas Kabupaten 
Lasem 

Terletak di Tulis, Desa Selopuro Kecamatan 
Lasem. Bangunan ini disebut juga dengan 
loji Tulis, yang dibangun oleh VOC pada 
tahun 1745. 

3. Bangunan Masjid 
1.1.Masjid Bonang 

 
 
 
 
 

1.2.Masjid Jami’ Lasem 

 
Merupakan masjid pertama di Lasem yang 
dibangun pada masa pemerintahan Adipati 
Wiranegara tahun . Terletak di Komples 
Daleman Bonang, Desa Bonang Kecamatan 
Lasem. 
 
Termasuk dalam master plan tata kota era 
Mataram Islam. Dibangun pada masa 
pemerintahan Adipati Tejakusuma I pada 
tahun 1588. 

4. Bangunan Kelenteng 
4.1.Kelenteng Mak Caw / Cu 

An Kiong 
 

 
 
4.2.Kelenteng Tan Dele Siang 

Sieng / Biong Bio 

 
Berada di Desa Soditan, terletak di pinggir 
aliran sungai Babagan Lasem. Didirikan 
pada masa gelombang migrasi China kedua 
di Jawa akhir abad ke-15. 
 
Terletak di Desa Babagan Kecamatan 
Lasem. Kelenteng ini dibangun sebelum 
terjadinya perang kuning oleh para migrasi 
orang-orang Tionghoa dari Batavia. 

5. Alun-alun Merupakan master plan tata ruang kota era 
Mataram Islam, yang dibangun pada tahun 
1588. Alun-alun ini dijadikan poros dari 
empat penjuru mata angin, dimana Masjid 
Jami’ dibangun persis di sebelah Barat alun-
alun Lasem. 

6. Makam 
6.1.Makam Adipati 

 
Adipati Tejakusuma I menjabat sebagai 
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Tejakusuma I (Mbah 
Srimpet) 

 
 
 
6.2.Makam Pangeran Sam 

Bua Sayyid Abdurrahman 
(Mbah Sambu) 

 
 
 
6.3.Makam Raden Panji 

Margono 
 
 
 
 
6.4.Makam Tumenggung 

Widyaningrat/Oie Ing 
Kiat 

Adipati Lasem pada tahun 1585 hingga 
tahun 1632. Beliau meninggal di usia 77 
tahun dan dikebumikan di belakang Masjid 
Jami’ Lasem. 
 
Beliau merupakan wali negeri sekaligus 
sebagai pengembang bidang keilmuan dan 
keagamaan di wilayah Kadipaten Lasem. 
Makamnya berada di kompleks makam 
Masjid Jami’ Lasem. 
 
Terletak di Sambong, Desa Dorokandang 
Kecamatan Lasem. Raden Panji Margono 
merupakan satu dari Tiga Serangkai 
pemimpin Laskar Dampo Awang yang 
berjuang untuk merebut dan 
mempertahankan Kadipaten Lasem dari 
kekuasaan VOC. Beliau gugur pada tahun 
1750. 
 
Oie Ing Kiat diangkat menjadi Adipati 
Lasem pada tahun 1727. Beliau merupakan 
pemimpin utama dari Laskar Dampo 
Awang, yang gugur pada tahun 1750 saat 
melakukan perlawanan melawan VOC. 
Beliau dimakamkan di lereng Gunung 
Bugel, Pancur. 

7. Situs Sunan Bonang Situs ini berda di kompleks Pasujudan 
Sunan Bonang, di Desa Bonang Kecamatan 
Lasem. Di Situs Sunan Bonang ini terdapat 
beberapa peninggalan Sunan Bonang, yaitu: 
makam Sunan Bonang, Pasujudan Sunan 
Bonang, dan Makam Putri Cempo. 

 

Selain kategori benda, warisan kota tradisional Lasem juga terdiri dari 

peninggalan-peninggalan yang berupa seni dan nilai budaya. Perkembangan 

kesenian dan budaya di Lasem pada masa Islam memang sangat pesat karena 
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mendapat pengaruh dari berbagai pihak. Ramainya pelabuhan di Lasem membuat 

banyak pedagang-pedagang dari Arab, Cina, dan Campa yang datang dan 

akhirnya menetap di Lasem. Selain itu, migrasi dari orang-orang Tionghoa di 

Batavia juga semakin menambah banyaknya orang-orang Tionghoa yang menetap 

dan mendirikan perkampungan-perkampungan Cina di Lasem. Selain pengaruh 

dari pihak luar, perkembangan seni dan budaya di Lasem juga dipengaruhi oleh 

Kerajaan Mataram Islam, dimana Lasem merupakan salah satu wilayah 

kekuasaanya. 

Pengaruh dari Mataram Islam terlihat dari adanya sistem tata kota yang juga 

diikuti oleh Kadipaten Lasem. Usaha akulturasi antara budaya Jawa dengan Islam 

juga terus berlangsung. Diantaranya usaha-usaha Sultan Agung adalah 

perhitungan bulan dan tahun yang sebelumnya menurut tahun Saka dengan 

perhitungan menurut matahari, diganti menjadi perhitungan menurut Hijriyah 

yaitu perhitungan menggunakan peredaran bulan, tanpa membuang neptu hari-

hari pasaran Jawa. Sedangkan pengaruh dari adanya orang-orang Cina yang 

bermukim di Lasem dapat terlihat dari berbagai seni, seperti seni ukir, batik, dan 

juga seni pertunjukan. Orang-orang Tionghoa yang membentuk perkampungan-

perkampungan Cina di pusat kota Lasem dan bersandingan dengan 

perkampungan-perkampungan Islam serta orang-orang Jawa, menjadikan 

terjadinya akulturasi yang kaya diantara unsur-unsur budaya yang berbeda 

tersebut.  

Kesenian yang termasuk warisan kota tradisional Lasem di antaranya: seni 

sastra, seni musik, dan seni pertunjukan. Sedangkan warisan kota tradisional 
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Lasem yang berupa nilai budaya dapat terlihat dari bentuk-bentuk bangunan 

masjid, gapura, maupun rumah-rumah penduduk yang kental akan akulturasi 

budaya Jawa, Cina, dan Arab. Akulturasi budaya ini juga terlihat dari motif batik 

Lasem yaitu motif Laseman, dimana di dalamnya mencakup berbagai paduan 

unsur budaya Jawa, Cina, dan Campa. Dalam upacara dan ritual adat yang 

dilaksanakan oleh masyarakat Lasem juga mengandung nilai yang merupakan 

akulturasi dari kebudayaan Jawa dan Islam. Hal ini terlihat dari adanya doa 

bersama dan tahlilan yang ada dalam upacara sedekah laut dan sedekah bumi, juga 

pada ritual-ritual tradisional dan keagamaan lainnya di Lasem. Untuk lebih 

jelasnya, warisan kota tradisional Lasem yang masuk dalam kategori peninggalan 

seni dan nilai budaya dapat dilihat dalam tabel berikut: 
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Tabel 2. Warisan Kota Tradisional Lasem Kategori Seni dan Nilai Budaya 

No. Peninggalan Keterangan 
1. Sastra 

1.1.Kitab Suluk Sunan Bonang 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.Kitab Sabda Badra Santi 
 
 
 
 
 
 

1.3.Gending Tembang Lir-ilir 
dan Cublak-cublak Suweng 

 
Kitab suluk Sunan Bonang 
dimungkinkan merupakan kumpulan 
catatan dari pelajaran-pelajaran yang 
pernah diajarkan oleh Sunan Bonang 
kepada murid-muridnya. Kitab ini 
disimpan dan dijaga dengan baik oleh 
juru kunci Pasujudan Sunan Bonang 
Lasem. 
 
Merupakan tulisan yang ditulis kembali 
oleh Adipati Tejakusuma IV ke dalam 
bentuk kidung macapat. Tulisan ini 
kemudian digubah kembali oleh R. Panji 
Kamzah pada tahun 1858 dan R. Panji 
Karsono tahun 1920. 
 
Lirik lagu tembang tersebut ditulis oleh 
Sunan Kalijaga yang di dalamnya sarat 
akan ajaran-ajaran moral dan spiritual 
bagi kanak-kanak. 

2. Alat Musik Bonang/Bende Alat musik berjenis Bonang/Bende ini 
terbuat dari perunggu lengkap dengan 
pemukulnya. Hingga sekarang alat musik 
tersebut masih tersimpan dan terawat 
dengan baik dalam tanggung jawab juru 
kunci Komplek Pasujudan Sunan 
Bonang. 

3. Seni Pertunjukan 
3.1. Pertunjukan Wayang Krucil 
 
 
 
 
 
 
3.2. Pertunjukan Wayang Potehi 

 
Pertunjukan wayang krucil lebih 
mencerminkan budaya masyarakat asli 
Lasem, yakni Jawa. Disebut wayang 
krucil karena memang ukurannya yang 
kecil, tidak seperti wayang kulit pada 
umumnya. 
 
Wayang potehi merupakan salah satu 
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3.3. Pagelaran Barongsai 
 
 
 
 
 
 
3.4. Laesan 

jenis wayang khas Tionghoa yang 
berasal dari Cina bagian selatan. 
Kesenian ini dibawa oleh perantau dan 
imigran dan etnis Tionghoa ke berbagai 
wilayah Nusantara, termasuk Lasem. 
 
Pagelaran Barongsai merupakan tarian 
tradisional Cina dengan menggunakan 
sarung yang menyerupai singa. Kesenian 
ini muncul dan berkembang karena 
pengaruh dari banyaknya orang-orang 
Tionghoa yang tinggal di Lasem. 
 
Laesan merupakan kesenian kuno 
masyarakat Lasem yang berkembang 
pada masa awal Islam. Kesenian ini 
hampir sama dengan Sintren, namun 
yang membedakan adalah pemain 
Laesan ini keseluruhannya adalah laki-
laki, mulai dari penabuh alat musik, 
penembang, hingga lakon Laesan.  

4. Nilai Budaya 
4.1. Bentuk Bangunan 
 
 
 
 
 
4.2.Seni Ukir dan Batik 
Laseman 
 
 
 
 
4.3. Upacara dan Ritual Adat 

 
Bentuk bangunan di Lasem kental akan 
nuansa akulturasi antara seni budaya 
Jawa, Cina, dan Arab, seperti terlihat 
pada bangunan masjid, gapura, dan 
rumah-rumah penduduk. 
 
Batik Lasem yang terkenal dengan motif 
Laseman, yang di dalamnya mencakup 
berbagai perpaduan seni budaya yang 
sangat kaya, yaitu perpaduan antara 
budaya Jawa, Cina, dan Campa. 
 
Upacara dan ritual-ritual adat yang 
berkembang di masyarakat Lasem telah 
mengalami proses Islamisasi di 
dalamnya, seperti: adanya doa bersama 
dan tahlilan yang ada dalam upacara 
sedekah bumi ataupun sedekah laut, juga 
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pada ritual-ritual tradisional dan 
keagamaan lainnya. 

 

4. Pemanfaatan Warisan Kota Tradisional Lasem dalam Pembelajaran 

Sejarah di SMA N 1 Lasem 

Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang menyediakan 

kesempatan belajar atau aktivitas sendiri pada siswa, termasuk pada pembelajaran 

sejarah di SMA N 1 Lasem. Pembelajaran seperti ini dapat di dukung dengan 

memanfaatkan benda-benda yang ada di lingkungan para peserta didik. SMA N 1 

Lasem yang letaknya dekat dengan peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di 

Lasem juga berusaha untuk mengoptimalkan peninggalan-peninggalan tersebut 

dalam pembelajaran sejarah. Pihak sekolah juga sangat mendukung pemanfaatan 

potensi sejarah lokal yang ada di Lasem dalam pembelajaran sejarah. 

Sebagaimana pernyataan Drs. Tri Winardi sebagai kepala sekolah SMA N 1 

Lasem, menyatakan: 

“Penanaman nilai-nilai lokal pada siswa melalui pemanfaatan warisan budaya 
lokal memang sangat penting mengingat semakin kurangnya pengetahuan dan 
kesadaran siswa terkait dengan kebudayaan lokal. Maka dari itu sekolah juga 
sangat mendukung semua kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan 
warisan budaya lokal, misalnya kegiatan napak tilas, kemah budaya, atau 
pembelajaran yang dilaksanakan di lingkungan sekitar sekolah yang 
memanfaatkan warisan-warisan budaya lokal (Wawancara tanggal 2 Desember 
2013)” 
 

Lasem yang tercatat mempunyai banyak peninggalan sejarah, juga sangat 

mendukung SMA N 1 Lasem untuk melaksanakan pembelajaran yang 

memanfaatkan potensi sejarah lokal. Kerja sama yang baik diantara semua warga 

sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, siswa, dan karyawan dalam 

mengoptimalkan potensi lokal yang ada di Lasem pada akhirnya menjadikan 
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SMA N 1 Lasem mendapatkan predikat sebagai SMA Budaya. Hal ini menurut 

Drs. Tri Winardi Pola pembelajaran yang terkait dengan lingkungan sekitar tentu 

akan meningkatkan respon dan minat siswa terhadap pembelajaran sejarah. Selain 

itu, Sebagai sekolah yang mendapat predikat sebagai SMA Budaya, Drs. Tri 

Winardi selalu menekankan kepada seluruh warga sekolah agar tetap 

mengoptimalkan pemanfaatan warisan kota Lasem sebagai wujud rasa cinta 

terhadap sejarah lokal Lasem, terutama kepada guru sejarah, seperti dalam 

pernyataannya sebagai berikut: 

“saya selalu berusaha mengajak seluruh warga sekolah untuk mengapresiasi 
kebudayaan lokal dengan menyisipkan nilai-nilai budaya lokal dalam setiap 
kegiatan, terutama kepada guru karena guru yang terjun langsung dalam 
pembelajaran dan mempunyai prosentase paling tinggi dalam berkomunikasi 
dengan siswa. Kalau untuk guru mapel sejarah sudah pasti punya peran yang 
paling dominan karena itu kan fak mereka. Apalagi saya lihat guru-guru sejarah di 
sini juga sangat peduli dengan potensi sejarah lokal di Lasem (Wawancara tanggal 
2 Desember 2013)” 
 

Guru mata pelajaran Sejarah memang memegang peranan yang sangat 

penting dalam pembelajaran yang memanfaatkan peninggalan-peninggalan 

sejarah lokal. Apalagi dalam proses belajar mengajar sejarah yang dilaksanakan di 

SMA N 1 Lasem, guru sejarah selalu berusaha untuk mengaitkan sejarah lokal 

Lasem dalam setiap materi yang diajarkan. Hal ini dilakukan karena Lasem 

memang mempunyai warisan budaya yang kaya, dan siswa sebagai generasi 

penerus harus tau hal tersebut karena nantinya mereka lah yang diharapkan dapat 

menjaga dan melestarikan warisan budaya tersebut. Seperti yang disampaikan 

Drs. Suyoto, menyatakan: 

“......sebisa mungkin saya mengaitkan sejarah lokal Lasem dalam setiap materi 
yang saya ajarkan. Dengan mengaitkan sejarah lokal Lasem tersebut saya 
berharap siswa yang awalnya tidak tau mengenai warisan budaya kota Lasem 
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akhirnya menjadi tau. Hal ini saya lakukan agar tumbuh rasa cinta dan rasa ikut 
memiliki pada diri siswa....(Wawancara tanggal 25 November 2013)”. 
 

Hal tersebut ternyata tidak hanya dilakukan oleh Bapak Suyoto selaku guru 

pengampu mata pelajaran sejarah kelas XI IPS, guru sejarah yang lain yaitu 

Bapak Hisyam yang mengampu mata pelajaran sejarah kelas XI IPA, juga 

mempunyai kepeduliaan yang tinggi terhadap potensi sejarah yang ada di Lasem. 

Walaupun waktu mengajar kelas IPA yang sangat terbatas, yaitu hanya satu jam 

dalam seminggu, Pak Hisyam tetap berusaha untuk selalu memanfaatkan warisan 

budaya kota Lasem  

“....saya tetap berupaya untuk menjadikan pembelajaran sejarah menjadi 
bermakna dengan mengajarkan para siswa untuk dapat mengenal dan peduli 
terhadap sejarah lokalnya terlebih dahulu...(Wawancara tanggal 25 November 
3013)” 

 

Pola pembelajaran yang diterapkan SMA N 1 Lasem dalam pembelajaran 

sejarah adalah dengan memanfaatkan benda-benda yang ada di lingkungan sekitar 

siswa, salah satunya adalah dengan memanfaatkan warisan budaya dari kota 

tradisional Lasem. Warisan kota tradisional Lasem dalam pembelajaran sejarah ini 

bisa dimanfaatkan sebagai sumber dan alat bantu pembelajaran, metode 

pembelajaran, dan model pembelajaran. Berbagai upaya yang dilakukan guru 

dengan memanfaatkan warisan kota tradisional Lasem ini ternyata dapat 

meningkatkan minat belajar siswa dan menambah rasa cinta mereka terhadap 

sejarah dan kebudayaan lokal. Pemanfaatan warisan kota tradisional Lasem ini 

bisa dilakukan dengan berbagai macam cara seperti kemah budaya, lawatan 

sejarah atau napak tilas, studi obyek di lokasi situs, maupun dengan memindahkan 
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situs dan peninggalan-peninggalan sejarah tersebut ke dalam sebuah media 

pembelajaran yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar di kelas. 

a) Pemanfaatan Warisan Kota Tradisional Lasem Sebagai Sumber Belajar 

Dalam pembelajaran sejarah di SMA N 1 Lasem, keterbatasan sumber 

belajar menjadi kendala bagi guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 

Buku yang dijadikan sebagai sumber utama dalam pembelajaran sejarah dianggap 

tidak bisa membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran secara optimal. 

Karena itu guru sejarah di SMA N 1 Lasem kemudian mencari alternatif lain yang 

bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Melihat potensi sejarah Lasem yang sangat 

beragam, guru sejarah kemudian melihatnya sebagai sebuah solusi atas 

keterbatasan sumber belajar sejarah yang menjadi kendala dalam pembelajaran. 

Lasem memiliki banyak peninggalan sejarah yang dapat digunakan sebagai 

sumber belajar dalam pembelajaran sejarah. Salah satu contohnya adalah sebagai 

sumber belajar pada materi tentang perkembangan agama Islam di Pulau Jawa. 

Sejarah perkembangan agama Islam di Lasem yang cukup lama meninggalkan 

banyak peninggalan-peninggalan yang masih bisa dilihat sampai sekarang. Hal ini 

dimanfaatkan oleh guru sebagai media untuk meningkatkan minat belajar siswa 

saat akan mengikuti pembelajaran sejarah. Pada saat membuka pembelajaran 

sejarah, guru memulainya dengan memberikan cerita-ceita sebagai apersepsi agar 

siswa tertarik. Cerita-cerita yang disampaikan oleh guru adalah cerita-cerita 

tentang sejarah dan hal lain yang ada di lingkungan sekitar siswa, yang terkait 

dengan materi yang akan dibahas. Misalnya, saat guru akan membahas materi 

tentang proses awal masuk dan berkembangnya agama Islam di Jawa, guru 
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memberikan cerita tentang peranan salah satu wali songo yang dulu ikut 

menyebarkan dan mengembangkan agama Islam di Lasem, yakni peranan dari 

Sunan Bonang atau Raden Makdum Ibrahim. Guru mencoba menggugah minat 

siswa dengan memaparkan peran penting Sunan Bonang sebagai salah satu wali 

songo yang menyebarkan agama Islam tidak hanya di Lasem tetapi di Jawa. 

Berbagai cerita yang diberikan oleh guru membuat siswa menjadi penasaran 

dan tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang certita tersebut. Hal ini tentu 

saja membuat siswa yang awalnya mengantuk dan kurang tertarik mengikuti 

pelajaran sejarah, menjadi tergugah dan lebih bersemangat. Siswa yang mulai 

tertarik dan penasaran, menjadi lebih aktif dengan banyak bertanya selama 

pembelajaran berlangsung. 

Minat dan respons siswa yang baik akan lebih memudahkan guru dalam 

memanfaatkan warisan kota tradisional Lasem sebagai sumber belajar, yakni 

dengan memberikan penugasan. Guru memberikan tugas kepada para siswa untuk 

membuat artikel tentang peninggalan-peninggalan masa Islam yang ada di tempat 

tinggal masing-masing siswa. Sebelumnya guru menjelaskan terlebih dahulu 

tentang materi terkait secara sekilas, kemudian siswa diberi tugas untuk membuat 

artikel tentang peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di daerah mereka 

masing-masing, baik berupa benda maupun hasil budaya. 

Sebagian besar siswa SMA N 1 Lasem berasal dari kecamatan Lasem, jadi 

tidak sulit bagi mereka untuk mengerjakan tugas tersebut. Peninggalan-

peninggalan sejarah di Lasem pada masa Islam yang dapat dijadikan sebagai 

sumber belajar siswa antara lain: situs Sunan Bonang, Masjid Jami’, makam-
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makam kuno di sekitar masjid Jami’,  makam-makam kuno di Caruban, bekas 

Istana Kadipaten di Caruban, dan masih banyak lagi. Penugasan ini sebenarnya 

tidak terbatas pada peninggalan-peninggalan sejarah pada masa Islam, karena 

guru membebaskan siswa untuk membuat artikel tentang peninggalan apa saja 

yang ada di daerah mereka masing-masing, baik itu peninggalan masa pra sejarah, 

Hindu-Buddha, Islam, maupun Kolonial. 

Artikel hasil penugasan ini kemudian dikumpulkan dan baru dibedakan 

menurut masanya. Setelah dibedakan menurut masanya, artikel-artikel tersebut 

kemudian disusun menjadi portofolio dan dijadikan sebagai sumber belajar siswa 

sesuai dengan materi yang diajarkan. Artikel-artikel yang sudah disusun menjadi 

portofolio tersebut kemudian akan dibahas dan digunakan sebagai sumber belajar 

siswa sesuai dengan materi yang diajarkan oleh guru. Misalnya saat guru 

menjelaskan pokok bahasan proses awal penyebaran agama dan kebudayaan Islam 

di Jawa, maka siswa dapat menjadikan artikel tentang warisan kota tradisional 

Lasem sebagai sumber belajarnya. 

Selain dengan penugasan untuk membuat artikel, warisan kota tradisional 

Lasem juga dapat menjadi media pembelajaran, yakni berupa foto-foto dan film-

film dokumenter. Foto-foto ini berupa foto-foto dari Situs Sunan Bonang, foto 

Masjid Jami’ Lasem, foto Klenteng-klenteng yang ada di Lasem, foto bekas 

galangan kapal, foto makam-makam ulama dan pemimpin Lasem, foto reruntuhan 

benteng, dan lain sebagainya. Film dokumenter tentang warisan kota tradisional 

Lasem yang termasuk dalam sumber audio visual juga digunakan oleh guru dalam 

pembelajaran sejarah. Film dokumenter yang pernah ditayangkan oleh guru 
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sejarah SMA N 1 Lasem antara lain: film dokumenter tentang situs Sunan 

Bonang, Lasem Negeri Tiongkok Kecil, Sejarah dan Perkembangan Batik Lasem, 

Akulturasi Muslim-China, dan beberapa yang lainnya. 

Pemanfaatan warisan kota tradisional Lasem sebagai sumber belajar sejarah 

ternyata dinilai guru sebagai cara yang sangat tepat dan efektif. Selain 

mengajarkan siswa untuk lebih mengenal sejarah dan peninggalan sejarah 

daerahnya masing-masing, siswa juga mempunyai referensi yang faktual dan 

nyata. Hal ini dinilai efektif karena keterbatasan sumber belajar yang selama ini 

menjadi kendala dalam pembelajaran sejarah bisa disiasati dengan pemanfaatan 

warisan kota tradisional Lasem. 

 

b) Pemanfaatan Warisan Kota Tradisional Lasem Melalui Pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari 

awal sampai akhir, yang disajikan secara khas oleh guru. Model pembelajaran 

diartikan sebagai suatu rencana mengajar yang memperlihatkan pola pembelajaran 

tertentu yang khas dari seorang guru. Dalam pola pembelajaran tersebut dapat 

terlihat kegiatan guru dan siswa, sumber belajar dan media yang digunakan, 

metode dan strategi yang digunakan di dalam mewujudkan kondisi belajar atau 

sistem lingkungan yang memungkinkan siswa mampu belajar. Model 

pembelajaran sendiri merupakan kerangka berpikir yang dipakai sebagai panduan 

untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Salah 
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satu contoh model pembelajaran ini adalah model pembelajaran dengan 

pendekatan kontekstual atau Contextual Teaching and Learning (CTL). 

Sebagai sekolah yang terletak di pusat kota Lasem, guru sejarah SMA N 1 

Lasem juga memanfaatkan warisan kota tradisional Lasem sebagai model 

pembelajaran dengan pendekatan kontekstual atau CTL. Model pembelajaran 

dengan pendekatan kontekstual di SMA N 1 Lasem yang memanfaatkan warisan 

kota tradisional Lasem ini menggunakan beberapa metode secara sekaligus, 

diantaranya metode ceramah bervariasi, metode sumber sejarah, dan metode 

diskusi kelompok. Sedangkan media yang digunakan adalah film-film 

dokumenter. Semua ini dikemas oleh guru sejarah dalam satu skenario 

pembelajaran dengan model pembelajaran kontekstual yang memanfaatkan 

warisan kota tradisional Lasem. 

Dalam pemebelajarannya, guru sejarah SMA N 1 Lasem pernah 

menanyangkan video atau film dokumenter tentang Lasem, mulai dari film 

dokumenter tentang situs Sunan Bonang, Lasem Negeri Tiongkok Kecil, Sejarah 

dan Perkembangan Batik Lasem, serta Akulturasi Muslim-China. Video maupun 

film-film dokumenter tersebut memang bukan hasil buatan dari guru maupun 

siswa SMA N 1 Lasem, namun itu tidak menjadikan hambatan bagi guru untuk 

menayangkannya selama pembelajaran sejarah. Guru sejarah SMA N 1 Lasem 

mendapatkan video tersebut dari meminjam sekolah lain yang memang 

pembelajarannya adalah membuat film-film dokumenter. 

Lasem yang kaya akan peninggalan sejarah dan budaya membuat film-film 

dokumenter yang dibuat tersebut kebanyakan mengambil konsep dan tema 
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tentang kekayaan sejarah dan budaya kota Lasem. Film-film dokumenter tersebut 

kemudian dimanfaatkan oleh guru sejarah SMA N 1 Lasem sebagai media dalam 

penerapan model pembelajaran sejarah yang berbasis sejarah lokal. Dalam 

pemanfaatannya tentu saja guru sejarah mempertimbangakan durasi dan 

keterkaitan isi video maupun film tersebut dengan materi yang diajarkan, karena 

memang tidak semua video dan film dokumenter tersebut dapat ditayangkan 

mengingat adanya beberapa kendala, seperti keterbatasan waktu dan padatnya 

materi yang harus dituntaskan. 

Dalam penerapan model pembelajaran dengan pendekatan kontekstual, 

langkah-lanhgkah yang dilakukan oleh guru sejarah SMA N 1 Lasem yaitu: 

1) Guru memberikan apersepsi dengan menayangkan video dokumenter tentang 

situs Sunan Bonang di Binangun, dan menanyakan kepada siswa maksud dari 

video tersebut. 

2) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

3) Guru menjelaskan sedikit mengenai proses awal penyebaran dan 

perkembangan agama dan kebudayaan Islam di Jawa. 

4) Guru membagi siswa ke dalam 6 kelompok, dimana masing-masing 

kelompok berjumlah 5-6 orang. Masing-masing kelompok diberi tugas untuk 

mendiskusikan sub bab mengenai sejarah, perkembangan, peninggalan, dan 

berbagai hal mengenai proses masuk dan berkembangnya agama dan 

kebudayaan Islam di Jawa dan di Lasem. 

5) Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di 

depan kelas. 
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6) Guru memperlihatkan bukti-bukti masuk dan berkembangnya agama Islam di 

Lasem melalui foto-foto peninggalan sejarah di Lasem pada masa Islam. 

7) Tanya jawab mengenai proses awal masuk dan berkembangnya agama dan 

kebudayaan Islam di Jawa terutama di Lasem. 

8) Guru melakukan penilaian dengan cara memberi tugas kepada siswa untuk 

membuat artikel tentang peninggalan-peninggalan sejarah dan budaya Lasem 

pada masa Islam yang ada di sekitar daerah mereka masing-masing. 

9) Guru bersama-sama dengan para siswa melakukan refleksi materi yang telah 

dibahas. 

10) Bersama-sama menarik kesimpulan. 

 

c) Pemanfaatan Warisan Kota Tradisional Lasem Sebagai Metode 

Pembelajaran Melalui Lawatan Sejarah 

Pada dasarnya, ada banyak metode pembelajaran yang digunakan oleh guru 

dalam proses belajar mengajar. Metode pembelajaran ini berbeda-beda tergantung 

dengan situasi dan kondisi yang ada di kelas. Antara mata pelajaran yang satu 

dengan yang lainnya, bisa saja guru menggunakan metode pembelajaran yang 

berbeda, karena tidak ada satupun metode yang cocok untuk semua mata 

pelajaran. Selain bergantung pada tujuan yang akan dicapai, penggunaaan metode 

ini dipengaruhi oleh siswa sebagai individu yang beragam, situasi dan ukuran 

kelas, fasilitas yang tersedia, topik yang akan dibahas, dan kemampuan 

profesional guru. Dalam hal ini, penggunaan metode tergantung pada kebijakan 
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masing-masing guru, karena gurulah yang paling mengerti kondisi dan situasi 

dalam kelas yang akan diajar. 

Guru mata pelajaran sejarah di SMA N 1 Lasem juga menggunakan metode 

yang berbeda-beda untuk kelas yang diampunya, walaupun beberapa kelas diajar 

dengan metode yang sama. Beberapa metode yang digunakan yaitu metode 

ceramah bervariasi, metode diskusi, tanya jawab, dan karya wisata atau lawatan 

sejarah. Penggunaan metode-metode tersebut disesuaikan dengan materi yang 

diajarkan, kondisi siswa, waktu pembelajaran, dan beberapa hal lain yang 

mempengaruhi jalannya pembelajaran. Ada kalanya guru sejarah SMA N 1 Lasem 

menggabungkan beberapa metode pembelajaran tersebut dalam sekali pertemuan, 

misalnya metode ceramah bervariasi digabungkan dengan metode diskusi dan 

tanya jawab. Penggunaan metode yang lebih kompleks terlihat pada saat guru 

menggunakan metode karyawisata atau lawatan sejarah. 

Pada pembelajaran sejarah di SMA N 1 Lasem, warisan kota tradisional 

Lasem juga dapat dimanfaatkan sebagai metode pembelajaran, yakni dengan 

metode karyawisata atau lawatan sejarah. Metode ini digunakan guru pada pokok 

bahasan proses awal penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Jawa. Guru 

memanfaatkan kompleks masjid dan makam di Masjid Jami’ Lasem yang 

termasuk dalam warisan kota tradisional Lasem sebagai tujuan dari lawatan 

sejarah. 

Sebelum guru mengajak siswa untuk melakukan lawatan sejarah ke Masjid 

Jami’ Lasem, ada beberapa hal penting yang dilakukan oleh guru. Saat memulai 

pembelajaran, guru menyampaikan materi awal sebagai pengantar agar siswa 
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mengerti dan fokus pada apa yang akan dibahas. Setelah terjalin kesamaan tujuan, 

guru mulai membagi siswa ke dalam 6 kelompok dimana masing-masing 

kelompok terdiri dari 5-6 siswa. Setiap kelompok kemudian mendapatkan tugas 

dengan sub bab yang berbeda terkait dengan bukti masuknya Islam di Jawa, 

khususnya di Lasem, peninggalan-peninggalanya, sejarah dari peninggalan 

tersebut, arti penting dari peninggalan tersebut bagi masyarakat, dan lain 

sebagainya. Setelah semua siswa jelas dengan instruksi dan tugas mereka masing-

masing, guru mulai mengkondisikan siswa untuk berangkat ke kompleks Masjid 

Jami’ Lasem. Jarak yang tidak terlalu jauh, yaitu sekitar 1 km, memudahkan guru 

dan siswa untuk menuju ke lokasi obyek karena tidak diperlukan akomodasi lain. 

Siswa dan guru bersama-sama berjalan kaki menuju ke kompleks Masjid 

Jami’ Lasem, tentu saja dengan dikondisikan oleh guru selama perjalanan. 

Sesampainya di lokasi, guru kemudian mengkondisikan siswa untuk berkelompok 

sesuai dengan yang telah terbentuk, dan mulai menugaskan siswa untuk membuat 

laporan dan mengerjakan apa yang menjadi tugas masing-masing kelompok. Guru 

memberikan waktu sekitar 40 menit kepada siswa untuk menyelesaikan tugas 

yang sudah diberikan oleh guru. Setelah waktu yang diberikan habis, guru 

kemudian mengkondisikan siswa untuk kembali ke sekolah dan melanjutkan 

pembelajaran. 

Hasil penugasan dan laporan pada saat melakukan lawatan sejarah ke 

kompleks Masjid Jami’ Lasem kemudian dipresentasikan di depan kelas oleh 

masing-masing kelompok pada pertemuan selanjutnya. Kelompok yang 

mempresentasikan laporannya juga membuka kesempatan kepada semua siswa 
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untuk berdiskusi dan tanya jawab. Banyak siswa dari kelompok lain yang 

menanggapi pemaparan hasil laporan yang telah dipresentasikan, dan setiap 

kelompok juga berusaha memberikan umpan balik dengan memberikan jawaban-

jawaban bagi siswa yang bertanya. Pada setiap akhir presentasi tiap-tiap 

kelompok, guru kemudian memberikan kesimpulan dan evaluasi. 

Metode lawatan sejarah memiliki banyak kelebihan jika dibandingakan 

dengan metode yang lainnya. Kelebihannya adalah metode ini memiliki prinsip 

pengajaran modern yang memanfaatkan lingkungan nyata yang ada di sekitar 

dalam pengajaran. Selain itu, metode ini membuat apa yang dipelajari di sekolah 

menjadi lebih relevan dengan kenyataan dan kebutuhan di masyarakat. Siswa 

menjadi semakin tertarik untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kesejarahan di Lasem 

yang tidak masuk dalam proses pembelajaran sejarah di sekolah. Hal ini dapat 

dilihat dari antusiasme siswa dalam mengikuti berbagai kegiatan yang berkaitan 

dengan usaha untuk mengenalkan sejarah dan budaya Lasem kepada masyarakat 

luas. 

Kegiatan yang dilakukan tersebut bekerja sama dengan lembaga dan 

organisasi masyarakat yang peduli dengan kesejarahan yang ada di Lasem. 

Beberapa kegiatan tersebut di antaranya kemah budaya, napak tilas, dan Lasem 

festival. Kemah budaya adalah kegiatan kemah yang diikuti oleh beberapa sekolah 

yang ada di Kabupaten Rembang, hasil dari kerjasama sekolah dengan lembaga 

dan organisasi kesejarahan di Lasem. Kemah ini disebut kemah budaya karena 

tujuan dari kemah ini selain kegiatan pramuka, juga untuk lebih mengenalkan 

siswa pada lingkungan alam kota Lasem yang di dalamnya terdapat banyak 
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peninggalan-peninggalan sejarah yang mungkin belum banyak diketahui oleh 

masyarakat. Dalam kegiatan kemah tersebut, siswa diajak menyusuri tempat-

tempat yang terdapat peninggalan sejarahnya. Kegiatan ini ternyata mendapat 

respon yang sangat baik dari siswa, karena mereka sangat antusias saat mengikuti 

rangkaian kegiatan kemah budaya tersebut. 

Selain kegiatan kemah budaya, antusiasme siswa yang sangat baik terkait 

dengan kesejarahan yang ada di Lasem terlihat saat banyak siswa SMA N 1 

Lasem yang ikut dalam kegiatan napak tilas dan ikut berpartisipasi dalam acara 

Lasem festival. Walaupun kegiatan tersebut di luar kegiatan pembelajaran sejarah 

di sekolah dan bukan kegiatan wajib, siswa SMA N 1 Lasem tetap antusias karena 

mereka sadar akan pentingnya ikut serta berpartisipasi dalam mengenalkan dan 

melestarikan kekayaan sejarah dan budaya kota Lasem. Mereka sadar bahwa 

kekayaan sejarah dan budaya kota Lasem tersebut harus ada yang menjaga dan 

melestarikan, karena kalau tidak maka suatu saat kekayaan sejarah dan budaya 

tersebut bisa terabaikan dan akhirnya hilang. Sebagai siswa, cara mereka 

mencintai kekayaan sejarah dan budaya kota Lasem adalah dengan ikut serta 

mengenalkan dan mengembangkan warisan sejarah dan budaya kota kecil mereka. 

Kesadaran akan pentingnya menjaga dan melestarikan warisan sejarah kota Lasem 

ini tentu akan meningkatkan kecintaan mereka terhadap sejarah, terutama sejarah 

lokal mereka sendiri. 

Walaupun memiliki banyak kelebihan, metode karyawisata atau lawatan 

sejarah juga memiliki kendala yang selama ini sering menghambat guru untuk 

menggunakan metode tersebut. Kendala dalam penggunaan metode ini adalah 
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keterbatasan waktu dan terlalu padatnya materi yang harus dituntaskan. Pelajaran 

sejarah yang hanya diberi waktu 3x45 menit dalam seminggu untuk kelas IPS, dan 

1x45 menit dalam seminggu untuk kelas IPA, menjadikan penggunaan metode 

lawatan sejarah sulit untuk digunakan. Walaupun begitu, warisan kota tradisional 

Lasem tetap dapat dimanfaatkan sebagai metode pembelajaran, yakni metode 

lawatan sejarah. 

 

B. Pembahasan Penelitian 

1. Pemanfaatan Warisan Kota Tradisional Lasem dalam Pembelajaran 

Sejarah di SMA N 1 Lasem. 

Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang menyediakan 

kesempatan belajar atau aktivitas sendiri pada siswa, termasuk pada pembelajaran 

sejarah. Pembelajaran seperti ini sesuai dengan pandangan filosofis 

konstruktivisme. Konstruktivisme didasarkan pada pendapat bahwa kita semua 

membangun perspektif dunia kita sendiri melalui bagan (schema) dan pengalaman 

individu (Isjoni, 2008: 57). Pandangan ini menyatakan bahwa pendidik tidak 

dapat memberikan pengetahuan kepada peserta didik, tetapi peserta didik harus 

mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri. Peran pendidik adalah: 

memperlancar proses pengkonstruksian pengetahuan dengan cara membuat 

informasi secara bermakna dan relevan dengan peserta didik, memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk mengungkapkan atau menerapkan 

gagasannya sendiri, dan membimbing peserta didik untuk menyadari dan secara 
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sadar menggunakan strategi belajarnya sendiri (Slavin dalam Rifa’I dan Anni, 

2009: 128). 

Pandangan konstruktivisme tersebut sejalan dengan tujuan dari 

pembelajaran sejarah. Sejarah merupakan salah satu komponen ilmu-ilmu sosial, 

yang tujuannya adalah memperkenalkan kepada para siswa akan masa lampau dan 

masa sekarang mereka, serta lingkungan sosial mereka. Pembelajaran ilmu-ilmu 

sosial, khususnya sejarah, adalah untuk mengembangkan kemampuan siswa agar 

dapat menghargai warisan budaya yang ada, serta menyadari akan pentingnya 

kesadaran terhadap nilai budaya lokal. 

Kesadaran sejarah dalam pembelajaran sejarah memerlukan partisipasi aktif, 

memecahkan masalah dan kerjasama. Guru berperan sebagai fasilitator dan 

pembimbing untuk mendorong berkembangnya “how to learn” pada diri siswa. 

Beberapa indikator siswa yang memiliki kesadaran sejarah adalah tumbuhnya 

minat perhatian, rasa cinta sejarah, dan kerja sama. Keseluruhan indikator tersebut 

mencerminkan adanya pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kesadaran sejarah 

yang dibangun sendiri oleh siswa dengan memanfaatkan lingkungan sekitar, 

menunjukkan eksistensi dari pentingnya kesadaran sejarah lokal. Filosofis 

kronstruktivisme yang mendasari pembelajaran sejarah sendiri merupakan bagian 

dari pembelajaran yang berbasis Contextual Teaching and Learning (CTL). 

Pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru 

mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa. 

Pembelajaran ini juga mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan 

yang dimiliki dengan kenyataan hidup sehari-hari. Dengan kata lain, pembelajaran 
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kontekstual dalam mata pelajaran sejarah berarti mengaitkan masa lalu (peristiwa 

yang pernah terjadi) dengan dunia nyata saat ini yang dihadapi siswa. 

Sehubungan dengan pembelajaran sejarah di SMA N 1 Lasem, guru sejarah 

juga memanfaatkan lingkungan sekitar dalam proses belajar mengajar yang 

dilaksanakan. Lingkungan sekitar yang dimanfaatkan yaitu warisan sejarah dan 

budaya kota Lasem, khususnya warisan kota tradisional Lasem. Warisan budaya 

sendiri menurut Davidson dalam Karmadi (2007) diartikan sebagai ‘produk atau 

hasil budaya fisik dari tradisi-tradisi yang berbeda dan prestasi-prestasi spiritual 

dalam bentuk nilai dari masa lalu yang menjadi elemen pokok dalam jatidiri suatu 

kelompok atau bangsa’. Jadi warisan budaya tidak hanya yang bersifat kebendaan 

saja, namun merupakan hasil budaya fisik (tangible) dan nilai budaya (intangible) 

dari masa lalu. Sedangkan yang dimaksud dengan warisan kota tradisional Lasem 

adalah peninggalan-peninggalan sejarah baik benda (tangible) maupun nilai 

budaya (intangible) dari kota Lasem pada masa Islam. Masa Islam ini dimulai dari 

awal perkembangan agama Islam di Lasem sampai akhir kekuasaan Mataram 

Islam di Lasem. Kota tradisional sendiri adalah konsep tata ruang kota yang 

dicanangkan oleh Mataram saat Lasem menjadi daerah kekuasaannya. Konsep 

tata ruang tersebut adalah: istana kerajaan/kadipaten, alun-alun, masjid dan pasar 

berada dalam satu kompleks di pusat kota (Nas, 2007:293). 

Warisan kota tradisional Lasem yang sangat beragam, dimanfaatkan oleh 

guru sejarah di SMA N 1 Lasem dalam pembelajaran sejarah. Pembelajaran 

sejarah di SMA N 1 Lasem yang memanfaatkan warisan kota tradisional Lasem 

dinilai guru efektif karena selain bisa menjadikan pembelajaran sejarah menjadi 
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tidak monoton, juga memiliki banyak manfaat dan nilai positif baik bagi para 

siswa, guru, sekolah, dan lingkungan sekitar. 

Warisan kota tradisional Lasem yang berupa kebendaan dimanfaatkan oleh 

guru sebagai sumber belajar bagi para siswa, model pembelajaran, maupun 

sebagai metode pembelajaran. Warisan tersebut sifatnya nyata, dapat diraba, dan 

dapat disentuh wujud fisiknya, sehingga memudahkan siswa untuk dapat 

mengilustrasikan apa yang mereka pelajari dari buku dengan kenyataan yang 

dapat mereka lihat secara langsung. Sedangkan warisan kota tradisional Lasem 

yang berupa nilai budaya (intangible) memang tidak dapat diraba atau pun dilihat 

wujud fisiknya, karena warisan tersebut sudah merupakan bagian dari kebudayaan 

dan adat serta norma-norma sosial yang ada di lingkungan masyarakat Lasem. 

Warisan yang berupa nilai budaya ini lebih memberikan pelajaran moral bagi para 

siswa, karena mengandung nilai-nilai kearifan lokal. 

Nilai positif yang diperoleh siswa dengan berbagai upaya yang dilakukan 

guru dalam memanfaatkan warisan kota tradisional Lasem yang berupa nilai 

budaya ini membantu siswa untuk dapat menemukan jati diri mereka sebagai 

bagian dari masyarakat Lasem yang homogen. Adanya akulturasi budaya yang 

terjadi di Lasem membuat para siswa lebih bisa menghargai keragaman budaya 

asing, dengan tetap menjunjung tinggi budaya lokal mereka. Pelajaran yang 

berupa nilai seperti ini tidak bisa hanya dipelajari dari buku, karena hal tersebut 

berkaitan dengan nilai moral yang dimiliki masing-masing individu. Untuk itu 

pembelajaran sejarah yang dilakukan guru sejarah di SMA Negeri 1 Lasem 
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dengan memanfaatkan warisan kota tradisional Lasem yang berupa nilai-nilai 

budaya ini memiliki nilai yang sangat positif bagi perkembangan moral siswa. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan di SMA N 1 Lasem, pemanfaatan 

warisan kota tradisional Lasem baik sebagai sumber, model, maupun metode 

pembelajaran sejarah membawa makna dan nilai yang positif bagi para siswa. Hal 

positif yang terlihat adalah meningkatkan minat dan rasa cinta siswa terhadap 

sejarah. Minat belajar siswa yang baik terhadap pembelajaran sejarah membuat 

siswa menjadi lebih mencintai sejarah, terutama sejarah lokalnya sendiri. Hal ini 

lah yang pada akhirnya menumbuhakan kesadaran siswa akan nilai penting dari 

pembelajaran sejarah. 

Kesadaran sejarah dan rasa cinta siswa terhadap sejarah lokalnya ini terlihat 

dari antusiasme siswa terhadap kegiatan-kegiatan kesejarahan di Lasem. Siswa 

menjadi semakin tertarik untuk mengikuti kegiatan tersebut, walaupun tidak 

masuk dalam proses pembelajaran sejarah di sekolah. Hal ini dapat dilihat dari 

antusiasme siswa dalam mengikuti berbagai kegiatan yang berkaitan dengan 

usaha untuk mengenalkan sejarah dan budaya Lasem kepada masyarakat luas. 

Kegiatan tersebut antara lain keikutsertaan siswa-siswi SMA Negei 1 Lasem 

dalam acara Lasem Festival, juga dalam acara napak tilas maupun kunjungan-

kunjungan dari stasiun-stasiun televisi nasional. Kesadaran sejarah dan rasa peduli 

terhadap sejarah dan budaya lokal ini mereka dapatkan dari adanya pembelajaran 

sejarah yang memanfaatkan warisan berupa nilai budaya dari kota tradisional 

Lasem. Nilai-nilai dari kearifan budaya lokal ini mengajarkan banyak hal pada 

siswa terkait dengan moral masing-masing individu, seperti bagaimana cara 
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menghormati keanekaragaman budaya yang ada, bagaimana cara bersosialisasi 

dalam masyarakat, bagaimana cara bekerjasama yang baik, dan lain sebagainya. 

Walaupun kegiatan-kegiatan tersebut di luar kegiatan pembelajaran sejarah 

di sekolah dan bukan kegiatan wajib, siswa SMA N 1 Lasem tetap antusias karena 

mereka sadar akan pentingnya ikut serta berpartisipasi dalam mengenalkan dan 

melestarikan kekayaan sejarah dan budaya kota Lasem. Mereka sadar bahwa 

kekayaan sejarah dan budaya kota Lasem tersebut harus ada yang menjaga dan 

melestarikan, karena kalau tidak maka suatu saat kekayaan sejarah dan budaya 

tersebut bisa terabaikan dan akhirnya hilang. Sebagai siswa, cara mereka 

mencintai kekayaan sejarah dan budaya kota Lasem adalah dengan ikut serta 

mengenalkan dan mengembangkan warisan sejarah dan budaya kota kecil mereka. 

Kesadaran akan pentingnya menjaga dan melestarikan warisan sejarah kota Lasem 

ini tentu akan meningkatkan kecintaan mereka terhadap sejarah, terutama sejarah 

lokal mereka sendiri. 

Guru memang tidak bisa memaksakan hasil yang akan diterima bagi 

masing-masing siswa dengan pembelajaran yang memanfaatkan warisan kota 

tradisional Lasem, baik berupa kebendaan maupun nilai budaya. Namun yang 

jelas, banyak siswa yang menunjukkan respon positif dan penerimaan yang baik 

dengan adanya pewarisan nilai-nilai kearifan budaya lokal di Lasem. Nilai positif 

inilah yang membuat guru juga semakin bersemangat untuk terus menularkan 

nilai-nilai kearifan budaya lokal bagi para siswa dengan memanfaatkan warisan 

kota tradisional Lasem. 
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Pemanfaatan warisan kota tradisional Lasem dalam pembelajaran sejarah 

yang berusaha dilakukan oleh guru sejarah di SMA N 1 Lasem ini secara tidak 

langsung telah memenuhi 7 komponen utama dalam pembelajaran kontekstual, 

yaitu: 

a) Konstruktivisme, konsep ini yang menuntut siswa untuk mampu 

mengkronstruksi pengetahuan dan memberi makna melalui pengalaman 

nyata. Sebagai gambaran, saat guru membahas tentang bentuk arsitektur 

masjid dengan atap tumpang sebagai ciri masjid Islam, siswa dapat melihat 

arsitektur masjid Lasem yang memiliki atap tumpang. Melalui pengalaman 

itu siswa bisa mengkonstruksi pengetahuannya kembali tentang konsep 

masjid di Indonesia yang sudah mengalami akulturasi budaya. Begitu juga 

kalau siswa melihat tata kota di Indonesia khususnya di Jawa, kebanyakan 

masih menggunakan tata kota tradisional, dimana pusat pemerintahan di 

sebelah utara alun-alun, tempat ibadah di sebelah barat alun-alun, dan 

sekeliling lainnya ada pasar dan penjara. Semua konsep lama ini ternyata 

mengacu pada konsep kota tradisional pada masa Mataram Islam, seperti 

yang bisa siswa lihat di tata ruang kota Lasem. 

b) Inquiri, dimana pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa 

diharapkan bukan hasil dari mengingat dan menghafal saja, tetapi dari hasil 

menemukan sendiri selama proses belajar. Dalam pembelajaran sejarah yang 

memanfaatkan warisan kota tradisional Lasem, aktivitas ini terlihat saat guru 

memberikan penugasan pada siswa untuk membuat artikel tentang 

peninggalan-peninggalan sejarah masa Islam yang ada di daerahnya masing-
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masing. Dengan penugasan tersebut secara otomatis siswa akan mencari tahu 

sejarah dari peninggalan sejarah yang ada di daerah mereka masing-masing, 

dan mereka akhirnya akan mengetahui adanya hubungan peninggalan sejarah 

yang ada di daerah mereka dengan sejarah umum yang mereka pelajari di 

sekolah. 

c) Bertanya, yang merupakan cikal bakal dari pembelajaran. Hal ini dapat 

terlihat saat guru menggunakan ceramah bervariasi pada saat pembelajaran 

sejarah. Selain itu, pada saat diskusi kelompok dan presentasi siswa setelah 

melakukan lawatan sejarah ke Masjid Jami’ juga sudah pasti terjadi tanya 

jawab selama proses pembelajarannya. 

d) Komunitas belajar, dimana guru disarankan selalu melaksanakan 

pembelajaran dalam kelompok-kelompok belajar. Dalam pembelajaran 

sejarah di SMA N 1 Lasem, hal ini terlihat hampir pada setiap pembelajaran 

yang dilaksanakan. Pada saat guru menayangkan film-film dokumenter, 

setelah melakukan lawatan sejarah, dan setelah memberikan penugasan untuk 

membuat artikel tentang peninggalan sejarah di Lasem pada masa Islam, guru 

selalu membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok. Hal ini dimaksudkan 

agar pembelajaran yang terjadi tidak hanya satu arah, melainkan perwujudan 

proses kerjasama secara timbal balik yang melibatkan kelompok satu dengan 

kelompok lain. 

e) Pemodelan, dimana siswa diharapkan bisa mencontoh, belajar atau 

melakukan sesuatu sesuai model yang diberikan, karena guru bukan satu-

satunya model yang dapat dijadikan contoh. Pemanfaatan warisan kota 
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tradisional Lasem dalam pembelajaran sejarah  memungkinkan pemodelan 

terjadi. Pemodelan ini bisa dari siswa sendiri, masyarakat sekitar, juru kunci, 

maupun anggota lembaga atau organisasi kesejarahan yang melakukan 

kegiatan bersama dengan siswa. 

f) Refleksi, dimana siswa diajarkan untuk mengidentifikasi hal-hal yang sudah 

diketahui dan yang belum diketahui agar nantinya dapat dilakukan tindakan 

penyempurnaan. Adapun realisasinya adalah adanya pertanyaan langsung dari 

siswa saat pembelajaran sejarah berlangsung, catatan dan jurnal di buku siswa 

saat melakukan diskusi, kesan dan saran siswa saat mengikuti pembelajaran, 

dan diskusi dari hasil lawatan sejarah yang akan menghasilkan laporan hasil 

lawatan yang dibuat berdasarkan pengalaman langsung dari siswa. 

g) Penilaian otentik, yang merupakan proses pengumpulan berbagai data yang 

bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Gambaran 

perkembangan belajar siswa perlu diketahui oleh guru agar bisa memastikan 

bahwa siswa mengalami proses pembelajaran yang benar. Penilaian ini tidak 

dilakukan di akhir periode pembelajaran seperti pada kegiatan evaluasi hasil 

belajar, tetapi dilakukan bersama secara terintegrasi dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Berbagai upaya yang dilakukan guru sejarah dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran sejarah di SMA N 1 Lasem dengan memanfaatkan warisan kota 

tradisional Lasem bukan berarti dapat selalu berjalan dengan baik dan lancar. 

Pemanfaatan warisan kota tradisional Lasem ini juga terhambat beberapa kendala, 

yaitu: 
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1) Keterbatasan waktu yang ditetapkan untuk mata pelajaran sejarah. Hal ini 

membuat membuat metode lawatan sejarah menjadi sulit karena guru harus 

selalu “meminjam” waktu dari mata pelajaran lain setiap kali mengajak siswa 

ke lokasi lawatan. 

2) Sulitnya mengkondisikan siswa yang jumlahnya banyak jika harus ke lokasi 

lawatan yang jaraknya cukup jauh, sehingga tidak bisa dicapai dengan hanya 

berjalan kaki. 

3) Keterbatasan media, seperti film-film dokumenter, video, dan foto-foto yang 

dimiliki oleh guru sejarah. Hal ini membuat guru harus selalu meminjam dan 

mencari media tersebut ke sekolah-sekolah lain atau sumber lain. 

Terlepas dari semua kelebihan dan kekurangan pemanfaatan warisan kota 

tradisional Lasem dalam pembelajaran sejarah, upaya guru sejarah SMA N 1 

Lasem patut mendapatkan apresiasi. Dengan memanfaatkan warisan kota 

tradisional Lasem, guru berusaha untuk menjadikan pembelajaran sejarah menjadi 

lebih bermakna dan mempunyai nilai yang bisa ditularkan kepada para siswa. 

Nilai tersebut berkaitan dengan kesadaran siswa akan nilai penting sejarah, baik 

untuk diri siswa sendiri, lingkungan sekitar siswa, dan masyarakat pada 

umumnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Lasem memiliki peninggalan-peninggalan sejarah dan budaya yang kaya 

dari masa ke masa, termasuk peninggalan pada masa Islam. Peninggalan-

peninggalan sejarah dan budaya masa Islam di Lasem ini bisa juga disebut dengan 

warisan kota tradisional Lasem. Warisan kota tradisional Lasem yang yang terdiri 

dari peninggalan berupa benda, seni, budaya, dan nilai dapat dimanfaatkan dalam 

pembelajaran sejarah, khususnya siswa SMA N 1 Lasem. Warisan kota tradisional 

Lasem yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran sejarah, di antaranya: bekas 

Istana Kadipaten Lasem, masjid, makam, situs, bekas Kabupaten Lasem, 

klenteng, alun-alun, sastra, alat musik, nilai budaya, upacara dan ritual, seni 

pagelaran. Warisan kota tradisional Lasem tersebut sangat baik untuk 

dimanfaatkan dalam pembelajaran dengan pokok bahasan proses lahir dan 

berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Jawa. 

Hasil penelitian dari pemanfaatan warisan kota tradisional Lasem dalam 

pembelajaran sejarah di SMA N 1 Lasem, di antaranya: (1) Warisan kota 

tradisional Lasem dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembelajaran yaitu dengan 

adanya penugasan dan media belajar seperti film dan gambar, (2) Warisan kota 

tradisional Lasem dapat dimanfaatkan sebagai model pembelajaran sejarah 

dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning atau CTL, dan (3) Warisan 
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kota tradisional Lasem dapat dimanfaatkan sebagai metode pembelajaran dengan 

melaksanakan metode lawatan sejarah. 

Ada beberapa kendala yang menjadi hambatan pemanfaatan warisan kota 

tradisional Lasem dalam pembelajaran sejarah, di antaranya: keterbatasan waktu 

yang disediakan untuk pembelajaran sejarah di SMA, terlalu banyaknya materi 

yang harus dituntaskan, sulitnya mengondisikan siswa dalam jumlah yang banyak 

saat digunakan metode lawatan, dan keterbatasan media yang dimiliki oleh guru 

sejarah SMA N 1 Lasem misalnya film-film dokumenter, video, maupun foto. 

Walaupun menemui beberapa kendala, pemanfaatan warisan kota 

tradisional Lasem dinilai efektif dan mempunyai banyak manfaat. Selain dapat 

menumbuhkan minat belajar siswa, pemanfaatan warisan kota tradisional Lasem 

dapat menumbuhkan kesadaran sejarah dan akhirnya memupuk rasa cinta siswa 

terhadap sejarah, terutama sejarah lokalnya. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat disarankan sebagai berikut: 

1) Kerjasama yang baik antara pihak sekolah, pemerintah daerah, dan lembaga 

atau organisasi kesejarahan yang ada di Lasem seharusnya lebih ditingkatkan 

dalam upaya mengenalkan warisan kota tradisional Lasem pada siswa 

khususnya, dan masyarakat pada umumnya, dengan cara mengadakan 

sosialisasi ke sekolah-sekolah. 

2) Sumber belajar yang berupa buku teks seharusnya lebih diperbanyak, 

mengingat keterbatasan buku sebagai sumber belajar sejarah di SMA N 1 
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Lasem yang menjadi salah satu kendala dalam pembelajaran sejarah di SMA 

N 1 Lasem. 

3) Guru sejarah SMA N 1 Lasem dapat berperan aktif memanfaatkan warisan 

kota tradisional Lasem dengan mengembangkan silabus, RPP, metode, media 

dan teknik evaluasi yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan 

memasukkan nilai-nilai warisan budaya lokal di dalamnya. Kreatifitas guru 

dalam memilih sumber belajar, metode mengajar dan media pembelajaran 

yang tepat akan berpengaruh terhadap motivasi dan kesungguhan siswa dalam 

belajar. 

4) Warisan kota tradisional Lasem dapat dimanfaatkan secara luas dalam 

pembelajaran sejarah, tidak hanya sebagai sumber belajar, model 

pembelajaran, maupun metode pembelajaran, melainkan dapat dikembangkan 

sebagai pendekatan dalam pembelajaran di sekolah. Untuk itu perlu adanya 

penelitian lebih lanjut untuk dapat menambah khasanah pengetahuan dan 

melengkapi penelitian yang sudah ada. 
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Lampiran 1 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

I. Pedoman Pengamatan 

A. Sasaran Pengamatan 

1. Ruang Kelas, Ruang Guru, Lab dan Perpustakaan 

2. Guru 

3. Siswa 

4. Lingkungan sekitar sekolah 

 

B. Hal – hal yang diamati 

1. Ruang kelas, Ruang Guru, Lab dan Perpustakaan 

Unsur Pengamatan Hasil Pengamatan 

1. Ruang Kelas 

a. Media Pembelajaran 

b. Inventaris Kelas 

 

2. Perpustakaan 

a. Koleksi Buku 

b. Minat Baca Siswa 

 

3. Ruang Guru 

a. Inventaris ruang guru 

 

4. Lab IPS 

a. Koleksi lab 
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2. Lingkungan sekitar sekolah 

Unsur Pengamatan Hasil Pengamatan 

1. Warisan kota tradisional Lasem yang ada 

di lingkungan sekitar sekolah 

a. Benda yang dapat bergerak 

- Benda-benda warisan budaya 

- Karya seni 

- Dokumen 

- Arsip 

- Foto 

b. Benda yang tidak dapat bergerak 

- Situs 

- Patung 

- Tempat-tempat bersejarah 

- Bangunan-bangunan 

kuno/bersejarah 

 

 

3. Guru 

Unsur Pengamatan Hasil Pengamatan 

1. Proses penanaman nilai – nilai warisan 

budaya lokal 

a. Di dalam kelas 
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- Menyisipkan nilai-nilai warisan 

budaya lokal 

- Memberikan contoh riil dari kejadian 

yang ada di lingkungan sekitar siswa 

- Mengenalkan siswa akan warisan 

kota tradisional yang ada di Lasem. 

b. Di luar kelas 

- Kegiatan lawatan sejarah/napak tilas 

- Kegiatan pramuka 

 

4. Siswa 

Unsur Pengamatan Hasil Pengamatan 

1. Sikap Siswa 

- Sikap siswa terhadap warisan kota yang 

ada di lingkungan sekitar siswa 

- Respon siswa dalam menerima materi 

terkait dengan warisan budaya lokal 

- Minat siswa dalam pembelajaran 

berbasis warisan budaya lokal 

- Sikap siswa dalam kehidupan sehari-

hari  
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II. Pedoman Wawancara 

A. Sasaran Wawancara 

1. Guru 

2. Siswa 

3. Kepala Sekolah 

 

B. Hal – Hal Yang Diwawancarai 

Informan Pertanyaan 

1. Guru Evaluasi dari hasil belajar di dalam kelas 

Pembukaan  

1. Bagaimana cara Bapak/Ibu membuka 

pembelajaran Sejarah? 

2. Bagaimanakah cara Bapak/Ibu menarik 

minat siswa untuk dapat mengikuti pelajaran 

Sejarah? 

Kegiatan Inti 

3. Bagaimana pembelajaran sejarah yang 

selama ini berlangsung? 

4. Bagaimana minat siswa dalam mengikuti 

pembelajaran sejarah? 

5. Pembelajaran sejarah seperti apa yang 

selama ini dapat menarik minat siswa? 

6. Model atau metode apa yang selama ini 
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Bapak/Ibu pakai dalam pembelajaran 

sejarah? 

7. Apa kelemahan dan kelebihan dari model 

ato metode yang Bapak/Ibu gunakan? 

8. Menurut Bapak/Ibu, model atau metode apa 

yang paling sesuai dengan karakteristik para 

siswa? 

9. Menurut Bapak/Ibu apakah yang dimaksud 

dengan warisan budaya? 

10. Apakah Bapak/Ibu mengetahui mengenai 

warisan kota tradisional? 

11. Apakah Bapak/Ibu mengetahui mengenai 

apa saja warisan kota tradisional yang ada di 

Lasem? 

12. Apa saja warisan kota tradisional Lasem 

yang letaknya dekat dengan sekolah? 

13. Apakah warisan kota tradisional yang ada di 

Lasem dapat dimanfaatkan dalam 

pembelajaran Sejarah? 

14. Apakah Bapak/Ibu memanfaatkan warisan 

kota yang ada di Lasem dalam pembelajaran 

Sejarah? 

15. Warisan kota yang bagaimana yang bisa 
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dimanfaatkan dalam pembelajaran Sejarah? 

16. Bagaimana cara Bapak/Ibu memanfaatkan 

warisan kota tradisional Lasem dalam 

pembelajaran Sejarah? 

17. Kapan Bapak/Ibu memanfaatkan warisan 

kota tersebut? 

18. Nilai-nilai apa yang bisa Bapak/Ibu ajarkan 

kepada siswa melalui pemanfaatan warisan 

kota dalam pembelajaran Sejarah? 

19. Menurut Bapak/Ibu, warisan kota dapat 

dimanfaatkan sebagai apa saja dalam 

pembelajaran Sejarah? 

20. Apakah terdapat hambatan yang dialami 

Bapak/Ibu pada saat memanfaatkan warisan 

kota tradisional Lasem dalam pembelajaran 

Sejarah? 

21. Bagaimana cara Bapak/Ibu dalam mengatasi 

hambatan tersebut? 

22. Bagaimanakah Bapak/Ibu 

mengimplementasikan warisan kota 

tradisional Lasem dalam pembelajaran 

Sejarah? 

23. Model atau metode apa yang Bapak/Ibu 
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pakai dalam kaitannya dengan pembelajaran 

Sejarah yang memanfaakan warisan kota 

tradisional Lasem? 

24. Bagaimana cara Bapak/Ibu mengembangkan 

model atau metode pembelajaran yaang 

memanfaatkan warisan kota tradisional 

Lasem? 

25. Apakah pesan yang hendak disampaikan 

melalui penggunaan model dan media 

pembelajaran yang memanfaatkan warisan 

kota tradisional Lasem tersebut? 

26. Bagaimanakah respon siswa dengan 

penggunaan model atau metode 

pembelajaran yang memanfaatkan warisa 

kota tradisional Lasem? 

27. Apakah dari pemanfaatan warisan kota 

tradisional Lasem dalam pembelajaran 

Sejarah siswa dapat mengaplikasikan nilai-

nilainya ke dalam kesehariannya? 

28. Apakah terdapat kendala yang dialami 

dalam pemanfaatan warisan kota tradisional 

Lasem dalam pembelajaran Sejarah? 

29. Bagaimana cara Bapak/Ibu mengatasi 
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kendala tersebut? 

30. Apa harapan Bapak/Ibu terkait dengan 

pemanfaatan warisan kota tradisional Lasem 

dalam pembelajaran Sejarah? 

Penutupan 

31. Bagaimanakah dengan respon, kreativitas, 

minat dan tindakan dari siswa dalam 

pembelajaran Sejarah yang memanfaatkan 

warisan kota tradisional Lasem? 

32. Apakah siswa memiliki tingkat partisipasi 

yang tinggi dalam pembelajaran? 

33. Apakah ada perubahan sikap yang 

ditunjukkan siswa dengan pemanfaatkan 

warisan kota tradisional Lasem dalam 

pembelajaran Sejarah? 

Perangkat pembelajaran 

34. Apakah penanaman nilai-nilai warisan 

budaya lokal ada dalam perangkat 

pembelajaran yang Bapak/Ibu gunakan? 

35.  Bagaimanakah cara Bapak/Ibu 

memasukkan nilai-nilai warisan budaya 

lokal pada Silabus atau RPP yang Bapak/Ibu 

buat? 
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36. Bagaimana cara Bapak/Ibu mengaplikasian 

pemanfaatan warisan kota tradisional Lasem 

dalam kurikulum yang ada? 

37. Bagaimana mengaplikasikan pemanfaatan 

warisan kota tradisional Lasem dalam 

pembelajaran Sejarah melalui model atau 

metode yang Bapak/Ibu gunakan? 

38. Bagaimanakah bentuk penilaian yang 

Bapak/Ibu berikan untuk mengetahui tingkat 

pencapaian belajar siswa dengan 

penggunaan model atau metode 

pembelajaran yang memanfaatkan warisan 

kota tradisional  Lasem? 

Kegiatan di luar kelas 

39. Ekstrakurikuler apa saja yang di SMA ini? 

40. Kegiatan apa saja yang berhubungan dengan 

pemanfaatan warisan kota tradisional 

Lasem? 

41. Apakah dalam kegiatan Pramuka Bapak/Ibu 

juga mengenalkan kepada para siswa 

tentang nilai-nilai budaya lokal yang ada? 

42. Apakah dalam kegiatan Pramuka Bapak/Ibu 

juga memanfaatkan warisan kota tradisional 
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Lasem? 

43. Bagaimana Bapak/Ibu mengenalkan warisan 

kota tradisional Lasem melalui kegiatan 

Pramuka? 

44. Apa yang Bapak/Ibu ketahui mengenai 

lawatan sejarah? 

45. Apakah Bapak/Ibu pernah mengajak siswa 

untuk melakukan lawatan sejarah? 

46. Bagaimana respon siswa ketika diajak 

lawatan sejarah? 

47. Apa yang Bapak/Ibu ketahui mengenai 

napak tilas? 

48. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan napak 

tilas? 

49. Kemana saja tujuan napak tilas tersebut? 

50. Apa tujuan dari diadakannya napak tilas 

maupun lawatan sejarah? 

51. Apa nilai yang bisa diambil dari kegiatan 

napak tilas dan lawatan sejarah? 

52. Pembelajaran apa yang bisa diajarkan pada 

siswa melalui kegiatan napak tilas dan 

lawatan sejarah tersebut? 

53. Apakah dengan diadakannya berbagai 
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ektrakurikuler maupun kegiatan di luar jam 

belajar tersebut dapat memberikan pengaruh 

positif pada siswa? 

54. Setelah ini, apa harapan Bapak/Ibu dalam 

pelaksanaan pembelajaran sejarah ke depan? 

2. Siswa  1. Bagaimana pembelajaran Sejarah yang 

berlangsung selama ini? 

2. Pembelajaran sejarah seperti apa yang 

anda sukai? 

3. Bagaimana cara anda memahami setiap 

materi sejarah yang disampaikan oleh 

guru? 

4. Kendala apa saja yang anda temukan pada 

saat mengikuti kegiatan belajar mengajar 

sejarah? 

5. Bagaimana cara anda mengatasi kendala 

tersebut? 

6. Apakah guru sejarah anda selalu 

menyisipkan nilai-nilai warisan budaya 

lokal pada saat kegiatan belajar mengajar? 

7. Menurut anda, apakah lingkungan sekitar 

anda dapat berpengaruh/membantu anda 

dalam belajar sejarah? 
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8. Bagaimana lingkungan sekitar anda dapat 

berpengaruh terhadap pembelajaran 

sejarah? 

9. Apa yang anda ketahui tentang warisan 

kota? 

10. Apa yang anda ketahui tentang warisan 

kota tradisional Lasem? 

11. Menurut anda, apa saja warisan kota 

tradisional yang ada Lasem? 

12. Apakah warisan kota tradisional Lasem 

tersebut dapat dimanfaatkan dalam 

pembelajaran sejarah? 

13. Menurut anda, warisan apa saja yang bisa 

dimanfaatkan dalam pembelajaran 

sejarah? 

14. Bagaimana warisan kota tersebut dapat 

dimanfaatkan dalam pembelajaran 

sejarah? 

15. Menurut anda, warisan kota tersebut dapat 

dimanfaatkan sebagai apa saja dalam 

pembelajaran sejarah? 

16. Apakah guru sejarah anda pernah 

memanfaatkan warisan kota tradisional 
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yang ada di Lasem dalam pembelajaran 

sejarah? 

17. Bagaimana guru memanfaatkan warisan 

kota tersebut dalam pembelajaran sejarah? 

18. Seberapa sering guru anda memanfaatkan 

warisan kota tradisional yang ada di 

Lasem dalam pembelajaran Sejarah? 

19. Biasanya guru anda memanfaatkan 

warisan tersebut sebagai apa? 

20. Bagaimana respon anda saat guru 

memanfaatkan warisan kota tradisional 

Lasem dalam pembelajaran sejarah? 

21. Apakah anda antusias saat guru 

melakukan pembelajaran sejarah dengan 

memanfaatkan warisan kota Lasem? 

22. Apakah ada perbedaan saat guru 

memanfaatkan warisan kota Lasem dalam 

pembelajaran sejarah dengan 

pembelajaran sejarah yang tidak 

memanfaatkan warisan kota Lasem? 

23. Menurut anda, mengapa guru 

memanfaatkan warisan kota Lasem dalam 

pembelajaran sejarah? 
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24. Nilai apa yang ingin disampaikan dan 

diajarkan guru dengan memanfaatkan 

warisan kota Lasem dalam pembelajaran 

sejarah? 

25. Apakah anda mendukung guru dalam 

memanfaatkan warisan kota Lasem dalam 

pembelajaran sejarah? 

26. Apakah model atau metode yang guru 

gunakan memanfaatkan warisan kota 

tradisional Lasem? 

27. Bagaimana model atau metode yang guru 

gunakan kaitannya dengan pemanfataan 

warisan kota tradisional Lasem? 

28. Apakah penggunaan model atau metode 

yang memanfaatkann warisan kota 

tradisional Lasem berpengaruh terhadap 

proses belajar mengajar Sejarah? 

29. Bagaimana model atau metode yang 

memanfaatkan warisan kota tradisional 

Lasem dapat berpengaruh terhadap proses 

belajar mengajar Sejarah? 

30. Apakah anda antusias terhadap 

pembelajaran sejarah yang memanfaatkan 
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warisan kota tradisional Lasem tersebut? 

31. Apakah pemanfaatan warisan kota 

tradisional Lasem efektif dalam proses 

belajar mengaja Sejarah? 

32. Apa harapan anda terkait dengan proses 

belajar mengajar sejarah yang 

memanfaatkan warisan kota tradisional 

Lasem? 

3. Kepala Sekolah 1. Apakah visi misi dari sekolah? 

2. Sudah berapa lamakah anda menjabat 

sebagai Kepala Sekolah di SMA N 1 

Lasem ini? 

3. Bagaimanakah kebijakan sekolah yang 

berkaitan dengan penanaman nilai-nilai 

warisan budaya lokal? 

4. Nilai-nilai warisan budaya lokal apa yang 

dikembangkan sekolah untuk para siswa? 

5. Apakah Bapak/Ibu menekankan kepada 

guru supaya dalam melaksanakan 

pembelajaran dapat mengoptimalkan 

potensi lokal yang ada di lingkungan 

sekitar sekolah, termasuk dalam 

pembelajaran sejarah? 
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6. Kegiatan apa saja yang pernah diadakan 

sekolah dalam upaya memupuk kesadaran 

sejarah lokal? 

7. Ekstrakurikuler apa saja yang ada d SMA 

N 1 Lasem yang dapat memupuk 

kesadaran sejarah lokal? 

8. Apakah dampak yang ditimbulkan dengan 

adanya ekstrakurikuler tersebut? 

9. Kegiatan apa saja yang ada d SMA N 1 

Lasem ini yang memberdayakan warisan 

kota tradisionnal yang ada di lingkungan 

sekitar sekolah? 

10. Adakah hambatan yang Bapak/Ibu 

temukan? Dan bagaimanakah solusinya? 

11. Kebijakan sekolah apakah yang Bapak/Ibu 

berlakukan di sekolah ini yang 

berhubungan dengan upaya 

mengoptimalkan potensi sejarah lokal 

yang ada, yakni warisan kota tradisional 

Lasem? 

12. Apa tujuan yang ingin dicapai dari adanya 

kebijakan tersebut? 

13. Apakah sekolah mendukung kegiatan 



117 
 

 
 

belajar mengajar yang memanfaatkan 

warisan kota tradisionnal Lasem dalam 

pembelajarannya? 

14. Apa harapan Bapak/Ibu terkait dengan 

upaya mengoptimalkan pemanfaatan 

potensi warisan kota tradisional Lasem 

dalam pembelajaran Sejarah? 
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Lampiran 2 

 

DAFTAR INFORMAN 

PEMANFAATAN WARISAN KOTA TRADISIONAL LASEM 

DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH DI SMA NEGERI 1 LASEM 

 

Informan 1 

Nama  : Drs. Tri Winardi 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Keterangan : Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lasem 

 

Informan 2 

Nama  : Drs. Suyoto 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Keterangan : Guru Sejarah Kelas XI IPS 

 

Informan 3 

Nama  : Muh. Hisyam B.M. S.S. 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Keterangan : Guru Sejarah Kelas XI IPA 

 

Informan 4 

Nama  : M. Zulfikar Abdillah 
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Jenis Kelamin : Laki-laki 

Keterangan : Kelas XI IPS 2 

 

Informan 5 

Nama  : Nungky Rossita Kusuwardani 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Keterangan : Kelas XI IPS 2 

 

Informan 6 

Nama  : Evi Apriliani 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Keterangan : Kelas IX IPS 3 

 

Informan 7 

Nama  : Ammar Mukhlisin 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Keterangan : Kelas IX IPS 3 

 

Informan 8 

Nama  : Wahyu Dwi Stiawan 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Keterangan : Kelas IX IPA 1 
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Informan 9 

Nama  : Anjarsari 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Keterangan : Kelas IX IPA 3 
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Lampiran 3 

 

Transkrip Wawancara 

Informan : Drs. Suyoto 

Waktu  : Senin, 25 November 2013 

 

Yuni  : Bagaimana cara Bapak membuka pembelajaran sejarah? 

Pak Yoto : Cara saya membuka pelajaran sejarah ya yang pertama salam, 

kemudian presensi, setelah itu saya kasih cerita-cerita sebagai 

apersepsi, baru kemudian saya sampaikan tujuan pembelajarannya. 

Yang paling penting saya memastikan dulu bahwa anak-anak siap 

mengikuti pelajaran, dengan cara menarik minat mereka terlebih 

dahulu. 

Yuni  : Bagaimana cara Bapak menarik minat siswa untuk dapat 

mengikuti pelajaran sejarah? 

Pak Yoto : Ya itu tadi, saya kasih cerita-cerita dulu agar anak tertarik. 

Mereka itu gampang kok mbak, kalau sudah dikasih cerita pasti 

langsung antusias. 

Yuni : Cerita seperti apa ya Pak? 

Pak Yoto : Ya banyak mbak, tergantung materinya, kan saya juga 

menyesuaikan materi yang mau saya ajarkan. Misal kemarin waktu 

materi tentang Hindu-Budha, ya saya kasih mereka cerita tentang 

perkembangan agama Hindu-Budha di Lasem. Saya perlihatkan 

pada mereka foto-foto peninggalan-peninggalan sejarah pada masa 

Hindu-Budha yang ada di Lasem dan sampai sekarang masih bisa 

mereka lihat. Ada batu tapak, lingga dan yoni, prasasti, situs terjan, 

dan banyak lagi yang lainnya. Saya juga ceritakan kepada mereka 

bagaimana akulturasi budaya Jawa dan Hindu-Budha yang ada di 

Lasem dengan berbagai contohnya, jadi mereka tertarik karena 
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yang saya ceritakan itu ada di sekitar mereka dan mereka bisa 

menyaksikannya langsung. 

Yuni : Kalau untuk pembelajaran sejarah yang berlangsung selama ini 

bagaimana? 

Pak Yoto : Pembelajaran sejarah yang berlangsung selama ini ya sudah 

cukup bagus. Respon siswa bagus, walaupun ada beberapa yang 

saya rasa masih belum mengikuti dengan serius. 

Yuni : Pembelajaran sejarah seperti apa yang selama ini dapat menarik 

minat siswa? 

Pak Yoto : Ya yang jelas tidak kaku, tidak selalu harus serius, tidak selalu 

harus dari buku paket, tidak selalu harus menghafal. Anak kalau 

diperlakukan seperti itu ya payah mbak, nggak bakal berhasil. 

Mereka harus dipancing dengan cara mengaitkan materi yang akan 

dibahas dengan realita yang ada di sekitar mereka, yang bisa 

mereka saksikan secara langsung. Anak-anak kalau sama saya itu 

manja kok mbak, manut, soalnya saya memang tidak pernah keras 

sama mereka, dan saya tahu bagaimana harus menyikapi mereka. 

Tapi kalau masalah disiplin ya harus, tidak bisa ditolerir. Jadi kalau 

waktu pelajaran ya santai tapi serius, serius tapi santai, biar siswa 

juga nggak beban mbak. 

Yuni : Mengaitkan materi dengan realita yang ada di sekitar siswa 

maksudnya bagaimana Pak? 

Pak Yoto : Jadi sebisa mungkin sebelum kita masuk ke materi yang akan 

dibahas, kita harus menyamakan persepsi, baik antara saya dengan 

siswa, maupun siswa dengan siswa. Caranya ya dengan itu tadi, 

saya memberikan apersepsi dengan menceritakan hal-hal yang ada 

di lingkungan sekitar mereka, yang ada kaitannya dengan materi 

yang dibahas. Saya memang lebih banyak mengenalkan mereka 

dengan sejarah lokal Lasem, karena itu akan lebih mudah mereka 

pahami dari pada mengambil contoh daerah lain yang belum tentu 

mereka tahu. Lasem kan tidak kalah dengan daerah-daerah lain, 
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sudah banyak buktinya bahwa Lasem merupakan bagian penting 

cerita sejarah dari masa ke masa. Peninggalan-peninggalan 

sejarahnya juga sudah banyak ditemukan oleh peneliti-peneliti 

sejarah. 

Yuni : Terkait dengan peninggalan sejarah, menurut Bapak apa yang 

dimaksud dengan warisan budaya? 

Pak Yoto : Warisan budaya ya semua peninggalan budaya dari suatu 

kelompok atau masyarakat, yang mempunyai nilai penting bagi 

masyarakat itu, dan menjadi ciri dari keberadaan suatu kelompok 

masyarakat. 

Yuni : Kalau warisan kota tradisional? 

Pak Yoto : Kota tradisional ya? Kalau setahu saya itu kan konsep kota Jawa, 

yang ada alun-alun, masjid, istana, dan pasar dalam satu wilayah. 

Yuni : Kalau di Lasem seperti apa? 

Pak Yoto : Di Lasem juga sama, itu kan ada alun-alun, sebalah Baratnya ada 

Masjid Jami’, dulu sebelah Selatannya ada istana kadipaten Lasem 

tapi sekarang sudah jadi ruko-ruko, trus di situ juga kan ada pasar, 

jadi ya bisa disebut kota tradisional. 

Yuni : Kalau warisannya apa saja Pak? 

Pak Yoto : Warisannya? Berarti ya peninggalan masa Islamnya? Ya banyak 

mbak.... ada kompleks Masjid Jami’ dengan makam-makam ulama-

ulamanya, Situs Sunan Bonang, kompleks makam Nyi Ageng 

Malokah di Caruban, pondok-pondok pesantren tua, pemukiman 

Muslim dan Cina di Sumbergirang dan Soditan, makam-makam 

pemimpin-pemimpin kadipaten Lasem, banyak mbak. 

Yuni : Menurut Bapak, apakah warisan kota tradisional Lasem tersebut 

dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran sejarah? 

Pak Yoto : Ya jelas bisa mbak, pada materi-materi tertentu saya juga 

memanfaatkannya mbak. 

Yuni : Contohnya materi apa Pak? 
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Pak Yoto : Kalau yang selama ini sudah saya lakukan ya pada materi Hindu-

Budha, Islam, Kolonial, paling ya itu mbak. 

Yuni : Pemanfaatannya seperti apa Pak? 

Pak Yoto : Ya saya gunakan sebagai salah satu sumber belajar buat anak-

anak, karena jujur ya mbak, sumber belajar yang berupa buku paket 

di sini sangat terbatas dan tidak mencukupi. 

Yuni  : Bagaimana cara Bapak memanfaatkan warisan kota tradisional 

Lasem tersebut? 

Pak Yoto : Caranya ya dengan menceritakannya pada siswa sebagai apersepsi 

saat akan memulai pembelajaran sejarah, kemudian foto-foto 

peninggalan-peninggalannya sejarahnya saya tampilkan melalui 

LCD, video dokumenternya juga saya tayangkan sebagai bahan 

diskusi kelompok, saya juga beberapa kali mengajak siswa 

kunjungan ke tempat-tempat bersejarah di Lasem, ya lawatan lah 

istilahnya. 

Yuni : Menurut Bapak, warisan kota tradisional Lasem tersebut dapat 

dimanfaatkan sebagai apa saja dalam pembelajaran sejarah? 

Pak Yoto : Ya itu tadi mbak, sebagai sumber belajar, media pembelajaran, 

juga pas untuk metode lawatan sejarah. 

Yuni : Nilai-nilai apa yang bisa Bapak ajarkan kepada siswa melalui 

pemanfaatan warisan kota tradisional Lasem tersebut? 

Pak Yoto : Yang jelas banyak nilai yang bisa saya tularkan pada anak-anak, 

antara lain bagaiman harus menjaga dan mencintai warisan budaya 

lokal yang dimiliki, itu terkait dengan kesadaran sejarah lokal. 

Kemudian bagaimana mereka harus bersikap dan menyikapi 

akulturasi budaya yang ada di masyarakat, karena mereka hidup 

berdampingan dengan etnis yang berbeda-beda, terutama di Desa 

Soditan, Karangturi, dan Bagan, yang penuh dengan perkampungan 

Cina. Bagaimana mereka harus belajar toleransi, bersosialisasi 

dengan baik, tenggang rasa, ini semua bisa saya ajarkan dengan 
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memanfaatkan warisan budaya kota Lasem dalam pembelajaran 

sejarah. 

Yuni : Apakah terdapa kendala atau hambatan yang Bapak alami saat 

memanfaatkan warisan kota tradisional Lasem dalam pembelajaran 

sejarah? 

Pak Yoto : Ya jelas ada mbak, banyak. 

Yuni : Apa saja Pak? 

Pak Yoto : Yang paling jelas ya kendala waktu mbak. Pelajaran sejarah kan 

waktunya sempit, IPS cuma 3 jam seminggu, IPA malah cuma 1 

jam seminggu. Itu ya jelas kurang lah mbak, padahal materi yang 

harus dituntaskan banyak, tapi waktunya terbatas. Apalagi kalau 

saya mengajak siswa kunjungan, waktu 3 jam pelajaran itu sangat 

kurang. Kalau untuk kunjungan ke tempat yang dekat dengan 

sekolah mungkin bisa, tapi kalau untuk kunjungan ke tempat yang 

agak jauh, yang harus naik kendaraan, kan repot, bisa sampai 

seharian. Kedala yang lain itu media mbak, seperti film-film 

dokumenter itu kan bukan punya sekolah sendiri, tapi saya pinjam, 

ya karena memang saya tidak bisa membuat media seperti itu. Saya 

bisanya paling ya cuma menampilkan foto-foto lewat LCD, tapi 

kalau disuruh membuat film dokumenter sendiri ya saya g bisa 

mbak. 

Yuni : Lalu bagaimana Bapak mengatasi kendala tersebut? 

Pak Yoto : Cara mengatasinya ya saya akali dengan pinjam jam mata 

pelajaran yang lain mbak. Saya biasanya hutang jam mata pelajaran 

setelah jam sejarah, biasanya hutang 1 jam atau sampai jam 

terakhir. Jadi nanti kalau ada jam sejarah selanjutnya, guru yang 

jamnya saya pinjam bisa menggunakan jam sejarah saya itu. 

Walaupun repot, ya mau gimana lagi, wong cuma sesekali aja kok, 

g terus. Kalau masalah kendala media, sampai sekarang saya ya 

masih sering pinjam SMK Umar Fatah mbak kalau mau 

menayangkan film dokumenter, soalnya yang punya kan cuma 
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mereka. Nggak masalah sebenarnya kalau meminjam film-film 

tersebut, wong saya malah ditawari gurunya kok, jadi santai saja 

mbak. 

Yuni : Model atau metode apa yang pas dalam memanfaatkan warisan 

kota tradisional Lasem? 

Pak Yoto : Kalau modetodenya ya metode karyawisata atau lawatan mbak, 

pas jika digunakan dalam memanfaatkan warisan kota tradisional 

Lasem. 

Yuni : Bapak pernah mengajak siswa lawatan? 

Pak Yoto : Ya pernah mbak, beberapa kali. Dulu saya mengajak mereka ke 

Situs Sunan Bonang, trus ke kompleks masjid dan makam Masjid 

Jami’ Lasem, dan yang baru saja kemarin dilakukan yaitu ke 

Wihara di Sendang Coyo. Tapi kalau itu kan bukan masa Islam 

mbak, tapi masa Hindu-Budha. 

Yuni : Bagaimana respon siswa dengan penggunaan metode lawatan 

tersebut? 

Pak Yoto : responnya ya sangat positif, mereka sangat antusias. Anak-anak 

itu seneng mbak kalau diajak pembelajaran ke luar kelas, mungkin 

karena mereka bosan karena setiap hari harus duduk mendengarkan 

guru mengajar di dalam kelas. Jadi kalau ada kesempatan ya saya 

ajak mereka untuk ke lokasi tempat-tempat bersejarah, agar mereka 

bisa mengkonstruksi sendiri pengetahuan yang mereka dapatkan, 

caranya ya dengan pengalaman langsung tersebut. Kalau mereka 

sudah bisa membangun pengetahuan mereka sendiri, maka akan 

lebih mudah bagi saya untuk menyampaikan tujuan pembelajaran 

sejarah, dan menuntaskan materi yang harus diajarkan. 

Yuni : Apakah dari pemanfaatan warisan kota tradisional Lasem dalam 

pembelajaran sejarah, siswa dapat mengaplikasikan nilai-nilainya 

dalam kehidupan sehari-hari? 

Pak Yoto : Tentu bisa mbak, sangat bisa. Karena apa yang saya ajarkan saya 

ambil dari kehidupan yang ada di sekitar mereka, dari keseharian 
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mereka, jadi mereka tentu akan lebih tahu bagaimana menerapkan 

nilai-nilai kerifan budaya lokal tersebut dalam kehidupan 

keseharian mereka. 

Yuni : Apa harapan Bapak terkait dengan pemanfaatan warisan kota 

tradisional Lasem dalam pembelajaran sejarah? 

Pak Yoto : Harapannya ya semoga warisan budaya kota Lasem yang sangat 

kaya dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh semua pihak, baik 

itu sekolah maupun masyarakat. Karena dengan cara tersebut kita 

bisa ikut serta menjaga dan mengenalkannya pada para siswa dan 

masyarakat luas yang belum tahu bahwa Lasem ternyata kaya akan 

warisan budaya. Pada dasarnya, kesadaran sejarah itulah yang 

penting dan harus dimiliki oleh masing-masing individu, karena 

tanpa kesadaran sejarah, kita tidak akan mencintai sejarah, baik itu 

sejarah lokal kita sendiri maupun sejarah nasional Indonesia. 
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Transkip Wawancara 

Informan : Diyah Ayu 

Waktu   : Selasa, 26 November 2013 

 

Yuni   : Suka pelajaran Sejarah? 

Diyah   : Lumayan mbak, kadang suka kadang ya biasa aja. 

Yuni  : Pembelajaran Sejarah seperti apa yang kamu sukai? 

Diyah  : Yang tidak kaku, tidak membosankan, tidak bikin ngantuk. 

Yuni   : Contohnya yang seperti apa? 

Diyah   : Contohnya ya kalau Pak Yoto cerita sebelum mulai pelajaran, terus 

kalau dikasih games atau apa gitu yang seru. 

Yuni   : Pembelajaran Sejarah yang selama ini berlangsung seperti apa? 

Diyah  : Kalau diajar Pak Yoto ya seneng mbak. Biasanya Pak Yoto kalau baru 

masuk kelas nggak langsung materi. Pak Yoto cerita-cerita dulu tentang 

apa saja, tapi lebih seringnya cerita tentang materi yang mau diajarkan 

mbak. 

Yuni  : Contohnya? 

Diyah  : Misal kaya’ kemarin waktu materi Hindu-Budha, Pak Yoto cerita 

banyak hal tentang peninggalan-peninggalan sejarah pada masa Hindu-

Budha yang ada di Lasem. Sampai sekarang masih ada lho mbak, ada 

batu tapak dan lingga yoni, di daerah Kajar. 

Yuni   : Kalau kendala dalam pembelajaran sejarah apa? 

Diyah   : Apa ya? Sekarang kan semua hp dikumpulkan mbak, jadi kalau pas 

pelajaran dan dikasih tugas nggak bisa buka internet. Padahal kan buku 

paket sejarah di perpustakaan cuma sedikit, kalau mau pinjam kadang 

nggak dapet mbak soalnya sudah dipinjam temen yang lain. 

Yuni  : Terus sekarang bagaimana? 

Diyah  : Kalau sekarang ya paling diskusi, belajar kelompok, cari materi di 

perpustakaan, tanya orang-orang yang tahu, ya gitu lah mbak, terbatas. 

Yuni   : Ooo begitu... kamu tau tentang warisan kota tradisional Lasem? 

Diyah   : Apa itu mbak? Peninggalan-peninggalan sejarah gitu? 
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Yuni   : Ya, peninggalan masa Islam. Kamu tau apa saja peninggalan masa 

Islam di Lasem? 

Diyah   : Ya banyak mbak. Pasujudan Sunan Bonang, Masjid Jami’, makam di 

belakang masjid Jami’, terus makam yang di Caruban itu yang mau ke 

pantai. 

Yuni   : Menurut kamu, apa warisan kota tradisional itu bisa dimanfaatkan 

dalam pembelajaran Sejarah? 

Diyah   : Ya bisa mbak. 

Yuni    : Seperti apa? 

Diyah    : Kan dulu pernah waktu pelajaran sejarah Pak Yoto ngasih tugas 

disuruh bikin artikel tentang peninggalan-peninggalan sejarah yang ada 

di daerah masing-masing. Rumah saya kan di Tulis, jadi saya dulu bikin 

artikel tentang bekas kantor Bupati Lasem yang ada di Tulis. Temen-

temen yang lain juga bikin artikel macem-macem mbak, ada yang 

tentang petilasan Sunan Bonang, Masjid Jami’, Pondok Pesantren di 

Kauman, Rumah-rumah Cina di Soditan, banyak mbak. 

Yuni   : Menurut kamu warisan kota tersebut dapat dimanfaatkan sebagai apa 

saja dalam pembelajaran Sejarah? 

Diyah  : Ya banyak mbak. Contohnya tadi dibuat tugas, terus buat sumber 

belajar juga bisa. Kan tugas yang dkasih Pak Yoto buat bikin artikel 

tentang peninggalan-peninggalan sejarah di daerah masing-masing itu 

bisa dijadikan sumber belajar. Buat media pembelajaran juga bisa 

mbak, seperti video dokumenter yang pernah ditanyangkan Pak Yoto 

waktu pelajaran sejarah, yang tentang Lasem. 

Yuni   : Guru Sejarah kamu pernah memanfaatkan warisan kota tradisional 

Lasem dalam pembelajaran Sejarah? 

Diyah   : Ya pernah mbak. 

Yuni   : Seberapa sering? 

Diyah  : Ya lumayan mbak, Pak Yoto seringnya cerita trus ngasih tugas 

individu buat bikin artikel tentang peninggalan-peninggalan sejarah 

mbak. Selain itu ya tadi, menayangkan video dokumenter. 
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Yuni  : Apa saja yang pernah dilakukan guru Sejarah kamu selain itu? 

Diyah   : Kemarin kita diajak Pak Yoto ke wihara di Sendang Coyo, trus dulu 

pernah napak tilas keliling Lasem bareng-bareng sekolah lain mbak, 

tapi itu pas hari minggu, nggak pas pelajaran. 

Yuni  : Respon kamu gimana? 

Diyah  : Ya seneng mbak, jadi tau peninggalan-peninggalan di Lasem ternyata 

banyak banget. Dulu cuma denger cerita dari Pak Yoto aja, tapi pas 

napak tilas jadi bisa tau langsung. Seneng pokoknya mbak, sekalian 

jalan-jalan juga.  

Yuni  : Kamu antusias? 

Diyah   : Ya iya lah mbak. Kalau pas pelajaran diajak jalan-jalan terus ya malah 

seneng, biar nggak bosen di kelas terus mbak. Tapi kan nggak bisa 

kalau tiap pelajaran sejarah harus keluar kelas, soalnya waktunya 

sempit, kurang leluasa. 

Yuni   : Ada perbedaan saat guru memanfaatkan warisan kota tradisional 

Lasem dengan tidak? 

Diyah  : Ada mbak. Kalau cuma ceramah, materi, gitu-gitu aja kan bosen 

mbak, bikin ngantuk. Kalau diajak kunjungan, dikasih tugas ke 

lapangan, napak tilas, atau diceritain tentang warisan-warisan yang ada 

di Lasem kan jadi semangat mbak, nggak jadi ngantuk. 

Yuni   : Menurut kamu, mengapa guru memanfaatkan warisan kota tradisional 

Lasem dalam pembelajaran Sejarah? 

Diyah  : Ya mungkin biar kita nggak bosen mbak, biar kita semangat kalau 

pelajaran sejarah.  

Yuni   : Ada maksud lain atau ada nilai yang ingin disampaikan? 

Diyah  : Apa ya mbak? Mungkin agar kita jadi tau peninggalan-peninggalan 

sejarah yang ada di Lasem, agar kita lebih menghargai apa yang ada di 

daerah kita. 

Yuni   : Apakah kamu mendukung guru dalam memanfaatkan warisan kota 

tradisional Lasem? 

Diyah   : Ya jelas mbak, mendukung banget. 
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Yuni   : Model atau metode apa yang digunakan guru kaitannya dengan 

pemanfaatan warisan kota tradisional Lasem? 

Diyah  : Kan metode karya wisata mbak, napak tilas itu lho... trus penugasan 

juga. 

Yuni   : Apakah penggunaan metode itu berpengaruh terhadap proses belajar 

mengajar sejarah? 

Diyah  : Ya berpengaruh lah mbak, kan proses belajar mengajar sejarah jadi 

lebih menarik, nggak membosankan. Apalagi Pak Yoto kalau mengajar 

santai banget, jadi enak mbak. 

Yuni   : Pengaruhnya gimana? 

Diyah  : Kan kalau kita seneng pas pelajaran, materi kan jadi gampang 

dipahami mbak. Pak Yoto kalau ngasih nilai kan nggak mesti lewat 

ulangan, pas pelajaran ada tanya jawab atau sikap kita baik juga itu 

udah bisa jadi nilai. Jadi kalau nilai kita sudah bagus pas pelajaran 

berlangsung sehari-hari ya kita nggak perlu ikut ulangan lagi mbak. 

Yuni  : Oooo begitu tah... Trus, apa pemanfaatan warisan kota tradisional 

Lasem dalam pembelajaran Sejarah itu efektif? 

Diyah  : Ya efektif mbak, pengaruhnya kan juga bagus. 

Yuni   : Apa harapan kamu terkait dengan proses belajar mengajar yang 

memanfaatkan warisan kota tradisional Lasem? 

Diyah  : Harapannya ya pelajaran sejarah bisa lebih variatif, nggak gitu-gitu 

aja. Lebih sering diajak jalan-jalan dan dikenalkan dengan berbagai 

warisan kota Lasem, biar kita juga jadi lebih tau dan bisa ikut menjaga 

biar tidak rusak.  
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Transkip Wawancara 

Informan : M. Zulfikar Abdillah 

Waktu  : Kamis, 28 November 2013 

 

Yuni   : Suka pelajaran Sejarah? 

Zulfikar : Suka mbak. 

Yuni  : Apa yang disukai? 

Zulfikar : Semuanya mbak, kan sejarah itu penting. Kita bisa belajar banyak hal 

dari pelajaran Sejarah. 

Yuni   : Contohnya belajar apa? 

Zulfikar : Kita jadi tau asal usul kita, jadi bisa lebih menghargai apa yang kita 

nikmati sekarang, ya macem-macem mbak. 

Yuni  : Materi apa yang paling disukai? 

Zulfikar : Banyak mbak, tapi paling suka materi usaha mempertahankan 

kemerdekaan dan yang berkaitan dengan sejarah lokal. 

Yuni  : Kenapa? 

Zulfikar : Kalau materi usaha mempertahankan kemerdekaan kan kita jadi bisa 

lebih menghargai perjuangan para pahlawan-pahlawan yang sudah 

berjuang demi merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

Kita jadi lebih bisa bersyukur karena kita nggak ikut berperang mati-

matian, tinggal menikmati kemerdekaan aja. Terus kalau materi sejarah 

lokal kan memang sangat penting mbak. Masa’ sejarah daerah kita 

sendiri sampai nggak suka dan nggak tau? Kan malu mbak... 

Yuni  : Iya bener. Ada kendala dalam pembelajaran? 

Zulfikar : Ada mbak, waktu buat sejarah cuma sedikit mbak, padahal kan 

materinya banyak. 

Yuni   : Terus solusinya gimana? 

Zulfikar : Ya belajar sendiri mbak, trus penugasan-penugasan dari guru untuk 

dikerjakan di rumah juga bisa membantu. 

Yuni  : Penugasan apa biasanya? 

Zulfikar : Buat artikel, makalah, trus rangkuman. 
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Yuni  : Kamu tahu tentang warisan kota tradisional Lasem? 

Zulfikar : Tau mbak, peninggalan jaman dulu mba, bisa peninggalan jaman 

Hindu-Buddha, jaman Islam, Kolonial, ya semua peninggalan jaman 

dulu mbak.. 

Yuni  : Kalau peninggalan masa Islam sendiri tau? 

Zulfikar : Masa Islam? Ya tau mbak. 

Yuni  : Apa saja yang kamu tau? 

Zulfikar : Peninggalan masa Islam ya Masjid Jami’ Lasem dan sekitarnya 

termasuk daerah Kauman dan makam-makam yang ada di lingkungan 

masjid. Trus makam Nyi Ageng Malokah di Caruban, Pasujudan Sunan 

Bonang, pesantren-pesantren, makam-makam kyai-kyai, banyak mbak. 

Yuni  : Menurut kamu, warisan kota tradisional itu bisa dimanfaatkan dalam 

pembelajaran Sejarah? 

Zulfikar : Ya bisa banget mbak. 

Yuni  : Seperti apa? Dimanfaatkan sebagai apa? 

Zulfikar : Kan bisa buat sumber belajar, bisa buat penugasan, bisa buat 

penelitian, bisa buat tambah pengetahuan, bisa menambah rasa cinta 

sejarah, terutama sejarah daerahnya sendiri, apa lagi ya mbak? 

Yuni  : Ya banyak kan. Lha guru sejarah kamu pernah memanfaatkan warisan 

kota tradisional Lasem?  

Zulfikar : Pernah mbak. Lumayan sering lah. 

Yuni  : Bagaimana pemanfaatannya? 

Zulfikar : Memanfaatkan warisan kota Lasem kan nggak harus datang ke 

lokasinya, dengan cerita trus dikasih gambar-gambar penugasan juga 

sudah bisa. Kita juga pernah diajak napak tilas keliling Lasem dari 

Masjid Jami’, trus ke makam yang ada di Gunung Bugel, trus ke Tulis, 

Dorokandang, Gedong Mulyo, Caruban, terakhir ke Soditan. Kita g 

cuma keliling, tapi kita juga diceritain sejarahnya, arti pentingnya, 

banyak hal. 

Yuni  : Respon kamu gimana? 
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Zulfikar : Ya seneng banget mbak. Kita jadi lebih tau tentang peninggalan-

peninggalan yang ada di Lasem. Ternyata ada banyak banget ya mbak? 

Jadi makin bangga jadi orang Lasem dengan peninggalan dan 

kebudayaannya yang kaya. 

Yuni  : Ada perbedaan saat guru memanfaatkan warisan Lasem dalam 

pembelajaran sejarah dan tidak? 

Zulfikar : Ada mbak, lebih menarik kalau menggunakan peninggalan-

peninggalan sejarah Lasem sebagai contoh. Apalagi kalau diajak 

langsung ke lokasi, wah tambah seneng mbak, bikin kita jadi suka 

sejarah. Kita juga jadi lebih faham kalau ada contoh langsungnya, 

nggak cuma materi dari buku aja yang harus dihafal. 

Yuni  : Menurut kamu, mengapa guru memanfaatkan warisan kota Lasem itu 

dalam pembelajaran sejarah? 

Zulfikar : Pasti ada maksudnya mbak. Warisan kota Lasem itu dimanfaatkan 

dalam pembelajaran sejarah ya biar kita jadi lebih tertarik, kita jadi 

lebih mengenal warisan kota Lasem, kita jadi lebih menghargai dan 

mencintai peninggalan dan kebudayaan Lasem yang kaya, ya intinya 

agar kita cinta sejarah, khususnya sejarah daerah kita sendiri. Selain itu 

mungkin agar pembelajaran sejarah lebih variatif, tidak hanya ceramah 

dan materi dari buku paket saja. 

Yuni  : Apakah kamu mendukung guru dalam memanfaatkan warisan kota 

tradisional Lasem dalam pembelajaran sejarah? 

Zulfikar : Mendukung banget mbak. Di luar pembelajaran sejarah juga saya 

tetep mendukung mbak, kan saya seneng kalau warisan kota Lasem 

yang kaya itu nggak sia-sia, nggak cuma buat punya-punyaan dan 

bangga-banggaan, tapi ada manfaatnya. 

Yuni   : Apa yang dilakukan guru sejarah itu berpengaruh terhadap proses 

belajar mengajar sejarah? 

Zulfikar : Iya mbak. Proses belajar mengajar jadi lebih menyenangkan, lebih 

menarik, dan nggak membosankan. Kita juga jadi lebih aktif bertanya 

pada guru karena rasa penasaran setelah tau bahwa ternyata Lasem 
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mempunyai peninggalan sejarah dan kebudayaan yang kaya. 

Pembelajaran sejarah juga tidak tergantung lagi pada buku paket dan 

selalu ceramaaaaah terus. 

Yuni  : Pemanfaatan warisan kota tradisional Lasem dalam pembelajaran 

sejarah efektif tidak? 

Zulfikar : Ya efektif mbak, banyak manfaatnya. 

Yuni  : Harapan kamu terkait pemanfaatan warisan kota tradisional Lasem 

dalam pembelajaran sejarah apa? 

Zulfikar : Kalau bisa ya lebih dioptimalkan mbak. Kan Lasem punya 

peninggalan sejarah yang banyak, kebudayaan seperti batik juga sudah 

terkenal, jadi sayang kalau tidak dijaga dan dilestarikan. Salah satu cara 

menjaganya kan bisa dengan cara memanfaatkan warisan kota yang ada 

itu dalam pembelajaran sejarah, ya agar siswa juga kenal dan akhirnya 

cinta sejarah yang ada di Lasem. 

Yuni  : Makasih ya. 

Zulfikar : Sama-sama. 
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Lampiran 4 
SILABUS  

 

Mata Pelajaran :  Sejarah 
Kelas/Program  :  XI / IPS  
Semester/Tahun Pelajaran  :  I / 2013-2014 
Standar Kompetensi : 1. Menganalisis Perjalanan Bangsa Indonesia pada Masa Negara-negara Tradisional 

Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok 
Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar Teknik/ 
Metode 

Bentuk  

 
1.3. Menganalisis 
pengaruh 
perkembangan 
agama dan 
kebudayaan Islam 
terhadap masyarakat 
di berbagai daerah 
di Indonesia 

 
- Mendeskripsikan 

proses lahir dan 
berkembangnya 
agama dan 
kebudayaan Islam 
di Jawa 

 
- Lahir dan 

berkembangnya 
agama dan 
kebudayaan Islam 
di Jawa 

 
- Mendiskusikan 

mengenai proses 
awal lahir dan 
berkembangnya 
agama Islam di 
Jawa 

 
- Mencari sumber 

informasi 
mengenai bukti-
bukti 
berkembangnya 
agama dan 
kebudayaan Islam 
di Jawa 

 
-Unjuk 
Kerja 
 
-Tugas 
Individu 
 
-Tugas 
Kelompok 

 
-Diskusi 
Kelompok 
 
-Portofolio 

 
3x45 
menit 

 
-Buku paket 
sejarah 
-CD 
pembelajaran 
sejarah 
-Benda dan 
tempat 
peninggalan 
sejarah di 
lingkungan 
sekitar siswa 
-Perpustakaan 
-Internet 
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Lampiran 5 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah  : SMA Negeri 1 Lasem 

Mata Pelajaran : Sejarah 

Kelas/Semester : XI IPS/ Semester 1 

Tahun Pelajaran : 2013/2014 

Alokasi Waktu : 1x45 menit 

 

Standar Kompetensi : - Menganalisis Perjalanan Bangsa Indonesia pada Masa 

Negara-negara Tradisional 

Kompetensi Dasar : - Menganalisis Pengaruh Perkembangan Agama dan 

Kebudayaan Islam Terhadap Masyarakat di Berbagai 

Daerah di Indonesia. 

Indikator : - Mendeskripsikan Proses Lahir dan Berkembangnya 

Agama dan Kebudayaan Islam di Jawa. 

A. Tujuan Pembelajaran 

- Peserta didik mampu untuk mendeskripsikan proses lahir dan 

berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Jawa. 

B. Materi Pembelajaran 

- Proses lahir dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Jawa 

C. Metode Pembelajaran 
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Pendekatan : CTL 

Metode : ceramah bervariasi, pemberian tugas, diskusi kelompok 

D. Langkah-langkah pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

 Apersepsi: guru membuka pembelajaran dengan mengucap salam, berdoa 

bersama, dan melakukan presesnsi 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada 

pertemuan ini. 

 Menyiapkan peserta didik secara fisik dan mental agar siap mengikuti 

pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti (25 menit) 

 Guru menjelaskan materi umum yang akan dibahas. 

 Guru menayangkan video pembelajaran mengenai Situs Sunan Bonang 

yang ada di Kecamatan Lasem. 

 Guru memantau siswa selama video ditanyangkan dan memberikan 

informasi mengenai video tersebut. 

 Guru membagi siswa ke dalam 5 kelompok, masing-masing kelompok 

terdiri dari 5-6 siswa. 

 Guru memberi tugas pada masing-masing kelompok untuk membuat 

laporan sesuai dengan sub bab yang telah dibagikan. 

3. Kegiatan Penutup (10 menit) 

 Guru bersama-sama dengan siswa melakukan refleksi mengenai 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. 
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 Guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil laporan masing-

masing kelompok pada pertemuan selanjutnya. 

 Guru menutup pelajaran dengan mengucap salam. 

E. Sumber dan Media Pembelajaran 

 Buku paket Sejarah SMA kelas XI IPS 

 Internet 

 Cd Pembelajaran tentang Situs Sunan Bonang 

 Foto-foto peninggalan-peninggalan sejarah di Lasem pada masa Islam 

F. Penilaian 

1. Teknik Penilaian: 

 - Skala Sikap 

 - Tes Lisan 

 - Tes tertulis 

2. Bentuk Penilaian 

 Essay Berstruktur 

3. Instrumen 

 Format Skala Sikap 

No. 
Nama 
Siswa 

Perilaku 
Nilai Keterangan Kerja 

sama 
Berinisiatif 

Penuh 
Perhatian 

Bekerja 
Sistematis 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        

A. Kolom perilaku diisi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut :  

6 = sangat kurang  
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7 = kurang  

8 = sedang  

9 = baik  

10 = amat baik  

B. Nilai merupakan jumlah dari skor-skor tiap indikator perilaku. 

C. Keterangan diisi dengan kriteria berikut: 

1. Nilai 17 – 20 berarti amat baik  

2. Nilai 13 – 16 berarti baik 

3. Nilai 9 – 12 berarti sedang 

4. Nilai 5 - 8 berarti kurang 

5. Nilai 1 - 4 berarti sangat kurang 

Tugas Kelompok, masing-masing kelompok membuat laporan mengenai: 

 Sejarah masuknya Islam di Jawa 

 Bukti masuknya Islam di Jawa 

 Proses perkembangan Islam di Lasem 

 Peninggalan-peninggalan Islam di Lasem 

 Pengaruh perkembangan agama dan kebudayaan Islam di Lasem 

 

Mengetahui      Lasem, Juli 2013 

Kepala SMA Negeri 1 Lasem    Guru Mapel Sejarah 

 

Drs. Tri Winardi     Drs. Suyoto 

NIP. 19610614 198703 1 010               NIP. 19631210 198902 1 002 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah  : SMA Negeri 1 Lasem 

Mata Pelajaran : Sejarah 

Kelas/Semester : XI IPS/ Semester 1 

Tahun Pelajaran : 2013/2014 

Alokasi Waktu : 2x45 menit 

 

Standar Kompetensi : - Menganalisis Perjalanan Bangsa Indonesia pada Masa 

Negara-negara Tradisional 

Kompetensi Dasar : - Menganalisis Pengaruh Perkembangan Agama dan 

Kebudayaan Islam Terhadap Masyarakat di Berbagai 

Daerah di Indonesia. 

Indikator : - Mendeskripsikan Proses Lahir dan Berkembangnya 

Agama dan Kebudayaan Islam di Jawa. 

A. Tujuan Pembelajaran 

- Peserta didik mampu untuk mendeskripsikan proses lahir dan 

berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Jawa. 

B. Materi Pembelajaran 

- Proses lahir dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Jawa 

C. Metode Pembelajaran 

Pendekatan : CTL 
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Metode : ceramah bervariasi, diskusi kelompok 

D. Langkah-langkah pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

 Apersepsi: guru membuka pembelajaran dengan mengucap salam, berdoa 

bersama, dan melakukan presesnsi 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada 

pertemuan ini. 

 Menyiapkan peserta didik secara fisik dan mental agar siap mengikuti 

pembelajaran. 

 Siswa mempersiapkan diri untuk melaksanakan diskusi sesuai materi. 

2. Kegiatan Inti (70 menit) 

 Guru menjelaskan materi umum yang akan dibahas. 

 Guru menyuruh siswa untuk bergabung dengan kelompoknya masing-

masing. 

 Ketua kelompok mengambil undian untuk menentukan nomor urut 

presentasi. 

 Siswa mempresentasikan laporan kelompoknya satu persatu sesuai 

dengan nomor urut undian. 

 Kelompok lain menanggapi hasil diskusi, guru sebagai fasilitator dan 

motivator. 

 Guru bertanya mengenai hal-hal yang belum dimengerti siswa. 
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 Guru dan siswa bersama-sama melakukan tanya jawab untuk meluruskan 

hal-hal yang belum dimengerti siswa, serta memberikan penguatan 

mengenai materi yang dibahas. 

3. Kegiatan Penutup (10 menit) 

 Guru dengan siswa bersama-sama menyimpulkan hasil diskusi. 

 Hasil diskusi dikumpulkan untuk dievaluasi. 

 Guru menyampaikan informasi mengenai pembelajaran pada pertemuan 

selanjutnya. 

 Guru menutup pelajaran dengan mengucap salam. 

E. Sumber dan Media Pembelajaran 

 Buku paket Sejarah SMA kelas XI IPS 

 Internet 

F. Penilaian 

1. Teknik Penilaian: 

 - Skala Sikap 

 - Tes Lisan 

 - Tes tertulis 

2. Bentuk Penilaian 

 Essay Berstruktur 

3. Instrumen 
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 Format Skala Sikap 

No. 
Nama 
Siswa 

Perilaku 
Nilai Keterangan Kerja 

sama 
Berinisiatif 

Penuh 
Perhatian 

Bekerja 
Sistematis 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

dst..        

 

A. Kolom perilaku diisi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut :  

6 = sangat kurang  

7 = kurang  

8 = sedang  

9 = baik  

10 = amat baik  

B. Nilai merupakan jumlah dari skor-skor tiap indikator perilaku. 

C. Keterangan diisi dengan kriteria berikut: 

1. Nilai 17 – 20 berarti amat baik  

2. Nilai 13 – 16 berarti baik 

3. Nilai 9 – 12 berarti sedang 

4. Nilai 5 - 8 berarti kurang 
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5. Nilai 1 - 4 berarti sangat kurang 

 

Tugas Kelompok, masing-masing kelompok mengumpulkan laporan mengenai: 

 Sejarah masuknya Islam di Jawa 

 Bukti masuknya Islam di Jawa 

 Proses perkembangan Islam di Lasem 

 Peninggalan-peninggalan Islam di Lasem 

 Pengaruh perkembangan agama dan kebudayaan Islam di Lasem 

 

 

Mengetahui       Lasem, Juli 2013 

Kepala SMA Negeri 1 Lasem    Guru Mapel Sejarah 

 

 

Drs. Tri Winardi     Drs. Suyoto 

NIP. 19610614 198703 1 010    NIP. 19631210 198902 1 002  
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Lampiran 6 

 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 
SMA Negeri 1 Lasem 

Sumber: dokumentasi pribadi 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

         Suasana kelas sejarah           Siswa mencatat materi dari guru 

  Sumber: dokumentasi pribadi            Sumber: dokumentasi pribadi 
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Siswa SMA N 1 Lasem dalam kegiatan kemah budaya 
Sumber: dokumentasi siswa 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Siswa-siswi SMA N 1 Lasem ikut serta dalam kegiatan jelajah sejarah Lasem 
Sumber: dokumentasi siswa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Siswa-siswi SMA N 1 Lasem ikut serta dalam kegiatan Lasem Festival 

Sumber: dokumentasi siswa 
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Pusat wisata agama komplek Masjid Jami’ Lasem 
Sumber: dokumentasi pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

Masjid Jami’ Lasem 
Sumber: dokumentasi pribadi 

 
 

 

 

 

 

 

 

Makam Adipati Tejakusuma I (Mbah Srimpet) di komplek makam Masjid Jami’ 
Sumber: dokumentasi pribadi 
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Makam Sam Bua Sayyid Abdurrahman (Mbah Sambu) di komplek Masjid Jami’ 
Sumber: dokumentasi pribadi 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Lokasi Terakota dan komplek makam Nyi Ageng Maloka di Caruban 
Sumber: dokumentasi pribadi 

 
 

 

 

 

 

 

Makam Adipati Santipuspa di Caruban, Gedongmulyo 
Sumber: dokumentasi pribadi 
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Makam Raden Panji Margono di Sambong, Dorokandang 
Sumber: dokumentasi pribadi 

 
 

 

 

 

 

 

 
Lokasi makam Tumenggung Widyaningrat (Oie Ing Kiat) di lereng Gunung Bugel 

Sumber: dokumentasi pribadi 
 

 

 

 

 

 

 
 

Makam kuno dengan nisan batu pola troloyo 
Sumber: dokumentasi pribadi 
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Gapura masuk Pasujudan Sunan Bonang 
Sumber: dokumentasi pribadi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pintu masuk komplek makam dan situs Sunan Bonang 
Sumber: dokumentasi pribadi 

 
 

 

 

 

 

 

 
Komplek Istana Kadipaten Lasem di Binangun 

Sumber: dokumentasi pribadi 
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Kelen 
 

 

 

 

 

 

 

Kelenteng Mak Caw/Cu An Kiong di Dasun, Soditan 
Sumber: dokumentasi pribadi 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kelenteng Tan Dele Siang Sieng/Biong Bio di Babagan 
Sumber: dokumentasi pribadi 
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