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Saputro, Leo Candra Eko, 2014. Efektivitas Pemanfaatan Situs Peninggalan Sejarah 

di Magelang sebagai Sumber Belajar Sejarah kelas VII Pokok Bahasan Hindhu-

Budha di SMPN 3 Magelang dan SMP Tarakanita Magelang. Skripsi. Jurusan 

Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. 227 halaman. 
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Memanfaatkan situs peninggalan sejarah sebagai sumber belajar adalah 

perkara penting, sebab situs sejarah sendiri merupakan salah satu sumber sejarah 

yang dapat memberikan gambaran yang lebih konkret terhadap siswa pada 

pembelajaran sejarah. Magelang memiliki beberapa situs peninggalan sejarah yang 

dapat digunakan sebagai sumber belajar dan beberapa situs-situs peninggalan sejarah 

tersebut memiliki kesesuaian antara materi yang terkandung dalam situs dengan SK 

dan KD terkait dengan materi masuknya Hindhu-Budha dalam kurikulum yang 

berlaku. Salah satu prinsip dari pelaksanaan kurikulum juga mendukung pemanfaatan 

situs peninggalan sejarah sebagai sumber belajar. Hal tersebut menjadi alasan 

mengapa keberadaan situs peninggalan sejarah di Magelang menjadi perlu untuk 

diteliti sejauh mana tingkat  efektivitasnya sebagai sumber belajar. Penelitian ini 

mengambil tiga rumusan masalah dan tujuan akhirnya untuk menilai seberapa efektif 

penggunaan situs peninggalan sejarah di Magelang sebagai sumber belajar dalam 

penelitian di SMPN 3 Magelang dan SMP Tarakanita Magelang. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian di SMPN 3 

Magelang dan SMP Tarakanita Magelang. Informan adalah guru sejarah dan siswa 

dari kedua sekolah tersebut. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik 

trianggulasi sumber. Analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi relasi dalam tingkat pemahaman siswa 

dengan pembelajaran sejarah dengan memanfaatkan situs peninggalan sejarah di 

Magelang sebagai sumber belajar meskipun dalam penerapan pembelajaran 

menggunakan teknik yang berbeda. Untuk tingkat keefektifan pembelajaran sejarah 

dengan memanfaatkan situs sejarah di Magelang sebagai sumber belajar, dari tabel 

kesesuaian dapat dilihat SMP Tarakanita menunjukkan hasil yang baik. Kemudian 

untuk pembelajaran sejarah dengan memanfaatkan situs peninggalan sejarah di 

Magelang sebagai sumber belajar menunjukkan hasil yang cukup. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. LATAR BELAKANG 

JAS MERAH, “jangan sekali-kali meninggalkan sejarah” merupakan 

semboyan yang terkenal dari seorang Soekarno, Presiden Republik Indonesia 

yang pertama. JAS MERAH, “Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah” 

diucapkan oleh Soekarno dalam pidatonya yang terakhir pada Hari Ulang Tahun 

Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1966. Bangsa besar adalah bangsa yang 

menghargai sejarahnya. Orang yang lupa pada sejarah tidak bisa merancang masa 

depan hidupnya, bahkan bangsanya tidak berjalan dengan normal. 

JAS MERAH yang menjadi salah satu semboyan yang dikumandangkan 

Soekarno perlu diperhatikan oleh para insan pendidikan di Negeri ini. Semboyan 

ini tentunya bukan sekedar omong kosong belaka, karena kesadaran akan 

pentingnya membaca dan mengkaji sejarah perlu ditanamkan pada peserta didik 

sejak dini melalu proses pendidikan.  

Namun kenyataannya pembelajaran sejarah di sekolah kita kurang 

menarik, bahkan sering dianggap membosankan. Juga pelajaran sejarah sering 

dirasakan sebagai uraian fakta-fakta kering berupa urutan-urutan tahun dan 

peristiwa belaka. Pelajaran sejarah juga sering dirasakan murid hanyalah 

mengulang hal-hal yang sama dari tingkat SD sampai ke tingkat SMA, bahkan 

sampai di perguruan tinggi (Widja, 1991:95). Padahal dengan mengetahui sejarah 

bangsanya lewat pembelajaran sejarah, kelak peserta didik diharapkan dapat 
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membuat dan melahirkan semangat kebangsan dan nasionalisme yang kuat, yang 

dapat membabat habis benih benih perpecahan bangsa. 

Penggunaan variasi mengajar sangat dituntut guna mengurangi sisi negatif 

dari pembelajaran sejarah. Penggunaan variasi terutama ditujukan terhadap 

perhatian siswa, motivasi, dan belajar siswa. Syaiful Bahri (2006:160) 

menyatakan bahwa keterampilan mengadakan variasi dalam proses belajar 

mengajar akan meliputi tiga aspek, yaitu variasi dalam gaya mengajar, variasi 

dalam menggunakan media dan bahan pengajaran, dan variasi dalam interaksi 

antara guru dengan siswa. Syaiful Bahri dalam bukunya juga menambahkan 

apabila ketiga komponen tersebut dikombinasikan dalam penggunaannya atau 

secara integrasi, maka akan meningkatkan perhatian siswa, membangkitkan 

keinginan dan kemauan belajar. 

Berbicara mengenai sejarah, berarti berbicara tentang rangkaian 

perkembangan peristiwa yang menyangkut kehidupan manusia diwaktu yang 

lampau dalam berbagai aspeknya. Kemudian apabila kita berbicara tentang 

pengajaran sejarah itu berarti membawa rangkaian peristiwa kehidupan manusia 

ke dalam kelas untuk diinformasikan dan disimak murid (Widja 1989:95). 

Peristiwa masa lampau yang diangkat kembali melalui prosedur penelitian sejarah 

oleh ahli dianggap memiliki manfaat atau kegunaan bagi kehidupan manusia pada 

masa sekarang yang mempelajarinya, antara lain untuk pendidikan, memberi 
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pengajaran (instruktif), memberi ilham (inspiratif), memberi kesenangan 

(rekreatif) (Wasino, 2007:10). 

Wasino (2007:19) dalam bukunya menyatakan sumber sejarah 

berdasarkan bentuknya dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu sumber benda 

(bangunan, perkakas, senjata), sumber tertulis (dokumen), sumber lisan (hasil 

wawancara). Terkait dengan ketiga sumber sejarah di atas, situs sejarah termasuk 

ke dalam kategori sumber benda, sebab situs sejarah sendiri tergolong bangunan 

gedung, candi atau monumen. Situs sejarah dapat digunakan sebagai sumber 

sejarah yang menyajikan berbagai fakta yang lebih dekat dengan kebenaran serta 

memberikan fakta yang lebih dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai salah satu 

sumber sejarah, situs sejarah juga dapat membantu siswa dalam pembelajaran 

sejarah, dimana melalui situs-situs sejarah siswa dapat terbantu dalam memahani 

dan mencoba merangkai peristiwa yang terjadi di masa lampau. 

Pemanfaatan situs sejarah sebagai sumber belajar sejarah dapat 

memberikan gambaran yang lebih nyata kepada peserta didik sehingga mereka 

diharapkan dapat memahami peristiwa sejarah secara lebih nyata, tidak hanya 

dalam gambaran yang masih semu. Pemanfaatan situs sejarah dapat dilakukan 

dengan berbagai cara, misalnya saja melalui film dokumenter atau CD 

pembelajaran mengenai situs tersebut, selain itu juga dapat dengan melakukan 

kunjungan langsung ke situs-situs sejarah, ataupun dengan menunjukkan gambar 

dari bagian-bagian situs, dan lain-lain. 



 

 

 

4 

Penemuan situs-situs sejarah sangat besar manfaatnya bagi sejarah 

Indonesia, sebab dengan adanya penemuan-penemuan situs sejarah tersebut dapat 

memperkaya cerita sejarah Indonesia. Selain itu, keberadaan situs-situs sejarah 

tersebut dapat digunakan sebagai pembenaran dari fakta-fakta sejarah yang telah 

ada, sehingga dapat dijadikan sebagai pembanding untuk mengukur kredibilitas 

sumber sejarah atau sebagai verifikasi sumber sejarah yang sudah diakui 

sebelumnya. Wasino (2007:51-72) dalam bukunya menyatakan bahwa untuk 

melakukan verifikasi atau kritik sumber, ada tiga cara yaitu kritik ekstern atau uji 

otentisitas sumber, verifikasi kredibilitas sumber dan koroborosi atau dukungan 

sumber lain. Penemuan situs sejarah baru tentunya akan dapat menjadi dukungan 

bagi sumber yang telah ada ataupun pembanding untuk sumber yang ada tersebut. 

Proses pembanding tersebut dinamakan koroborosi atau dalam bahasa penelitian 

kualitatif dikenal sebagai trianggulasi. 

Mengajarkan sejarah dengan menekankan pada pemanfaatan situs-situs 

sejarah di sekitar para murid merupakan solusi agar pembelajaran sejarah dapat 

diterima lebih mudah oleh para murid. Widja (1991:96) dalam bukunya 

menekankan akan pentingnya sebuah inovasi dalam pembelajaran sejarah yang 

beliau sebut dengan living history, yaitu sejarah dari lingkungan sekitar murid. 

Bicara mengenai pemanfaatan situs sejarah, Magelang sebenarnya memiliki 

peninggalan sejarah yang cukup banyak dan variatif. Namun kebanyakan orang 

hanya melihat peninggalan-peninggalan sejarah tersebut sebelah mata sehigga 
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kurang dirawat dan diberdayakan sebagaimana layaknya. Candi Borobudur 

merupakan salah satu situs sejarah yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Candi 

Borobudur dapat dimanfaatkan sebagai sumber yang dapat melacak gambaran 

kehidupan pada masa lampau serta dapat membantu siswa untuk mendapatkan 

pemahaman materi yang berkaitan dengan pokok bahasan Hindu-Budha. Hal 

tersebut didukung dengan adanya standar Kompetensi yang dijabarkan lebih rinci 

dalam Kompetensi Dasar pada program Ilmu Pengetahuan Sosial Sejarah kelas 

VII semester II, yang di dalamnya sangat memungkinkan untuk memanfaatkan 

Candi Borobudur sebagai sumber belajar. Standar Kompetensi tersebut berbunyi:  

„‟Memahami Perkembangan Masyarakat sejak Masa Hindhu Budha sampai 

Masa Kolonial Eropa‟‟. 

Kompetensi Dasar yang berkaitan dengan pemanfaatan situs Candi 

Borobudur, yaitu: 

“Mendeskripsikan perkembangan masyarakat, kebudayaan dan pemerintahan 

pada masa Hindu-Buddha di Indonesia serta peninggalan-peninggalannya‟‟. 

Isi dari SK dan KD yang telah disebut di atas, apabila dipahami lebih 

lanjut akan terlihat kesesuaian antara materi yang ada didalamnya dengan 

kandungan materi sejarah masa Hindhu-Budha yang terdapat dalam situs Candi 

Borobudur, sehingga sangat memungkinkan untuk memanfaatkan secara lebih 

efektif keberadaan Candi Borobudur sebagai situs sejarah untuk dijadikan sumber 

belajar sejarah. Terlebih lagi kompleks Candi Borobudur dilengkapi oleh 

Museum Karmawibhangga. 
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Museum Karmawibhangga terletak di dalam kompleks Candi Borobudur. 

Museum ini menampilkan Relief Karmawibhangga yang terukir pada kaki 

tersembunyi Candi Borobudur, temuan arkeologi yang ditemukan di sekitar 

Borobudur dan berasal dari berbagai situs purbakala di Jawa tengah. Museum ini 

juga menampilkan struktur arsitekktur Borobudur. Museum ini diresmikan oleh 

Presiden Soeharto pada tahun 1983. Tepat di sebelah barat Museum 

Karmawibhangga, terdapat Museum Kapal. 

Beberapa pernyataan di atas dapat dilihat betapa pentingnya situs sejarah 

sebagai sumber belajar, maka tidak ada salahnya menengok kembali untuk 

memanfaatkan situs sejarah tersebut. Pemanfaatan situs sejarah di Magelang juga 

telah didukung oleh adanya KD yang sesuai dengan situs sejarah yang tersedia di 

Magelang. Ketersediaan situs sejarah yang dapat digunakan sebagai sumber 

belajar seharusnya dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung 

peningkatan kualitas pembelajaran sejarah. Pemanfaatan situs sejarah tidak hanya 

didukung oleh SK dan KD yang ada dalam Standar Isi, namun juga didukung oleh 

prinsip pengembangan dan pelaksanaan kurikulum yang terdapat dalam Peratuan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 (2006: 6) tentang Standar Isi pada Bab 

Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum. Salah satu poin dalam prinsip 

pengembangan kurikulum menyatakan: 

“pengembangan kurikulum berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, 

dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Kuriklum dikembangkan 

berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk 
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mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia , sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis serta 

bertanggungjawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut 

pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, 

perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan 

lingkungan” 

Didasari prinsip pengembangan kurikulum tersebut, pembelajaran sejarah 

juga dituntut untuk menyesuaikan pada potensi dan lingkungan untuk mencapai 

tujuan pengembangan kompetensi peserta didik. Magelang memiliki potensi 

lingkungan yang cukup mendukung berupa situs sejarah sebagai sumber belajar 

sejarah dan seharusnya dapat  mengembangkan potensi tersebut secara maksimal. 

Pemanfaatan situs sejarah sebagai sumber belajar diharapkan secara tidak 

langsung dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sejarah di SMP. 

Ketersediaan situs serta adanya kurikulum yang mendukung semakin menambah 

pentingnya pemanfaatan situs sejarah dalam pembelajaran. Pemanfatan situs 

sejarah selain dapat membantu siswa untuk mendapatkan pemahaman serta 

gambaran yang lebih nyata mengenai materi yang sesuai dengan situs tersebut, 

juga akan dapat menambah wawasan kesejarahan dan wawasan budaya bagi 

siswa. 

Dalam Peraturan Meteri Pendidikan Nasional Nomor 22 (2006: 6) juga 

menyebutkan, 

”Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi dan 

multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan memanfaatkan 

lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, dengan prinsip alam takambang 
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jadi guru (semua yang terjadi, tergelar dan berkembang di masyarakat dan 

lingkungan sekitar serta lingkungan alam semesta dijadikan sumber belajar, 

contoh dan teladan). Kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan 

kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan 

pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal” 

Keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa semua aspek yang ada dalam 

lingkungan yang dapat digunakan sebagai sumber belajar, harus digunakan 

semaksimal mungkin sebagai pendukung keberhasilan pembelajaran. Situs 

sejarah merupakan salah satu dari lingkungan sekitar yang memiliki potesi 

sebagai sumber belajar. Magelang sendiri dengan kekayaan peninggalan 

sejarahnya, diharapkan mampun memberikan kontribusi guna mendukung 

keberhasilan belajar sejarah di SMP. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis terdorong untuk melakukan 

penelitian dengan judul ‘’Efektifvitas Pemanfaatan Situs Peninggalan Sejarah 

di Magelang sebagai Sumber Belajar Sejarah Kelas VII Pokok Bahasan 

Hindhu-Budha di SMPN 3 Magelang dan SMP Tarakanita Magelang’’. 

B. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan atas latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti 

adalah “bagaimana efektivitas pemanfaatan situs peninggalan sejarah di Magelang 

sebagai sumber belajar sejarah SMP N 3 Magelang dan SMP Tarakanita Magelang?”. 

Dengan uraian sub permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana penggunaan situs peninggalan sejarah dalam pembelajaran sejarah 

pokok bahasan masuknya Hindhu-Budha di Indonesia? 
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2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi guru dalam upaya pemanfaatan situs 

peninggalan sejarah sebagi sumber belajar sejarah pokok bahasan masuknya 

Hindhu-Budha di Indonesia? 

3. Adakah relasi antara pemanfaatan situs peninggalan sejarah dalam pembelajaran 

sejarah pokok bahasan masuknya Hindhu-Budha dengan pemahaman siswa? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 
1. Menjelaskan tentang bagaimana penggunaan situs peninggalan sejarah dalam 

pembelajaran sejarah pokok bahasan masuknya Hindhu-Budha di Indonesia. 

2. Mengidentifikasi apa saja yang menjadi kendala yang dihadapi guru kaitannya 

dalam pemanfaatan situs peninggalan sejarah sebagai sumber belajar pokok 

bahasan masuknya Hindhu-Budha di Indonesia. 

3. Menganalisis relasi antara pemanfaatan situs peninggalan sejarah dalam 

pembelajaran sejarah pokok bahasan masuknya Hindhu-Budha dengan pemahaman 

siswa. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 
1. Manfaat teoritis 

a. Bagi Penulis, dapat menambah pengetahuan dan mengembangkan ilmu yang 

telah didapat selama kuliah. 

b. Bagi para akademisi, dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam 

menambah pengetahuan dibidang pendidikan, khususnya tentang efektivitas 

pemanfaatan situs peninggalan sejarah sebagai sumber belajar sejarah. 

2. Manfaat Praktis 
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a. Bagi Siswa: 

1. Memberikan siswa pengetahuan tentang situs sejarah di daerahnya. 

2. Memberikan pengenalan tentang cara pemanfaatan situs sejarah sebagai 

sumber belajar sejarah. 

3. Menumbuhkan rasa cinta Tanah Air. 

b. Bagi Guru: 

1. Memberikan motivasi kepada guru dalam pembelajaran sejarah untuk 

memaksimalkan pemanfaatan situs sejarah sebagai sumber belajar sejarah. 

2. Memberikan alternatif bagi guru dalam memilih strategi pembelajaran 

sejarah guna menunjang pemahaman siswa kaitannya dalam pokok 

bahasan masuknya Hindhu-Budha di Indonesia. 

c. Bagi Sekolah: 

Dengan diadakannya penelitian, diharapkan hasil penelitian tersebut dapat 

menjadi tolok ukur bagi sekolah dalam pemanfaatan situs-situs sejarah sebagai 

sumber belajar sejarah. 
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E. SISTEMATIKA SKRIPSI 
Skripsi ini akan disusun dalam lima bab. Secara garis besar sistematika penulisan 

skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagian awal 
Bagian awal skripsi terdiri dari sampul, lembar berlogo, halaman judul, abstrak, 

halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, 

daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

2. Bagian isi 
Pada bagian ini memuat 5 bab yang terdiri dari: 

a. BAB I: Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

b. BAB II: Landasan teori, berisi tentang telaah kepustakaan dan kerangka acuan, 

yang digunakan dalam penelitian ini antara lain situs sejarah di Magelang, 

pengertian sumber belajar, pengertian pembelajaran sejarah, penjelasan situs 

sejarah sebagai sumber belajar, serta teori belajar empirisme. 

c. BAB III: Metode penelitian membahas tentang metode yang digunakan untuk 

memperoleh data dalam skripsi. Metode penelitian dalam skripsi ini antara lain 

adalah pendekatan Penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, teknik 

pengumpulan data, teknik pemeriksaan keabsahan data dan teknik analisis 

data. 

d. BAB IV: Hasil Penelitian dan pembahasan berisi tentang hasil penelitian, dan 

pembahasan penelitian skripsi. 

e. BAB V  Penutup, berisi simpulan dan saran. 

3. Bagian Akhir 
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Bagian akhir skripsi berisikan daftar pustaka dari buku serta kepustakaan lain yang 

digunakan sebagai acuan dalam skripsi dan juga lampiran-lampiran yang berisi 

kelengkapan data, instrumen, dan sebagainya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Sumber Belajar 

Belajar adalah sebuah kata yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari hari. 

Kita sering melakukan kegiatan belajar baik formal ataupun nonformal. Kita hidup di 

dunia tidak akan luput dari kegiatan belajar karena belajar sendiri dimulai saat kita lahir 

dan berakhir di penghujung hidup kita. Belajar merupakan usaha yang dilakukan 

seseorang melalui interaksi dengan lingkungan untuk mengubah perilakunya. Dengan 

begitu hasil dari belajar adalah sebuah perubahan perilaku yang diharapkan menjadi 

lebih baik bagi orang itu. Dalam proses belajar, kita perlu membutuhkan sesuatu yang 

dapat menunjang usaha kita, pada saat itulah kita membutuhkan sumber belajar. 

Sumber belajar sendiri menurut Mulyasa (2003:48) adalah segala sesuatu yang 

dapat memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam memperoleh sejumlah 

informasi,pengetahuan, pengalaman dan keterampilandalam proses belajar mengajar.  

Sumber belajar sendiri dapat berupa orang, teknik, pesan, bahan, dll. Orang 

adalah manusia yang berperan sebagai pencari, penyimpan, pengolah dan penyajji 

pesan. Teknik adalah prosedur atau langkah-langkah tertentu yang disiapkan untuk 

menggunakan bahan, alat, orang dalam menyampaikan pesan. Pesan sendiri adalah 

informasi yang akan disampaikan oleh komponen belajar yang lain yang dapat berupa 

ide, fakta, ajaran, nilai, dan data. Bahan adalah perangkat lunak (software) yang 

mengandung pesan belajar yang biasanya disajikan menggunakan alat tertentu. 
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Menurut I Gde Widja (1989: 61-68) sumber belajar dalam pembelajaran sejarah 

yang terpenting yaitu:  

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

Jejak benda seperti candi, monument, museum, sedangkan jejak lisan berupa 

pelaku sejarah dan tokoh pejuang. 

2. Sumber belajar sejarah yang sudah tersedia yang tinggal memanfaatkan untuk 

pengajaran sejarah meliputi: (1)Monumen adalah jenis bangunan yang dibuat untuk 

memperingati seseorang atau peristiwa yang dianggap penting oleh suatu kelompok 

sosial sebagai bagian dari peringatan kejadian pada masa lalu. Seringkali monumen 

berfungsi sebagai suatu upaya untuk memperindah penampilan suatu kota atau 

lokasi tertentu. Monumen sendiri didirikan untuk menandai dan mengenang suatu 

peristiwa bersejarah pada suatu tempat. Dalam monument digambarkan jalan 

peristiwa dalam bentuk relief. (2)Perpustakaan, digunakan sebagai penyimpan 

koleksi bahan pustaka yang diproses secara sistematis agar cepat dan mudah 

melayani kebutuhan pemakaian jasa perpustakaan koleksi perpustakaan 

menyangkut buku sejarah. (3)Sumber Manusia, Pelaku sejarah atau tokoh 

perjuangan maupun sejarawan serta seorang guru sejarah merupakan diantara 

sumber belajar sejarah. (4)Situs Sejarah, Peninggalan sejarah seperti situs 

purbakala, candi, masjid, kraton,makam, tokoh sejarah maupun sumber sejarah. 

Kompeks percandian menunjukkan bahwa wilayah tersebut merupakan pusat 

pengembangan dan kegiatan pada masa lalu atau jaman dahulu. Gedung sejarah 

menunjukkan pula bahwa disitu pernah ada pusat aktivitas suatu masyarakat. 
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Masjid bersejarah mengisyaratkan bahwa disitu  juga pernah ada pusat 

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

mendalami agama Islam. Kraton menunjukkan sebagai pusat pemerintahan dari 

suatu kerajaan. (5)Museum, berdasarkan definisi yang diberikan International 

Council of Museums disingkat ICOM, adalah institusi permanen, nirlaba, melayani 

kebutuhan publik, dengan sifat terbuka, dengan cara melakukan usaha 

pengoleksian, mengkonservasi, meriset, mengomunikasikan, dan memamerkan 

benda nyata kepada masyarakat untuk kebutuhan studi, pendidikan, dan 

kesenangan. Karena itu ia bisa menjadi bahan studi oleh kalangan akademis, 

dokumentasi kekhasan masyarakat tertentu, ataupun dokumentasi dan pemikiran 

imajinatif pada masa depan. (https://id.wikipedia.org/wiki/Museum) Diunduh 27 

Juni pukul 22:13. Kaitannya dengan pembelajaran sejarah, museum termasuk ke 

dalam sumber sejarah yang menyimpan benda-benda peninggalan sejarah. 

(6)Masyarat, masyarakat sebagai sumber belajar menyimpan pesan-pesan sejarah 

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

budaya lainnya. 

B. Pembelajaran Sejarah 

Menurut Gazalba (1981:13) sejarah adalah gambaran masa lalu tentang 

manusia dan sekitar sebagai makhluk social yang disusun secara ilmiah dan lengkap, 

meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan yang memberi 

pengertian tentang apa yang telah berlalu itu.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Institusi
http://id.wikipedia.org/wiki/Nirlaba
http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Studi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Akademis&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Imajinatif&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Museum
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Kata sejarah sendiri dalam buku Wasino (2007:1) sejarah berasal dati kata Arab 

“syajarah” yang berarti pohon. Namun asal muasal makna dari sejarah sendiri berasal 

dari bahasa Yunani “istoria”, bahasa Latin “historia”, bahasa Perancis “histore”, dan 

bahasa Inggris “history” yang mulanya berarti: pencaharian, penyelidikan, penelitian. 

Serta kata sejarah juga berasal dari bahasa Jerman “geschichte” yang berarti terjadi. 

Pembelajaran sejarah sendiri menurut Widja (1989:23) adalah perpaduan 

antara aktivitas belajar dan mengajar yang di dalamya di pelajari tentang peristiwa masa 

lampau yang erat kaitannya dengan masa kini. Jadi pebelajaran sejarah sendiri tidak 

hanya mempelajari masa lampau saja atau hanya mempelajari silsilah keturunan raja 

saja, melainkan mempelajari rangkaian keterkaitan peristiwa sejarah masa lampau 

dengan masa kini. 

Tujuan dari pelaksanaan pendidikan sejarah dalam kurikulum 2006 seperti 

tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 adalah 

peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 

a. membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang 

merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini dan masa depan, 

b. melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar 

dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah danmetodologi keilmuwan, 

c. memumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan 

sejarah sebagai bukti peradaban bangsa Indonesia dimasa lampau, 
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d. menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap proses terbentuknya bangsa 

Indonesia melalui sejarah yang panjang dan masih berproses hingga masa kini dan 

masa yang akan datang, 

e. menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta didik sebagai bagian dari bangsa 

Indonesia yang memiliki rasa bangga dan rasa cinta tanah air yang dapat 

diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan baik Nasional maupun 

Internasional. 

Seperti yang tercantum di atas, jelaslah bahwa pembelajaran sejarah itu 

memiliki arti penting dalam pengembangan karakter siswa di lingkungan sekolah 

sehingga siswa diharapkan dapat memiliki kemampuan seperti yang tertera dalam 

tujuan pelaksanaan pendidikan di atas. 

C. Situs Sejarah Sebagai Sumber Belajar 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), situs sejarah merupakan daerah 

dimana ditemukan benda-benda purbakala (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2007: 

1078) Situs sejarah memiliki berbagai kegunaan. Selain sebagai penelitian arkeologis, 

situs sejarah dapat juga dimanfaatkan sebagai sumber belajar siswa dimana siswa bisa 

berlatih menganalisa peristiwa sejarah berdasarkan bukti sejarah yang berupa situs 

sejarah tersebut. Situs sejarah yang dimanfaatkan sebagai sumber belajar secara tidak 

langsung dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sejarah. Ketika situs sejarah telah 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar sejarah, maka situs sejarah tersebut akan menjadi 

alternatif sumber media pembelajaran yang strategis dalam meningkatkan minat dan 
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pemahaman siswa mengenai materi yang berhubungan dengan situs sejarah tersebut 

sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sejarah. 

Sejarah akan menjadi pelajaran yang membosankan jika dalam kegiatan 

pembelajarannya tidak dilakukan dengan metode yang inovatif dan menarik. Situs 

sejarah dapat menjadi alternatif dalam mengatasi masalah tersebut. Sebab dalam hal ini 

siswa akan mengalami kegiatan pembelajaran yang lebih menarik dan siswa dituntut 

untuk memvisualisasikan imajinasi mereka yang berkaitan dengan situs sejarah sebagai 

sumber belajar mereka. Hal tersebut akan meningkatkan peran aktif siswa di kelas 

sehingga diharapkan siswa akan lebih tertarik belajar sejarah dengan sumber belajar 

yang nyata dan lebih dekat dengan kebenaran.  

Pembelajaran sejarah membutuhkan sumber lengkap untuk dapat merangkai 

peristiwa masa lalu dalam pikiran siswa secara lebih nyata. Namun kebanyakan sumber 

yang ada selama ini kurang mampu menghadirkan peristiwa sejarah secara nyata, sebab 

sumber yang selama ini paling banyak digunakan guru ialah buku, dan tidak selalu 

dilengkapi dengan gambar-gambar penunjang ataupun ilustrasi sebenarnya dari 

peristiwa sejarah tersebut yang dapat membantu siswa dalam mencoba merangkai 

peristiwa masa lalu. Hal tersebut akan berakibat pada kurang optimalnya daya serap 

materi yang dilakukan oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran sejarah yang 

dikarenakan ketidakjelasan penjelasan yang mereka terima. Dengan memanfaatkan 

situs sejarah secara optimal sebagai sumber belajar,  dapat menjadi sebuah bantuan 

yang berarti bagi siswa dalam mendapatkan gambaran tentang materi sejarah secara 

lebih baik. 
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D. Teori Belajar Empirisme 

Nama asli teori ini adalah “The school of British Empiricism” (teori empirisme 

Inggris). Pelopor teori ini adalah John Locke (1632-1704). teori ini mengemukakan 

bahwa manusia dilahirkan seperti kertas kosong (putih) yang belum ditulis (teori 

tabularasa). Jadi sejak dilahirkan anak itu tidak mempunyai bakat dan pembawaan apa-

apa dan anak dibentuk sekehendak pendidiknya. Teori ini memiliki titik kekuatan ada 

pada pendidik, pendidikan dan lingkungannya yang berkuasa atas pembentukan anak.  

Teori empirisme ini merupakan kebalikan dari teori nativisme karena 

menganggap bahwa potensi atau pembawaan yang dimiliki seseorang itu sama sekali 

tidak ada pengaruhnya dalam upaya pendidikan. Semuanya ditentukan oleh faktor 

lingkungan yaitu pendidikan. Teori ini disebut juga dengan Sosiologisme, karena 

sepenuhnya mementingkan atau menekankan pengaruh dari luar. Dalam ilmu 

pendidikan teori ini dikenal sebagai pandangan optimisme pedagogis 

(http://butirancinta999.blogspot.com/2013/04/teori-belajar-menurut-nativisme.html) 

Diunduh 1 juli 2013 pukul 20:38. 

Terkait dengan dunia pendidikan, teori empirisme dapat diimplementasikan 

sebagai sebuat teori yang mengedepankan pada pendidikan dan lingkungan sekitar. 

Tidak hanya lewat metode mengajar  formal di sekolah, guru juga dapat berinovasi 

dengan kelasnya dengan lebih memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah, dalam 

konteks ini adalah pemanfaatan situs peninggalan sejarah lokal sehinggal dengan 

http://butirancinta999.blogspot.com/2013/04/teori-belajar-menurut-nativisme.html
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memanfaatkan situs peninggalan sejarah, diharapkan siswa dapat lebih bisa menyerap 

pelajaran yang disampaikan oleh guru.  

E. Sumber Belajar Sebagai Media Pembelajaran 

Media pembelajaran merupakan salah satu komponen pembelajaran yang 

mempunyai peran penting dalam pembelajaran baik pembelajaran sejarah maupun 

pembelajaran lain. Penggunaan media pembelajaran dapat membantu keberhasilan 

pembelajaran. Pada kenyataannya media pembelajaran masih sering terabaikan dengan 

berbagai alasan, antara lain: terbatasnya waktu untuk mempersiapkan media, sulit 

mencari media yang tepat, tidak tersedianya biaya, dan sebagainya. Sebenarnya hal-hal 

seperti di atas bisa disiasati jika guru-guru sendiri memiliki kemampuan dan 

keterampilan mengenai pemanfaatan media pembelajaran. 

Kata media sendiri berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari 

kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar (Sadiman dkk, 

2008:6). Media memiliki banyak batasan menurut Gagne seperti dikutip oleh Sadiman 

dkk (2008:6) menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam 

lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Sementara Briggs dalam 

Sadiman dkk (2008:6) menyatakan bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat 

menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Pernyataan di atas, dapat 

diambil kesimpulan tentang arti kata media yaitu media adalah segala sesuatu yang 

dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat 

merangsang perhatian, pikiran, perasaan, serta minat siswa sedemikian rupa sehingga 

proses belajar terjadi. 
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Proses pembelajaran pada hakikatnya adalah proses komunikasi yaitu proses 

penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran/ media tertentu ke penerima 

pesan. Pesan yang akan disampaikan dalam proses komunikasi ini adalah materi yang 

sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Sedangkan yang berfungsi sebagai saluran dalam 

proses komunikasi ini adalah media pembelajaran, sehingga dalam hal ini media 

pembelajaran memiliki peran penting dan strategis dalam menunjang keberhasilan 

pembelajaran yang dilakukan. Fungsi media dalam proses pembelajaran ditujukan pada 

gambar berikut: 
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        Gambar: Fungsi media dalam proses pembelajaran 

 
Sadiman (2008: 17-18) secara umum menyebutkan kagunaan-kegunaan media 

pembelajaran dalam proses pembelajaran antara lain:  

1. Menjelaskan penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas (dalam bentuk 

kata-kata atau tulisan belaka) 

2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera 

3. Penggunaan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sifat 

pasif anak didik. Dalam hal ini media pembelajaran berguna untuk:  

a. Menimbulkan kegairahan belajar 
b. Memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan 

lingkungan dan kenyataan  

c. Memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan 

minatnya 

4. Dapat meyelesaikan masalah pendidikan yang muncul akibat perbedaan 

kemampuan siswa pengalaman dan lingkungan yang dihadapkan pada kesamaan 

materi bagi siswa sesuai tuntutan kurikulum yang berlaku, yaitu dalam hal ini media 

pembelajaran memiliki kemampuan: 

a. Memberikan perangsang yang sama  

b. Menyamakan pengalaman 

c. Menimbulkan persepsi yang sama 

Sadiman (2008: 20-21) menyebutkan beberapa jenis media yang banyak dipakai 

di Indonesia antara lain: 
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1. Media Grafis 
Media ini termasuk dalam media visual dimana saluran yang dipakai 

menyangkut indera penglihatan. Beberapa jenis media grafis yang dapat digunakan 

sebagai media pembelaaran antara lain: a) gambar/foto, b) sketsa, c) diagram, d) 

bagan/ chart, e) grafik (graphs), f) kartun, g) poster, h) peta dan globe. 

2. Media Audio 
Media audio berkaitan dengan indera pendengaran. Pesan yang 

disampaikan dituangkan dalam lambang-lambang auditif baik verbal maupun non 

verbal. Ada beberapa jenis media yang dapat dikelompokkan dalam media audio 

antara lain: a) radio, b) alat perekam pita magnetik, c) piringan hitam, d) 

laboratorium bahasa. 

3. Media Proyeksi Diam  
Media proyeksi diam (still proyected medium) mempunyai persamaan 

dengan media grafik, dalam arti menyajikan rangsangan-rangsangan visual. 

Perbedaannya dengan media grafis adalah pada media grafis dapat secara langsung 

berinteraksi dengan pesan media yang bersangkutan sedangkan pada media proyesi 

diam, pesan tersebut harus diproyeksikan dengan proyektor agar dapat dilhat oleh 

sasaran. Beberapa jenis media proyeksi diam antara lain film bingkai, film rangkai 

(film strip), media transparansi dengan overhead proyektor. 

4. Media Audio Visual 
Dalam media audio visual saluran yang digunakan adalah indera penglihatan 

dan pendengaran, dengan kata lain media ini paling kompleks diantara media 

lainnya. Beberapa jenis media audio visual antara lain: film, televise, video, serta 

permainan dan stimulasi. 
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Sumber belajar dapat dijadikan sebagai sumber belajar yang efektif manakala 

sumber sejarah tersebut sudah diolah dan dijadikan sebagai media pembelajaran 

sehingga siswa dapat secara praktis dan efektif mempelajari sumber tersebut. Sumber 

sejarah dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran dalam bentuk foto, gambar, 

mdia transparansi, film, video, dan lain-lain. Pemanfaatan sumber sejarah sebagai 

media pembelajaran dapat memaksimalkan fungsi sumber sejarah tersebut, sebab 

melalui media pembelajaran, belajar dengan memanfaatkan situs sejarah akan lebih 

mudah. 

Sekolah Menengah Pertama di Magelang beberapa diantaranya sudah 

memanfaatkan sumber sejarah sebagai media, diantaranya yaitu SMP Tarakanita 

Magelang dan SMP N 3 Magelang. Kedua sekolah tersebut telah memanfaatkan sumber 

sejarah sebagai media pembelajaran. Pemanfaatan sumber sejarah sebagai media dapat 

lebih praktis dan mudah jika dibandingkan dengan memanfaatkan sumber sejarah 

dengan datang langsung dan melakukan pengamatan terhadap sumber sejarah 

tersebut. Memanfaatkan sumber sejarah dengan cara seperti itu mungkin akan 

menghabiskan banyak waktu yang dapat berakibat pada kurang efektifnya 

pembelajaran sejarah yang dilakukan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

A. Pendekatan Penelitian 
Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Dewanto 

(2005: 64) dalam bukunya mendiskripsikan pendekatan kualitatif adalah suatu metode 

yang digunakan sebagai penelitian awal untuk mengetahui kondisi kelompok sasaran 

atau mengetahui fenomena yang akan diteliti lebih dalam. Peneliti akan terlibat secara 

partisipasif dalam observasinya. Penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif 

mengenai efektivitas pemanfaatan situs peninggalan sejarah di Magelang sebagai 

sumber belajar sejarah. 

Menurut Kirk dan Miller dalam buku Moleong (2004: 3) penelitian kualitatif 

sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental 

tergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan 

berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam 

peristilahannya.  

Data yang diperoleh berasal dari observasi, wawancara dan kajian pustaka yang 

nantinya akan disajikan dalam bentuk paragraf deskriptif dan dianalisis menggunakan 

teknik analisis interaktif mengenai efektivitas pemanfaatan situs peninggalan sejarah di 

Magelang sebagai sumber belajar sejarah. 
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B. Fokus Penelitian 
Pada dasarnya fokos penelitian adalah pembatasan yang menjadi obyek 

penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah serta tujuan penelitian, maka fokus dalam 

penelitian ini adalah:  

a. Menjelaskan tentang bagaimana penggunaan situs peninggalan sejarah dalam 

pembelajaran sejarah pokok bahasan masuknya Hindhu-Budha di Indonesia. 

b. Mengidentifikasi apa saja yang menjadi kendala yang dihadapi guru kaitannya 

dalam pemanfaatan situs peninggalan sejarah sebagai sumber belajar pokok 

bahasan masuknya Hindhu-Budha di Indonesia. 

c. Menganalisis hubungan antara pemanfaatan situs peninggalan sejarah dalam 

pembelajaran sejarah pokok bahasan masuknya Hindhu-Budha dengan pemahaman 

siswa. 

Guna menjaga fokusnya penelitian ini, peneliti tak lupa menyertakan indokator-

indikator.  Indikator juga dapat digunakan sebagai acuan dalam mengukur bagaimana 

evektivitas pemanfaatan situs peninggalan sejarah yang ada di Magelang sebagai 

sumber belajar dalam pembelajaran sejarah. Indikator-indokator tersebut antara lain:  

a. Proses pembelajaran sejarah melalui pemanfaatan situs sejarah di Magelang 

sebagai sumber belajar, dengan rincian sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara guru sejarah dalam memanfaatkan situs-situs sejarah di 

Magelang. 

2. Model pembelajaran apa yang digunakan  guru dalam proses pembelajaran 

yang memanfaatkan situs sejarah di Magelang. 
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3. Jumlah alokasi waktu dalam pembelajaran yang memanfaatkan situs sejarah di 

Magelang. 

4. Kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembelajaran dengan memanfaatkan 

situs sejarah di Magelang. 

5. Upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi kendala tersebut. 

b. Fungsi pemanfaatan situs sejarah sebagai sumber belajar, dengan rincian sebagai 

berikut: 

1. Pelaksanaan pembelajaran melalui pemanfaatan situs peninggalan sejarah yang 

ada di Magelang dapat memudahkan siswa dalam melaksanakan proses 

pembelajaran sejarah. 

2. Pemanfaatan situs peninggalan sejarah yang ada di Magelang sebagai sumber 

belajar dapat membuat efisiensi waktu pembelajaran. 

3. Pemanfaatan situs peninggalan sejarah di Magelang sebagai sumber belajar 

sejarah membuat pelajaran yang dilakukan dapat memberikan kesempatan bagi 

siswa untuk berkembang sesuai kemampuan siswa. 

4. Pembelajaran yang memanfaatkan situs peninggalan sejarah di Magelang 

sebagai sumber belajar sejarah dapat memperjelas materi pelajaran yang masih 

abstrak menjadi lebih konkret. 

c. Pemanfaatan situs sejarah sebagai media pembelajaran, dengan rincian sebagai 

berikut:  

1. Pemanfaatan situs sejarah yang ada di Magelang sebagai media pembelajaran 

dapat membuat maateri pembelajaran menjadi lebih mudah dipahami. 
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2. Pemanfaatan situs peninggalan sejarah yang ada di Magelang dapat 

merangsang siswa untuk lebih giat belajar sejarah. 

3. Pemanfaatan situs sejarah sebagai media pembelajaran dapat memungkinkan 

interaksi yang lebih langsung antara siswa dengan lingkungan dan kenyataan. 

4. Pemanfaatan situs peninggalan sejarah sebagai media pembelajaran dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran. 

d. Pemanfaatan situs sejarah melalui media pembelajaran, dengan rincian sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pemanfaatan situs peninggalan sejarah menggunakan media grafis. 

2. Bagaimana pemanfaatan situs peninggalan sejarah menggunakan media audio. 

3. Bagaimana pemanfaatan situs peninggalan sejarah melalui media proyeksi dia. 

4. Bagaimana pemanfaatan situs peninggalan sejarah melalui media audio visual. 

Indikator di atas tercantum guna dapat dipakai dalam menentukan sejauh mana 

efektivitas pemanfaatan situs peninggalan sejarah  di Magelang sebagai sumber belajar 

sejarah. Dari indikator diatas pula kemudian dijabarkan dalam bentuk item-item 

pertanyaan dalam instrmen. 

 
C. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode-metode sebagai 

berikut: 

a. Observasi 
Observasi adalah tindakan pengamatan terhadap tingkah laku siswa dalam 

situasi tertentu, misalnya pada kegiatan siswa. Observasi bukanlah sekedar 

mencatat tetapi juga mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian. 
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Observasi dapat dilakukan menggunakan tes, koesioner, rekaman suara, dan 

rekaman gambar. 

Observasi atau pengamatan juga dapat diartikan sebagai upaya pengumpulan 

data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap data dengan 

melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang dijadikan kajian 

untuk mendapatkan pengalaman dan data-data sesuai dengan permasalahan dan 

tujuan penelitian. Dalam hal ini yang menjadi sasaran pengamatan adalah 

pelaksanan pembelajaran sejarah yang pernah memanfaatkan situs peninggalan 

sejarah sebagai sumber belajar sejarah. 

b. Wawancara Mendalam 

Wawancara dapat diartikan sebagai suatu cara yang dipergunakan untuk 

mendapatkan informasi dari informan melalu percakapan dan mengajukan 

pertanyaan langsung secara bertatap muka. Wawancara adalah percakapan 

dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu 

pewawancara dan yang diwawancara, yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu (Moleong 2004:135). 

Wawancara ditujukan kepada guru-guru sejarah SMP N 3 Magelang dan 

SMP Tarakanita serta beberapa murid-murid kedua SMP tersebut. Wawancara 

dilakukan dengan harapan dapat mengetahui bagaimana bentuk pemanfaatan 

situs peninggalan sejarah kaitannya sebagi sumber belajar sejarah, apa 

kendala dalam penerapannya, serta apa ada hubungan antara pemanfaatan 
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situs peninggalan sejarah kaitannya dengan sumber belajar sejarah dengan 

pemahaman siswa. 

c. Dokumentasi 

Teknik ini digunakan peneliti guna menyelidiki benda-benda tertulis di 

lapangan seperti buku, majalah, dokumen, peraturan, surat-surat, dan lain-lain. 

Kegiatan dokumentasi melibatkan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, 

pemilihan dokumen yang sesuai dengan fokus penelitian. 

 

D. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam penelitian adalah faktor yang sangat penting untuk 

menentukan kredibilitas hasil penelitian, maka dari itu memeriksa keabsahan data perlu 

dilakukan sebelum sampai pada tahap analisis. Untuk menguji Validitas data dalam 

penelitian ini digunakan teknik trianggulasi. 

Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data itu (Moleong 2004:178).  Densin dalam bukunya Moleong (2004:178) 

membedakan empat macam trianggulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. 

Teknik trianggulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber. Dalam bukunya Moleong (2004:178) 

berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 
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diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Dalam penelitian ini untuk 

membandingkan derajat informasi yang diperoleh dilakukan dengan cara 

membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan 

data hasil wawancara antara guru dengan siswa yang bersangkutan. Serta 

membandingkan hasil wawancara dengan sumber buku yang berkaitan. 

 

 

E. Teknik Analisis Data 

Data yang terkumpul dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data yang 

diperoleh dalam penelitian ini berupa kata-kata, perilaku yang tidak dituangkan dalam 

bentuk bilangan melainkan dalam bentuk kualitatif. Adapun cara-cara kerja analisis yang 

digunakan adalah model analisi interaktif. Digunakannya model analisis interaktif dalam 

penelitian ini adalah dikarenakan dalam model analisis interaktif, ketiga komponen itu 

tidak hanya berjalan bersama sama, namun juga terjadi interaksi yang mengakibatkan 

penelitian ini bisa fokus dengan tema yang diangkat oleh peneliti. Analisis data kualitatif 

terdiri dari alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: 

1. Reduksi data 

2. Penyajian data 

3. Penarikan kesimpulan 

Reduksi data merupakan proses pemilihan , pemusatan perhatian, pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi, data kasar yang muncul dari catatan-

catatan di lapangan (Miles & Huberman, 2007: 18). Langkah-langkah yang dilakukan 
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dalam bagian ini adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengategorisasian, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga 

kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi(Miles & Huberman, 2007: 

17-18). 

Penyajian data dapat diartikan sebagai analisis yang merancang deretan sebuah 

kolom dan matriks untuk data kualitatif dan menentukan jenis serta bentuk data yang 

dimasukkan ke dalam kotak-kotak matriks (Miles & Huberman, (2007: 17-18). Penyajian 

data adalah alur terpenting dalam menganalisis data, sehingga peneliti diharapkan tidak 

tergelincir dan bertindak ceroboh dalam melewati fase ini. Menurut Gestalt dalam Miles 

& Huberman (2007: 17), manusia tidak cukup mampu sebagai pemroses informasi yang 

besar jumlahnya, kecenderungan kognitifnya adalah mensederhanakan informasi yang  

komplek kedalam suatu  bentuk. Penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang 

utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan 

dalam dua bentuk, yaitu melalui penjelasan dalam bentuk paragraph deskriptif dan 

penjelasan melalui tabel. Tabel di sini digunakan dalam menyajikan data mengenai 

bagaimana efektivitas pemanfaatan situs sejarah dilihat dari kesesuaian antara indikator 

yang harus dicapai dengan pelaksanaan di lapangan. 

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, Kesimpulan sendiri merupakan 

tinjauan terhadap catatan yang telah dilakukan di lapangan. Miles & Huberman (2007: 

20) sendiri menyatakan bahwa 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 merupakan validitas. 
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Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengaitkan data-data hasil 

wawancara dan pengamatan serta dokumentasi yang kemudian ditarik dalam satu 

kesimpulan. Apabila digambarkan dalam satu skema, maka akan terlihat alurnya sebagai 

berikut:  

 

 

 

 

 

 

Gambar: Komponen- komponen analisis data model interaktif  

(Miles & Huberman, 2007: 20) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 
A. HASIL PENELITIAN 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
a. SMP Tarakanita 

Sekolah Menengah Pertama Tarakanita Magelang pertama didirikan tahun 

1962 belum bernama SMP Tarakanita, namun masih menggunakan nama SMP 

Pendowo di bawah naungan Yayasan Kanisius. SMP Pendowo sendiri dibagi menjadi 

dua sekolah yaitu SMP bagi putra dan SMP bagi putri. Sistem ini berlangsung selama 

lima tahun, hinggal pada tahun 1967 SMP Pendowo diserahkan kepada  Yayasan 

Tarakanita oleh Yayasan Kanisius dengan nama baru yaitu SMP Tarakanita.  

SMP Tarakanita terletak di jantung Kotamadya Magelang tepatnya di Jalan 

A. Yani no. 20 merupakan jalan protokol Kota Magelang, berdekatan dengan pusat 

kegiatan ekonomi kota Magelang antara lain di sebelah selatan sekolah Poliklinik 

Polwil, PLN dan Polresta Magelang serta deretan pasar swalayan, sebelah Barat 

bediri bangunan Bank BCA dan Trio Plasa, kemudian sebelah utara CPM dan Polwil, 

TOP Komputer dan sebelah timur Perkampungan Samban. Kondisi letak geografis 

tersebut sangat menguntungkan bagi SMP Tarakanita karena sangat strategis, 

transportasi mudah terjangkau, keamanan terjaga karena berdekatan dengan 

instansi keamanan Polresta, Polwil, dan CPM, akses ke pusat-pusat perbelanjaan 

sangat dekat.  

Gedung  sekolah SMP Tarakanita menempati tanah seluas: 2237 m², luas 

bangunan sekolah: 1207,7 m², luas halaman: 373,5 m², luas lain-lain: 578,8 m².  SMP 
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Tarakanita menjadi satu komplek dengan SMK Pius X.  Dengan bangunan yang 

cukup besar dan luas ini, SMP Tarakanita mampu menampung 400 siswa yang 

terdiri atas kelas VII sejumlah 142 siswa, kelas VIII 137 siswa dan kelas XI 122 siswa. 

Masing-masing tingkat terbagi atas 4 paralel kelas, sehingga jumlah keseluruhan 

kelas adalah 12 kelas.   

Kegiatan pembangunan SMP Tarakanita dilakukan secara bertahap mulai 

dari tahun 1973 hingga sekarang baik berupa pembangunan fisik maupun 

pembangunan kualitas pembelajaran yang diterapkan, sehingga dampak kualitas 

belajar dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2010, SMP Tarakanita 

Magelang diakreditasi oleh Badan Akreditasi Sekolah dengan nilai akreditasi “A” 

skor nilai 91. Pada tahun ajaran 2011/ 2012 berdasarkan perolehan rata-rata UN 1 

tahun terakhir, SMP Tarakanita menduduki peringkat ke 1 SMP swasta dan 

peringkat ke 5 SMP negeri dan swasta tingkat kota. Prosentase kelulusan pada 

tahun ajaran 2011/ 2012 mencapai 100%. Pada tahun ajaran 2011/ 2012 prestasi 

bidang akademik dan non akademik yang diraih SMP Tarakanita Magelang dapat 

dilihat pada tabel lampiran. 

Dalam penyusunan kurikulum di SMP Tarakanita berpedoman pada 

panduan yang disusun oleh BSNP. KTSP memberi peluang dan keleluasaan sekolah 

untuk mengembangkan program pembelajaran sesuai dengan kondisi dan potensi 

masing-masing sekolah, secara khusus bagi para guru dapat berkreasi dan 

berinovasi sehingga dapat mengexplorer pengetahuan melalui berbagai sumber 

pembelajaran sehingga dapat mengantar peserta didik mengembangkan dan 
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akhirnya memiliki kompetensi tertentu. Hal ini menuntut para guru dan karyawan 

untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memproses dan mengolah materi 

pembelajaran agar lebih menarik sehingga menantang peserta didik menguasai 

kompetensi tertentu.  

SMP Tarakanita Magelang memiliki visi yaitu “membentuk manusia agar 

berkepribadian utuh, berbelarasa terhadap sesama dan alam ciptaan-Nya dan 

berkarakter”. Dalam mewujudkan Visi tersebut, Yayasan Tarakanita memiliki misi 

sebagai berikut:  

1. Ambil bagian dalam misi pendidikan Gereja Katolik. 

2. Ikut serta menciptkan iklim religius dan suasana kasih yang membawa 

manusia pada sikap beriman, berbakti, dan memuliakan Allah, serta 

hidupnya digerakkan oleh kasih Allah yang berbelarasa terhadap manusia, 

terutama kepada mereka yang miskin, tersisih dan menderita. 

3. Melakukan koordinasi dan menciptakan iklim yang kondusif di sekolah-

sekolah yang dikelolanya guna terselenggaranya proses pembelajaran 

melalui pengajaran, pelatihan, dan bimbingan terhadap peserta didik, 

sedemikian rupa sehingga terbentuk manusia dengan kepribadian yang 

utuh. 

4. Mengupayakan agar di sekolah-sekolah diselenggarakan pendidikan tentang 

religiositas dan pendidikan nilai yang membantu peserta didik 

mengembangkan watak yang baik, sikap jujur, adil dan budi pekerti yang 

luhur. 
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5. Mengupayakan agar di sekolah-sekolah, keunggulan akademik sungguh 

dikejar, dan kualitas pembelajaran serta pelatihan peserta didik senantiasa 

ditingkatkan, sehingga peserta didik terbentuk menjadi pribadi yang cerdas, 

madiri, kreatif dan terampil. 

6. Mengupayakan agar sekolah-sekolah ikut menjalankan fungsi integrasi 

bangsa dengan ikut memerangi berbagai bentuk diskriminasi sosial dan 

menciptakan iklim yang mengembangkan semangat persaudaraan sejati 

dalam masyarakat yang majemuk. 

7. Ikut serta mengembangkan penghargaan akan harkat dan martabat 

manusia, khususnya kaum perempuan dengan membebaskan dari belenggu 

kebodohan, keterbelakangan dan ketidakadilan. 

8. Sesuai dengan arah dasar misi kongres Suster-Suster Cinta Kasih St. Carolus 

Borromeus, ikut serta dalam perjuangan menegakkan keadilan, 

menciptakan perdamaian dunia, dan menjaga keutuhan ciptaan Tuhan. 

Sampai saat ini SMP Tarakanita Magelang memiliki tenaga 

pengajar sebanyak 21 orang dengan guru IPS sejarah sebanyak 1 orang 

yaitu Bapak Aluisius Agung Wibowo, S.Pd., serta TU 4 orang dan PP 6 

orang.  

b. SMP N 3 Magelang 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Magelang adalah sekolah Menengah 

Pertama yang didirikan pada tanggal 1 Agustus 1960. SMP N 3 Magelang awalnya 
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merupakan sekolah berstandar Nasional. Dengan medasarkan pemikiran “Global 

Competetion” mulai tahun 2007 SMP N 3 Magelang melakukan pembenahan 

dengan mengajukan program “Rintisan Sekolah Berstandar Internasional.” 

Keikutsertaan SMP N 3 Magelang pada program tersebut berdampak pada konsep 

pengembangan sekolah. Dengan kata lain, perlu ada review tentang paradigma 

sekolah yang dianut. SMP N 3 Magelang memiliki akreditasi “A” dengan nilai 90,10 

per September 2007. SMP N 3 Magelang tidak disangsikan lagi bahwa SMP N 3 

Magelang memperoleh kepercayaan besar untuk mendidik putra-putra terbaik 

Magelang. 

Dengan menyadari potensi dan kekurangannya, SMP 3 Magelang 

melakukan reorientasi pengembangan sekolah dengan mengedepankan 

profesionalismenya. Dengan berpedoman pada pemikiran tersebut, maka bentuk 

ragam pelayanan terhadap siswa dalam mengembangkan potensinya secara 

maksimal menjadi perhatian serius. Sekolah berwawasan khusus, program life skills, 

Sekolah Berstandar Internasional, Program Pengembangan Diri, Integrasi Imtaq dan 

Iptek, Kurikulum KTSP disinergikan dengan Managemen Berbasis Sekolah untuk 

memperoleh Output dan Outcome yang berkualitas. 

SMP N 3 Magelang memiliki visi yaitu “Teguh dalam Iman dan Taqwa, 

Optimis dan Tangguh dalam menghadapi tantangan serta unggul dalam Prestasi 

dan mampu bersaing secara Global”. 

Sedangkan misi yang dijalankan oleh SMP N 3 Magelang yaitu: 
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1) Mengembangkan delapan Standar Pendidikan Nasional menuju Sekolah 

Bertaraf Internasional 

2) Meningkatkan jaringan kerjasama dengan sekolah-sekolah yang bertaraf 

Internasional 

3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Sekolah Bertaraf Internasional 

yang cerdas, beriman dan bertaqwa. 

Sampai saat ini SMP N 3 Magelang memiliki tenaga pengajar sebanyak 43 

orang dengan rincian 18 pengajar laki-laki dan 25 pengajar perempuan. Guru mata 

pelajaran sejarah berjumlah 2 orang,yaitu Ibu Sri Sundari S.Pd dan Ibu Siti 

Munjayanah S.Pd. 

 
2. Kelayakan Kondisi Situs-Situs Sejarah di Magelang dalam Kaitan Pemanfaatan 

Situs tersebut sebagai Sumber Belajar 

Kota Magelang merupakan salah satu kota yang banyak ambil bagian 

dalam sejarah Indonesia. Mulai dari zaman kerajaan sampai pada era 

kemerdekaan Indonesia, Magelang tidak pernah lupa menorehkan tinta dalam 

perkembangan sejarah Indonesia. Oleh karena itu, Magelang memiliki 

peninggalan-peninggalan sejarah yang cukup lengkap mulai dari sumber 

benda, sumber tertulis hingga sumber lisan dapat ditemukan guna menguak 

tabir sejarah Indonesia di Magelang. Peninggalan-peninggalan tersebut 

merupakan bukti yang dapat dijadikan sebagai sumber untuk melacak ataupun 

merekonstruksi perjalanan sejarah yang pernah terjadi di Magelang. 
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Diantara peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Magelang, 

beberapa diantaranya memiliki peran besar dalam sejarah Magelang yang 

memiliki keterkaitan dengan sejarah yang lebih luas, dalam artian bukan 

hanya merupakan sejarah lokal Magelang saja. Beberapa diantara 

peninggalan-peninggalan sejarah sejarah yang ada di Magelang memiliki 

keterkaitan dengan sejarah Nasional yang walaupun tidak semua masyarakat 

Magelang mengetahui keberadaannya. Bentuk peninggalan-peninggalan 

sejarah yang ada di Magelang ada yang berupa monumen-monumen dan 

museum-museum perjuangan yang merupakan simbol perjuangan rakyat 

Magelang, dan ada pula peningggalan sejarah yang berupa candi-candi yang 

salah satunya adalah Candi Borobudur yang begitu fenomenal hingga 

merupakan salah satu dari tujuh keajaiban Dunia. Peninggalan-peninggalan 

sejarah tersebut memiliki karakter dan rentetan sejarah yang berbeda-beda. 

Namun pada dasarnya masing-masing peninggalan sejarah tersebut 

merupakan bukti yang dapat dijadikan sebagai sumber sejarah untuk melacak 

dan merangkai peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Magelang. 

“Untuk sumber sejarah, mengenai situs memang banyak. Kalau 

melihat dari materi pembelajaran kalau bagi kelas VII contok untuk 

materi manusia purba memang kesulitan. Jadi tidak ada situs. Tapi dari 

kehidupan Indonesia masa Hindhu-Budha ini cukup banyak.” 

(Wawancara dengan  Aluisius Agung Wibowo, 29 Juli 2013) 

Masing- masing peninggalan sejarah tersebut memiliki kekurangan 

dan kelebihan dalam keberadaannya sebagai situs sejarah, namun setiap 
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peninggalan-peninggalan sejarah tersebut dapat dikatan layak untuk dijadikan 

sumber sejarah bagi pembelajaran sejarah di SMP yang sesuai dengan materi 

yang berkaitan. Di bawah ini merupakan rincian yang bisa dijadikan tolok 

ukur dan alasan dari masing-masing peninggalan sejarah yang ada di 

Magelang sehingga dapat dijadikan sebagai sumber belajar pada pembelajaran 

sejarah. 

1. Situs Candi Borobudur 
Candi Borobudur adalah salah satu situs peninggalan sejarah yang terdapat di 

Magelang. Candi ini begitu fenomenal, Karena merupakan candi terbesar kedua di 

Dunia setelah Candi Ankor Wat di Kamboja. Candi Borobudur juga termasuk ke 

dalam tujuh keajaiban dunia menurut UNESCO. Candi ini merupakan primadona 

para pecinta wisata budaya dan wisata sejarah di Indonesia maupun Dunia. Tak 

heran setiap harinya Komplek Candi Borobudur selalu dipadati wisatawan baik lokal 

maupun manca apalagi bila musim liburan tiba.  

Candi Borobudur sendiri secara Geografis terletak di Desa Borobudur, Kota 

Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dan berada di koordinat 7.608° LS 

110.204° BT. Candi Borobudur dibangun di atas bukit dengan ketinggian 265 m dari 

permukaan laut dan 15 m dari permukaan danau purba. Candi Borobudur juga 

diapit oleh dua gunung kembar Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing di sebelah 

barat laut serta Gunung Merapi dan Merbabu di sebelah timur laut. Tak hanya itu, 

di sebelah utara terdapat Bukit Tidar kemudian di sebelah selatan terdapat 
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Perbukitan Menoreh. Serta candi ini terletak di pertemuan dua sungai, yaitu Sungai 

Progo dan Sungai Elo. 

Nama Borobudur sendiri pertama kali ditulis dalam buku “History Of Java” yang 

ditulis oleh Sir Thomas Raffles. Kemudian satu-satunya naskah kuno yang pernah 

menjelaskan mengenai keberadaan Candi Borobudur adalah terdapat pada Naskah 

Nagarakertagama karangan Mpu Prapanca pada tahun 1365. Untuk nama 

Borobudur sendiri, banyak teori yang menjelaskan nama candi ini, namun secara 

umum nama Borobudur sendiri berasal dari bahasa Sansekerta, Boro yang berarti 

vihara yaitu kompleks candi dan biahara atau asrama. Sedangkan budur berasal dari 

bahasa Bali yaitu beduhur yang berarti atas. 

Dalam Prasasti Karangtengah dan Prasasti Kahuluan, diperkirakan Candi 

Borobudur didirikan oleh Raja Samaratungga dari Wangsa Syailendra sekitar tahun 

sangkala rasa sagara kstidhara atau tahun Caka 746 (824 Masehi) dan baru bisa 

diselesaikan oleh masa pemerintahan putrinya yang bernama Dyah Ayu 

Pramodhawardhani sekitar tahun 847 Masehi dengan memakan waktu setengah 

abad. Pembuatan candi ini dalam Prasasti Klurak (784 Masehi) mendapatkan 

bantuan dari Ghandadwipa (Bengalore) bernama Kumaragacya dan seorang 

pangeran dari Kashmir yang bernama Visvawarma. 

Setelah terjadi letusan hebat dari Gunung Merapi pada tahun 1006, candi ini 

terasa diabaikan. Hingga pada tahun 1814 Sir Thomas Raffles kembali menemukan 

Candi Borobudur diantara lebatnya hutan semak. Setelah ditemukannya kembali 

Candi Borobudur, Pemerintah yang dibantu oleh peneliti mulai melakukan 
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pemugaran yang dimulai tahun 1907.Candi Borobudur sendiri dibagi atas tiga 

tingkatan yang memiliki arti tersendiri dari setiap tingkatannya, ketiga tingkatan 

tersebut antara lain Kamadhatu, Rupadhatu serta Arupadhatu. 

(https://id.wikipedia.org/wiki/ Borobudur) Diunduh 9 Juni 2013 pukul 23:12. 

Situs sejarah Candi Borobudur ini merupakan salah satu kebanggaan warisan 

sejarah yang dimiliki Magelang, sebab Candi Borobudur memiliki nilai historis yang 

tinggi yang sudah diakui oleh pemerintah Indonesia bahkan dunia. 

Situs sejarah Candi Borobudur memang bukan hanya peninggalan milik 

masyarakat Magelang saja, sebab candi yang memiliki corak Budha ini masih 

digunakan dalam prosesi peribadatan umat Budha di Indonesia bahkan sering 

menawarkan keingintahuan para wisatawan manca yang ingin mengikuti prosesi 

langka tersebut. Candi Borobudur sendiri adalah Candi Budha terbesar kedua di 

dunia. Oleh karena itu, Candi Borobudur bisa mewakili candi-candi Budha di 

Indonesia maupun Dunia sebagai obyek penelitian serta dapat mewakili betapa 

hebatnya peradaban masyarakat Indonesia pada zaman tersebut. Dari segi 

arsitektur, Candi Borobudur tidak jauh berbeda dengan candi-candi Budha di 

Indonesia. Hal yang bersifat pembeda dari Candi Borobudur dan candi-candi Budha 

lain di Indonesia adalah ukurannya yang besar, kelengkapan mulai dari relief hingga 

stupa serta perawatan yang baik sehingga Candi Borobudur masi dalam kondisi yang 

baik, terawat dan layak dipertontonkan. 

Candi Borobudur juga dapat digunakan untuk melacak bagaimana sejarah 

kehidupan Wangsa Syailendra mulai dari kepemimpinan Raja Samaratungga hingga 

https://id.wikipedia.org/wiki/%20Borobudur
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kepemimpinan Dyah Ayu Pramodhawardhani sehingga peserta didik dalam hal ini 

dapat memperoleh gambaran bagaimana sejarah kehidupan dari masa Wangsa 

Syailendra tersebut. Alasan-alasan tersebut dapat memperkuat asumsi mengapa 

situs sejarah layak dijadikan sebagai sumber belajar sejarah. 

Candi Borobudur memiliki bentuk fisik yang masih terawatt dan banyak 

dilakukan pemugaran sehingga akan memudahkan bagi siswa yang ingin 

mengidentifikasikan Candi Borobudur. Dengan kondisi yang cukup terawatt dan 

utuh, membuat candi ini layak untuk dijadikan sumber belajar. Namun dari 

banyaknya kelebihan dari Candi Borobudur sebagai sumber belajar sejarah, Candi 

Borobudur juga memiliki kekurangan, antara lain jarak yang cukup jauh bila 

ditempuh dari Kota Magelang karena berada di Kabupaten Magelang dan terletak di 

perbatasan Magelang dengan Yogyakarta sehingga bila akan dimanfaatkan sebagai 

sumber belajar sejarah akan memakan waktu, tenaga serta biaya yang banyak dan 

terbuang percuma. Tiket masuk Kompleks Candi Borobudur pula tidak murah bagi 

kantong pelajar, sehingga perlu pertimbangan lebih untuk memanfaatkan Candi 

Borobudur sebagai sumber belajar sejarah. 

Kekurangan yang dimiliki situs Candi Borobudur tersebut, tidak serta merta 

membuat situs sejarah Candi Borobudur menjadi tidak layak untuk dimanfaatkan 

sebagai sumber belajar, sebab nilai positif yang terkandung dan dimiliki oleh Candi 

Borobudur masih lebih besar bila dibandingkan dengan kekurangan yang 

dimilikinya. Kekayaan materi, tingginya nilai sejarah yang terkandung, bentuk fisik 

candi yang masih terawatt dengan baik sebaiknya dapat membuat Candi Borobudur 
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menjadi sumber belajar yang strategis yang dapat dimanfaatkan dalam 

pembelajaran sejarah. 

 

2. Candi Selogriyo 

Candi Selogriyo adalah sebuah peninggalan purbakala di Kecamatan Windusari, 

Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Candi ini diperkirakan dibangun pada abad ke-9 

M, pada masa Kerajaan Mataram kuno. 

Candi Selogriyo berada di lereng timur kumpulan tiga bukit, yakni Bukit 

Condong, Giyanti, dan Malang, dengan ketinggian 740 mdpl. Secara administratif, 

candi ini berada di Desa Candisari,Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang.  

Route yang terdekat adalah jalur Magelang-Bandongan. Sesampai di Pasar 

Bandongan belok ke kanan menuju kecamatan Windusari. Di sebuah pertigaan 

terdapat papan petunjuk arah ke candi. 

Arsitektur Indonesia Klasik berlatar belakang agama Hindu ini menghadap ke 

arah timur. Di empat sisi dinding bangunan candi terdapat lima relung tempat arca-

arca perwujudan dewa. Arca-arca tersebut adalah Durga Mahisasuramardini 

(dinding utara), Ganesha (dinding barat), Agastya (dinding selatan), serta 

Nandiswara dan Mahakala  (dinding timur). Salah satu keistimewaan candi tanpa 

perwara ini adalah kemuncaknya yang berbentuk buah keben. Kemuncak tersebut 

disebut amalaka. 

Pada bulan Desember 1998, candi ini hancur karena bukit tempat bangunan 

berdiri mengalami kelongsoran. Proses rekonstruksi ulang selesai dilakukan pada 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bandongan,_Magelang


 

 

 

46 

tahun 2005. (https://id.wikipedia.org/wiki/ Selogriyo) Diunduh 21 agustus 2013 

pukul 03:37. 

Candi Selogriya merupakan salah satu rujukan dari Aluisius Agung Wibowo 

dalam pembelajaran sejarah yang memanfaatkan situs sejarah sebagai sumber 

belajar karena bahwasannya Aluisius Agung Wibowo pernah memanfaatkan situs 

sejarah tersebut sebagai sumber belajar. Di lihat dari lokasinya yang terpencil serta 

akses menuju lokasi yang kurang layak, membuat candi ini jarang sekali dikunjungi 

oleh wisatawan. Namun dengan tempatnya yang terpencil dan jarang dikunjungi 

wisatawan  membuat Candi Selogriya masih terawat keasriannya serta tidak 

terganggu oleh tangan-tangan jahil. 

“Sedangkan Hindhu memang agak jauh tempatnya tapi masih bisa 
terjangkau tempatnya, yaitu daerah Kaliangkrik sana Candi Selogriya.” 
(Wawancara dengan Aluisius Agung Wibowo, 29 Juli 2013) 

 
3. Bentuk Pemanfaatan Situs-Situs Sejarah di Magelang sebagai Sumber Belajar 

untuk Pembelajaran Sejarah pada SMP Tarakanita Magelang dan SMPN 3 
Magelang 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau biasa disingkat KTSP, 

memiliki orientasi pembelajaran yang mengedepankan otonomi pembelajaran 

pada masing-masing tingkat satuan pendidikan. KTSP disusun dan 

dikembangkan berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional pasal 36 ayat 1) dan 2) sebagai berikut: 

1. Pengembangan kurikulum mengacu pada Standar Nasional pendidikan 

untuk mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional. 

https://id.wikipedia.org/wiki/%20Selogriyo
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2. Kurikulum pada semua jenis dan jenjang pendidikan dikembangkan dengan 

prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan 

peserta didik (Mulyasa 2006:20). 

Sesuai keterangan tersebut dapat dipahami bahwa KTSP 

dikembangkan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi dan 

karakteristik daerah, serta sosial budaya masyarakat setempat dan peserta 

didik. Termasuk di dalamnya pelajaran sejarah yang juga mendapatkan 

kebebasan mengembangkan pembelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan 

baik dari siswa, guru, sekolah dan lingkungan sekitar. Dari prinsip tersebut 

dapat dijadikan tolok ukur untuk melaksanakan pembelajaran dengan 

memanfaatkan apa yang ada di alam sekitar sebagai sumber belajar dan akan 

memberikan dampak yang baik terhadap siswa dimana mereka akan lebih 

dapat memahami serta menguasai kondisi lingkungan sekitar mereka sehingga 

muncul pola pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan. 

Adanya otonomi pendidikan tersebut disebabkan karena munculnya fenomena 

bahwa tiap-tiap daerah memiliki ciri khas tersendiri baik dalam sifat, budaya, 

kemampuan siswa, kemampuan guru kemampuan sekolah dalam mendukung 

pembelajaran dan pola pikirnya sehingga akan menjadi kurang bijaksana bila 

pelaksanaan pembelajaran harus disamakan antara masing-masing daerah, 

lebih spesifik lagi antar satuan pendidikan. Penyamaan pembelajaran bagi 

semua daerah tentu akan menimbulkan kesenjangan bagi mereka yang sudah 
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mampu melaksanakan pembelajaran dengan lebih maju dengan mereka yang 

hanya mampu melaksanakan pembelajaran secara konvensional sehingga 

perlu adanya penyesuaian yaitu melalui otonomi pendidikan tersebut. 

Pembelajaran sejarah sendiri tentunya memiliki kewenangan untuk 

dikembangkan sedemikian rupa dengan kebutuhan siswa, lingkungan, guru 

dan tingkat satuan pendidikan itu sendiri sehingga sejarah dapat 

dikembangkan dengan sangat luas dalam bentuk pembelajarannya. Untuk 

mendapatkan pembelajaran sejarah yang maksimal, pembelajaran sejarah 

dapat dikembangkan dengan luas sesuai dengan apa yang sudah tercantum 

dalam kurikulum KTSP seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Termasuk 

pembelajaran sejarah yang ada di SMP N 3 Magelang dan SMP Tarakanita 

Magelang, sudah seyogyanya pembelajaran sejarah di Magelang juga 

dikembangkan dengan luas sesuai dengan potensi yang ada di Magelang. 

Terlebih lagi Magelang juga memiliki aset yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan pembelajaran sejarah dengan lebih menarik dan inovatif 

yaitu dengan memanfaatkan keberadaan situs-situs sejarah di Magelang. 

Keberadaan situs-situs sejarah yang ada di Magelang seharusnya dapat 

digunakan sebagai sumber belajar untuk memperkaya pembelajaran sejarah 

yang dilaksanakan. 

“Sejarah itu kan namanya membelajari masa lampau. Kalau mereka 

atau kita atau saya sebagai pendidik memiliki media pembelajaran 

yang menarik dengan tertariknya media yang menarik, yakin minat 
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belajar sejarah khususnya akan meningkat. Jadi kalau selama ini hanya 

mengajar sejarah hanya ceramah makan siswa akan mengantuk. Tapi 

dengan ada media langsung ke situs maka akan ada tantangan untuk 

belajar” (Wawancara dengan Aluisius Agung Wibowo, 29 Juli 2013). 

Predikat membosankan pada pelajaran sejarah belum juga hilang. Hal 

ini disebabkan karena metode yang digunakan guru selalu saja ceramah. yang 

akhirnya membuat pelajaran ini tidak menarik, membosankan, membuat 

mengantuk dan menjenuhkan. Karena hal ini diharapkan guru-guru mata 

pelajaran Sejarah dapat menemukan pendekatan dan strategi yang tepat untuk 

mengatasi hal ini agar predikat membosankan dapat dihilangkan, sehingga 

dapat membangkitkan motivasi siswa dalam mengikti pelajaran ini. Jadi untuk 

menangani hal ini tidak ada salahnya guru mencoba metode lain agar jalannya 

proses belajar mengajar tidak menjenuhkan walaupun metode ceramah masih 

dapat digunakan.(http://miabu.wordpress.com/2008/09/30/belajar-pendidikan-

sejarah-membosankan/) Diunduh 27 Agustus pukul 13 23.26. 

Pembelajaran sejarah sendiri banyak sekali mengalami kendala dalam 

pelaksaannya, baik dari segi siswa, guru materi, waktu, maupun fasilitas 

pendukung pembelajaran. Pembelajaran sejarah perlu sebuah pembelajaran 

yang lebih menarik dan inovatif sehingga peserta didik dapat lebih maksimal 

dalam penyerapan materi, sebab dengan pembelajaran yang tidak menarik dan 

monoton akan muncul kebosanan pada siswa, terlebih lagi sejarah yang 

membahas materi mengenai pembelajaran masa lalu serta memiliki materi 

yang begitu banyak menyebabkan siswa menjadi cenderung sulit untuk 

http://miabu.wordpress.com/2008/09/30/belajar-pendidikan-sejarah-membosankan/
http://miabu.wordpress.com/2008/09/30/belajar-pendidikan-sejarah-membosankan/
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memahami keseluruhan materi. Padahal dari tuntutan kurikulum sendiri sudah 

ada acuan yang menyarankan untuk melaksanakan pembelajaran dengan 

memaksimalkan potensi dari masing-masing daerah, maka akan sangat 

disayangkan apabila pembelajaran sejarah yang ada masih monoton dan tidak 

inovatif. Hal tersebut dapat diatasi dengan menghindari pembelajaran yang 

hanya mengedepankan ceramah dan diskusi saja. Pembelajaran dengan 

memanfaatkan situs sejarah yang ada di sekitar mereka akan dapat menjadi 

salah satu alternatif untuk menciptakan pembelajaran yang tidak monoton 

sebab pembelajaran dengan memanfaatkan situs sejarah sebagai sumber 

belajar dapat dilakukan dengan berbagai cara, selain itu mempelajari sesuatu 

yang dekat dengan kehidupan siswa akan dapat lebih menarik minat siswa. 

Isjoni (2007:15) dalam bukunya menyebutkan lingkungan di sekitar 

siswa dapat membantu guru untuk mengembangkan pemahaman siswa 

tentang masa lalu. Umumnya siswa akan lebih tertarik terhadap pelajaran 

sejarah bila berhubungan dengan situasi nyata di sekitarnya, sehingga siswa 

dapat menggambarkan suatu peristiwa masa lalu seperti dalam pembelajaran 

sejarah. Kondisi nyata di sekitar siswa dapat digunakan guru sebagai cara 

untuk menggambarkan atau mengantarkan suatu peristiwa sejarah. 

Magelang memiliki beragam peninggalan sejarah yang dapat 

digunakan sebagai sumber belajar, dimana dengan adanya peninggalan-

peninggalan sejarah tersebut dapat dijadikan sebagai modal untuk 
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mengembangkan pembelajaran yang lebih inovatif dan tidak monoton. 

Berbekal dukungan dari kurikulum dan ketersediaan situs sejarah yang ada di 

Magelang, guru-guru sejarah di Magelang dapat memanfaatkan situs-situs 

tersebut sebagai sumber belajar untuk memperkaya pemahaman siswa dengan 

materi yang berkaitan dengan situs tersebut. Tidak hanya itu, dengan 

memanfaatkan peninggalan-peninggalan sejarah di Magelang sebagai sumber 

belajar secara tidak langsung guru juga berperan aktif dalam peningkatan 

kecintaan siswa akan sejarah bangsanya serta jiwa nasionalisme mereka akan 

semakin bertumbuh.  

“Memanfaatkan situs sejarah kan berarti belajar langsung, maka siswa 

akan lebih memahami dan mengambil nilai-nilai kehidupan pada 

masa-masa itu diimplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu lebih 

mudah daripada hanya membaca dan melihat gambar. Tapi kalau 

sudah bisa mengamati secara langsung itu lebih memudahkan mereka 

akan pemahaman materi sehingga nanti kecintaan akan sejarah masa 

lampau yang mengilhami masa depan akan lebih hidup.” (Wawancara 

dengan Aluisius Agung Wibowo, 29 Juli 2013). 

Pemanfaatan situs-situs sejarah yang ada di Magelang sebagai sumber belajar 

dapat dilakukan dengan berbagai macam dengan catatan pemanfaatan situs 

sejarah tersebut harus sesuai dengan fungsi dari sumber belajar sendiri. Di 

SMP Tarakanita, situs sejarah Candi Selogriya pernah dimanfaatkan sebagai 

sumber belajar oleh narasumber dengan konsep Mini Study Tour namun 

hanya mempergunakannya sekali karena banyak hal yang perlu 

dipertimbangkan seperti keterbatasan waktu serta biaya.  
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“Proses atau modelnya ya nanti kita langsung, istilahnya kita langsung 

observasi ke tempatnya, langsung lihat.” (Wawancara dengan Aluisius 

Agung Wibowo, 29 Juli 2013). 

Kota Magelang banyak dijumpai situs-situs peninggalan sejarah. 

Mulai dari Kotamadya Magelang sampai dengan Kabupaten Magelang dan 

tidak sedikit pula yang sesuai dengan materi Hidhu-Budha, sehingga 

pemanfaatan situs-situs tersebut perlu dimanfaatkan mengingat banyaknya 

situs peninggalan sejarah di Magelang agar tidak dikatakan percuma 

keberadaan situs tersebut dalam dunia pendidikan. Sebagai seorang tenaga 

pendidik, narasumber sadar akan kondisi tersebut serta prihatin akan 

keberadaan situs-situs peninggalan sejarah yang kurang dimanfaatkan sebagai 

sumber belajar sejarah. Oleh karena itu, narasumber melakukan inovasi dalam 

pembelajaran sejarah dengan memanfaatkan situs peninggalan sejarah di 

Magelang sebagai sumber belajar. Namun dengan melihat jarak yang tidak 

dekat dengan sekolah serta faktor-faktor pendukung pembelajaran yang 

kurang memadai, narasumber menerapkan alokasi waktu dalam melakukan 

pembelajaran sejarah dengan memanfaatkan situs sejarah sebagai sumber 

belajar dengan memanfaatkan satu hari efektif. Satu hari efektif tersebut 

digunakan narasumber untuk melakukan pembelajaran sejarah dengan 

memanfaatkan situs Candi Selogriyo sebagai sumber belajar.  

“Tidak di luar jam pelajaran. Jam efektif, hari efektif dan digunakan 

untuk jam pembelajaran sehingga khusus. Misal hari senin mereka 

berkunjung ya senin itu dilakukan kujungan. Sehingga tetap hari 
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efektif jadi tidak dikatakan luar jam pelajaran. Jadi bagi kami hari 

efektif digunakan untuk pembelajaran. Jadi jam 7 sampai sore.” 

“Untuk waktu bisa dikatakan optimal, karena dalam kurun waktu satu 

hari bisa belajar. Pemanfaatannya bisa lebih baik. Tapi itu tadi seperti 

yang saya katakan dari awal harus kita rencanakan supaya waktu 

betul-betul efektif. Kalau hanya diberi waktu singkat jelas sekali akan 

habis di perjalanan karena perjalanan ke sana saja sudah memakan 

waktu. Kalau hanya mengambil jam pelajaran pada hari itu akan sulit 

karena situs Hindhu-Budha itu jaraknya cukup jauh. Namun untuk 

museum-museum untuk 2 jam pelajaran saja cukup karena jaraknya 

yang dekat. Kondisi kendala jarak tersebut yang mempengaruhi.” 

(Wawancara dengan Aluisius Agung Wibowo, 29 Juli 2013). 

Pembelajaran sejarah yang memanfaatkan situs sejarah sebagai 

sumber belajar yang diterapkan Aluisius Agung Wibowo sebagai narasumber 

tidak serta merta dalam satu hari tersebut memaksa murid-muridnya untuk 

belajar IPS Sejarah saja. Dalam satu hari efektif tersebut, narasumber juga 

bekerjasama dengan guru-guru mata pelajaran lain yang bertugas pada hari 

tersebut untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan mata pelajarannya 

masing-masing namun terimplementasi menjadi satu rangkaian kunjungan ke 

Candi Selogriyo. Sebelum kegiatan yang memanfaatkan situs sejarah Candi 

Selogriyo itu terlaksana, perlu adanya koordinasi dengan unsur-unsur terkait 

seperti perwakilan orang tua murid, Kepala Sekolah serta guru-guru mapel 

pada hari tersebut guna membahas perizinan serta jadwal kegiatan di luar 

dalam satu hari tersebut. Dengan begitu kegiatan bisa telaksana dengan baik.  

“Mata pelajaran lain pada hari itu terimplementasi. Contoh, pelajaran 

ekonomi mereka sekaligus melihat perdagangan di sekitar situs-situs 

sejarah tersebut. Kemudian nanti kalau bahasa Inggris berinteraksi 

dengan Turis. Jadi istilahnya tidak meninggalkan mata pelajaran lain 



 

 

 

54 

namun dikemas supaya beberapa mata pelajaran juga ikut walaupun 

nanti pokok pembahasannya mempelajari tentang candi.” (Wawancara 

dengan Aluisius Agung Wibowo,29 Juli 2013). 

Pembelajaran sejarah yang diperlukan saat ini adalah pembelajaran 

sejarah yang inovatif, yang dapat meningkatkan minat dan motivasi, serta cara 

berpikir yang kreatif agar tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

Disini peran guru dalam meramu metode pembelajaran sejarah yang inovatif 

sangat dibutuhkan untuk tercapainya keberhasilan tersebut. Penggunaan 

sumber sejarah seperti situs mapun peninggalan sejarah yang lain dalam 

pembelajaran sejarah merupakan salah satu alternatif yang dapat membantu 

guru dalam meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam pembelajaran 

sejarah. Peninggalan sejarah yang bersifat lokal hendaknya lebih 

dimanfaatkan dalam proses pembelajaran sejarah. Demi mencapai tujuan 

pembelajaran tersebut, narasumber menerapkan pembelajaran dengan 

memanfaatkan situs sejarah di Magelang sebagai sumber belajar sejarah. 

Alhasil, respon siswa terhadap pembelajaran menjadi lebih baik daripada 

melaksanakan pembelajaran dengan metode ceramah dan diskusi saja seperti 

yang diutarakan dalam wawancaranya yaitu sebagai berikut: 

“Pengetahuan siswa bertambah. Mereka semakin betul-betul 

memahami. O seperti ini. Berbeda jika hanya melihat gambar hanya 

berupa 2 dimensi. Kalau melihat langsung bisa 3 dimensi dan nyata. 

Jadi pengetahuan mereka bertambah dan nilai-nilai kehidupan mereka 

juga bertambah. Bisa lebih mencintai tanah air. Betapa sulitnya 

mereka membuat situs ini, jadi mereka menghargai hasil karya orang 

lain. Tapi memang sulit dinilai kalau dampak secara pribadi itu. Tapi 

minimal jika mengambil nilai saat ulangan itu kecenderungannya akan 
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mengalami kenaikan karena tidak hanya teori tapi mereka juga melihat 

secara nyata.” (Wawancara dengan Aluisius Agung Wibowo, 29 Juli 

2013). 

Sebelum kegiatan pembelajaran sejarah dengan memanfaatkan situs 

peninggalan sejarah di Magelang sebagai sumber belajar dilaksanakan, 

narasumber memberikan informasi seputar situs yang akan dituju dalam 

pertemuan sebelumnya serta memberikan rujukan untuk membaca literatur-

literatur yang sesuai dengan situs tersebut. Kegiatan ini dilakukan tidak 

semata mata hanya anjuran semata namun dengan mengajak siswa untuk 

membahas serta membaca literatur-literatur yang sesuai dengan situs yang 

dituju, mereka jadi lebih tahu akan situs tersebut secara teori. Sehingga 

sesampainya di lokasi mereka bisa langsung fokus pada materi pembelajaran 

yang akan dipelajari di situs tersebut. Tidak hanya itu, untuk menunjang 

keseriusan studi mereka di situs tersebut, narasumber juga membekali mereka 

tugas mandiri yang nantinya harus di persentasikan di kelas setelah kunjungan 

itu selesai seperti kutipan pernyataan dalam wawancaranya sebagai berikut:  

“Ada kalanya sebelum mereka kunjungan mereka membuka buku-

buku atau literatur yang berakitan dengan situs-situs tersebut dan 

sebelumnya juga guru membuat tugas mandiri bagi siswa yang 

nantinya akan dikerjakan dan nantinya dipresentasikan.”  

“Di Candi Selogriya, mereka disebar untuk mencari info dan bertanya 

ke warga sekitar. Kemudian dari wawancara itu mereka rekam dan 

dipresentasikan di kelas.” (Wawancara dengan Aluisius Agung 

Wibowo, 29 Juli 2013). 

Memanfaatkan situs peninggalan sejarah sebagai sumber belajar pada 

pembelajaran sejarah, banyak sekali keuntungan yang dapat diambil baik bagi 
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guru itu sendiri maupun bagi siswa. Bagi guru sendiri dapat menambah 

wawasan serta ide untuk berinovasi dalam pembelajaran yang beliau 

selenggarakan dan bagi siswa, mereka akan dapat berkembang sesuai dengan 

kemampuan mereka dan tidak hanya itu, dengan mempelajari situs tersebut 

mereka juga dapat belajar kemampuan lain sehingga tidak meninggalkan 

pelajaran lain seperti halnya pernyataan narasumber dalam wawancaranya 

sebagai berikut: 

“Iya, dengan adanya kesempatan itu mereka bisa betul-betul 

mengeksplorasi dirinya. Bisa melihat situs tersebut. Kalau kunjungan 

kan bisa memegang dan merasakan bagaimana halusnya karya bangsa 

Indonesia zaman dahulu. Karena itu setidaknya dengan satu mata 

pelajaran sejarah itu bisa diimplementasikan ke kegiatan-kegiatan atau 

pembelajaran-pembelajaran yang lain dan dapat berkembang sesuai 

dengan kemampuan masing-masing. Iya itu tadi, tidak hanya dalam 

satu situs saja hanya satu mata pelajaran. Inggris bisa melatih 

speakingnya tanpa meninggalkan inti dari kunjungan ke situs 

tersebut.” (Wawancara dengan Aluisius Agung Wibowo, 29 Juli 

2013). 

Pembelajaran sejarah merupakan pembelajaran yang mengedepankan 

tentang hapalan serta kekuatan daya ingat. Oleh karena itu jika siswa ingin 

sukses mempelajari pelajaran sejarah haruslah fokus pada kegiatan 

pembelajaran serta dapat menghapal runtutan peristiwa masa lapau yang telah 

dikemas oleh guru. Namun pada dasarnya kemampuan siswa yang satu 

dengan yang lain itu berbeda-beda dalam menangkap materi serta menghapal 

peristiwa-peristiwa sejarah yang mereka terima dalam pembelajaran tersebut. 

Kebanyakan dari guru hanya melakukan metode ceramah serta diskusi saja, 
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sehingga membuat materi yang disampaikan oleh guru tersebut sebenarnya 

masih terasa abstrak bagi murid. Murid hanya bisa membayangkan wujud 

candi itu seperti yang dijelaskan guru di kelas, namun siapa tahu apa yang 

mereka bayangkan itu ternyata tidak sesuai dengan bentuk candi yang 

sebenarnya. Oleh karena itu perlunya pendekatan dari guru untuk mengetahui 

pola apa yang cocok dan sesuai yang dapat digunakan sebagai metode 

pembelajaran di kelas sehingga semua siswa mampu menangkap materi yang 

disampaikan guru. Metode pembelajaran dengan memanfaatkan situs 

peninggalan sejarah di Magelang sebagai sumber belajar adalah salah satu 

alternatif untuk menunjang pembelajaran di kelas. Dengan memanfaatkan 

situs peninggalan sejarah sebagai sumber belajar, pemahaman siswa yang 

masih abstrak bisa menjadi lebih konkret karena mereka bisa melihat 

langsung materi yang selama ini dijelaskan oleh guru di kelas. Seperti 

kelengkapan-kelengkapan pada candi yang selama ini mereka hanya bisa 

membayangkan, kini mereka bisa menyentuhnya dan merasakan tiap lekuk 

dari ukiran candi tersebut. Seperti halnya yang telah diungkapkan narasumber 

dalam wawancaranya.  

“Iya, jadi yang abstrak itu pasti ya jadi konkret. Seperti yang saya 

katakan tadi bila di gambar hanya 2 dimensi menjadi lebih nyata. 

Seperti Batu andesit itu seperti apa? Lalu kalamakara hanya melihat di 

gambar saja. Kalau melihat secara langsung mereka bisa lebih 

memahami. Contoh lain, kamu masih absrak tentang tempat untuk 

membuang air di candi. Kog bisa lubang tersebut membuang air yang 

masuk ke candi. Tapi setelah melihat secara nyata ternyata memang 

betul cara kerjanya. Jadi sesuatu yang masih abstrak menjadi lebih 
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konkret.” (Wawancara dengan Aluisius Agung Wibowo, 29 Juli 

2013). 

Selain pemanfaatan situs sejarah di Magelang sebagai sumber belajar 

sejarah, narasumber juga memanfaatkan situs-situs peninggalan sejarah yang 

lain sebagai sumber belajar namun melalui media-media yan lain, antara lain 

dengan media replika. Koleksi replika juga cukup banyak, mulai dari fosil 

tanduk kerbau hingga replika candi serta beberapa stupa. Dengan koleksi yang 

cukup lengkap tersebut, pembelajaran sejarah dengan memanfaatkan situs 

sejarah melalui media replika akan berjalan dengan baik. (lihat pada lampiran 

foto) 

Pembelajaran Sejarah yang dilakukan oleh tenaga pengajar di SMP 

Tarakanita, situs-situs lain juga sudah dimanfaatkan sebagai sumber belajar 

melalui media gambar yang diperoleh dari LKS serta dokumentasi pribadi. 

Seperti pada Candi Borobudur, beliau mengambil foto relief Candi Borobudur 

kemudian foto tersebut digunakan di kelas sebagai media pembelajaran. 

Media foto tersebut digunakan guna memperjelas materi sejarah yang beliau 

jelaskan di kelas. Agar mendapatkan respon yang baik dari siswa,narasumber 

selalu menggunakan foto terbaru dalam pembelajaran yang beliau laksanakan. 

Menurut beliau jika menggunakan foto lama atau foto dari LKS atau buku 

paket, maka sudah tidak menarik lagi dan respon siswa juga tidak maksimal.  

“Memang saya ada media gambar dan fotonya. Tidak mengambil dari 

internet namun saya memfoto sendiri lokasi atau situs yang terkait 
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dengan materi. Seperti pada candi Borobudur ada gambar kapal. Kalau 

hanya dijelaskan mereka hanya merespon biasa. Tapi kalau mereka 

diperlihatkan fotonya bahwa ada relier kapal di Candi Borobudur 

maka akan lebih positif.” 

”Responnya sangat positif. Foto yang Bapak gunakan minimal foto 

terbaru saat itu. Kalau kita ambil dari buku paket dan buku paketnya 

susah lama sehingga gambar itu terlihat situasinya sudah berbeda 

dengan yang sekarang. Kalau Bapak mempergunakan foto yang 

terbaru, maka daya tarik siswa akan lebih baik.” (Wawancara dengan 

Aluisius Agung Wibowo, 29 Juli 2013). 

Hal tesebut diperkuat dengan pernyataan para siswanya yang juga 

mengakui bahwa pemanfaatan situs sejarah yang ada di Magelang dilakukan 

juga dengan menunjukkan gambar-gambar maupun foto yang terkait dengan 

materi Hindhu-Budha yang ada di LKS, buku paket maupun dokumen pribadi. 

“Pak Agung menjelaskan kemudian di suruh lihat gambar yang telah 

dijelaskan tadi di LKS atau buku paket. Pernah juga Pak Agung 

membawa foto sendiri.” (Wawancara dengan Olivia Janette Harrison 

VIII A, pada 30 Juli 2013) 

“Biasanya Pak Agung kalau menjelaskan suka beberapa kali 

menggunakan foto candi atau patung. Kemudian Pak Agung 

menjelaskan foto tersebut.” (Wawancara dengan Mattew 

Wiryopranoto VIII C, pada 30 Juli 2013) 

Pembelajaran Sejarah yang selama ini telah diselenggarakan SMP 

Tarakanita dengan metode metode yang inovatif yang memanfaatkan 

lingkungan sekitar serta media media penunjang dirasa sudah cukup baik. 

Hasil yang cukup baik itu dapat dilihat dari hasil wawancara dengan siswa 

yang mengungkapkan beberapa komentar positif dari siswa mengenai 

pembelajaran sejarah yang mereka terima. Dilihat dari persentase intensitas 

pemanfaatan situs peninggalan sejarah di Magelang sebagai sumber belajar, 
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terlihat masih kurangnya antusias guru dalam memanfaatkan situs 

peninggalan sejarah di Magelang. Kurangnya antusias guru tersebut tidak 

lepas dari beberapa kendala yang mengiringi pemanfaatannya. Alternatifpun 

akhirnya digunakan dalam pembelajaran dengan memanfaatkan situs sejarah 

di Magelang sebagai sumber belajar yang antara lain menggunakan media 

grafis dan media replika.  

Pembelajaran dengan memanfaatkan situs sejarah yang ada di 

Magelang juga sudah dilakukan oleh SMP N 3 Magelang. Sekolah  SMP N 3 

Magelang telah melaksanakan pembelajaran sejarah dengan cara mereka 

sendiri yang sederhana namun masih tetap memiliki bobot dalam kualitas 

mengajarnya dan tetap berpegang teguh akan kurikulum yang berlaku serta 

dalam pemanfaatan situs sejarah tersebut tetap sesuai dengan fungsi dari 

sumber belajar itu sendiri. SMP N 3 Magelang telah melaksanakan 

pembelajaran sejarah dengan memanfaatkan situs sejarah di Magelang sebagai 

media pembelajaran melalui berbagai bentuk variasi pembelajaran, antara lain 

dengan memanfaatkan media gafis dan media audio visual yang kedua-

duanya dilakukan secara berkelanjutan. Di SMP N 3 Magelang juga pernah 

melakukan pemanfaatan situs Candi Borobudur sebagai sumber belajar 

sejarah dengan metode lawatan sejarah, namun di pembelajaran sejarah 

dengan memanfaatkan metode ini hanya terjadi satu kali karena banyak yang 
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harus dipertimbangkan untuk memanfaatkan situs sejarah di Magelang dengan 

metode lawatan sejarah. 

“Saya perlihatkan gambar atau foto yang berkaitan dengan materi 

melalui media LCD. Kemudia setelah saya mempertontonkan 

kemudian satu persatu saya jelaskan.” (Wawancara dengan Sri 

Sundari, pada 24 Juli 2013) 

Pada dasarnya, siswa dan guru dari kedua sekolah, baik SMP 

Tarakanita Magelang maupun SMP Negeri 3 Magelang sama-sama 

mengharapkan sebuah sistem belajar yang berbeda dan inovatif yang salah 

satunya memanfaatkan situs peninggalan sejarah dengan metode lawatan 

sejarah ke situs-situs tersebut. Meski metode pembelajaran sejarah dengan 

memanfaatkan situs sejarah merupakan metode yang baik dan inovatif, namun 

dalam penerapannya memiliki beberapa kendala. Harapan siswa, meski 

pemanfaatan situs peninggalan sejarah memiliki kendala namun tidak 

menyurutkan keinginan mereka untuk mengadakan pembelajaran sejarah 

dengan metode lawatan sejarah ini. Bagi mereka, metode ini adalah hal yang 

baru dan jika diterapkan akan menimbulkan rangsangan bagi mereka untuk 

lebih giat belajar serta lebih mudah memahami suatu pelajaran. 

4. Kendala yang Dihadapi Guru dalam Upaya Memanfaatkan Situs-Situs Sejarah di 
Magelang sebagai Sumber Belajar untuk Pembelajaran Sejarah pada SMP 
Tarakanita Magelang dan SMPN 3 Magelang 

Mata pelajaran sejarah adalah mata pelajaran yang berurusan dengan 

peristiwa di masa lalu. Kemudian peristiwa sejarah itu sendiri adalah sebuah 

peristiwa yang unik. Dapat dikatakan unik karena diihat dari aspek temporal dari 
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peristiwa itu sendiri yang tidak mungkin terulang lagi dan dari aspek spasial 

peristiwa itu meski terjadi di tempat yang sama tapi tetap tidak bisa sama persis 

dengan peristiwa sebelumnya. Sifat dari sejarah yang hanya terjadi sekali dan tidak 

dapat terulang lagi, menyebabkan guru-guru sejarah harus memiliki inovasi untuk 

dapat mentransferkan ilmu sejarah mereka kepada siswa dengan baik sehingga 

materi dapat diserap dan dipahami dengan optimal serta dapat mengantisipasi 

penyimpangan dalam memaknai suatu peristiwa sejarah. 

Menurut Soejatmoko dalam Isjoni (2007:79) langkah yang dapat ditempuh 

untuk dapat mengimajinasikan fakta-fakta sejarah atau memvisualisasikannya yaitu 

dengan mengembangkan metode riset dalam setiap pembelajarannya sehingga 

memungkinkan para siswa secara langsung terlibat sebagai pelaku dalam kegiatan 

penemuan dan pengkajian sejarah. Metode riset ini kadang disebut juga dengan 

discovery inquiry. Namun Isjoni dalam bukunya (2007:80) menyatakan bahwa 

metode yang paling tepat untuk digunakan dalam pembelajaran sejarah adalah 

metode penelitian sejarah. 

Untuk pendidikan sejarah sebaiknya menggunakan metode penelitian 
sejarah. Kalau metode discovery inquiry lebih menitikberatkan pada 
pengumpulan dan penyelidikan sumber-sumber yang relevan dengan 
materi pelajaran yang diajarkan, maka metode penelitian sejarah dapat 
berfungsi lebih dari itu, yakni pengumpulan dan penyelidikan sumber-
sumber dan informasi yang berhubungan dengan suatu peristiwa sejarah 
yang sedang dipelajari siswa berdasarkan prosedur penelitian sejarah. 
Artinya, sumber data yang berusaha sikumpulkan siswa adalah sumber data 
yang relevan dengan materi pelajaran melalui penerapan 
metode(penelitian) sejarah. (isjoni, 2007: 80) 
 
Melihat banyaknya situs-situs sejarah yang terdapat di Magelang, 

merupakan suatu modal awal yang baik untuk diterapkan sebagai metode 
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penelitian sejarah.  Situs-situs sejarah tersebut dapat digunakan sebagai sumber 

belajar yang berupa data primer dari peristiwa sejarah yang pernah terjadi di 

Magelang yang kemudian dapat dilakukan penelitian sejarah untuk merekonstruksi 

peristiwa sejarah yang terkandung dalam masing-masing  situs tersebut. Namun 

untuk menerapkan metode penelitian sejarah tersebut tidak mudah sebab dalam 

melaksanakan metode penelitian sejarah dibutuhkan  beberapa tahapan yang tidak 

mudah untuk standar siswa SMP. Berbagai kendala banyak yang dihadapi guru 

dalam upaya menerapkan metode penelitian sejarah yang ada di Magelang.  

Aluisius Agung Wibowo dalam wawancaranya mengatakan beberapa hal 

yang menjadi kendala dalam usaha pemanfaatan situs sejarah di Magelang sebagai 

sumber belajar. 

“Yang jelas adalah kendala waktu. Kita harus paskan waktu tersebut 

dimana setelah mereka mendapatkan pembelajaran, materi baru 

dipaskan waktu. Itu yang mengalami kesulitan.” 

“Lalu kendala dari segi financial. Memang kalau ini mendadak akan 

membebani orang tua maka sebisa mungkin untuk tidak dilakukan 

secara mendadak tapi berencana.” (Wawancara dengan Bapak Aluisius 

Agung Wibowo, pada 29 Juli 2013) 

Beliau juga mengatakan kendala waktu adalah kendala yang sulit untuk 

ditepis, karena bagaimanapun juga manajemen waktu dalam kegiatan belajar 

mengajar sangat menentukan kesuksesan pembelajaran itu sendiri. 

Pemanfaatan situs sendiri butuh waktu yang lama, tidak satu dua jam saja. 

Oleh karena itu dalam pemanfaatan situs peninggalan sejarah sebagai sumber 

belajar, Beliau menerapkan metode ini di luar jam pelajaran. Sehingga waktu 
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yang digunakan lebih banyak dan efektif bagi pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. 

Selain kendala waktu dan kendala finansial, beliau dalam 

wawancarannya juga mengungkapkan dalam pemanfaatan situs Candi 

Solgriya sebagai sumber belajar beliau menemukan kendala lain, yaitu 

kendala jarak.  Meskipun kendala jarak masih terdapat korelasi dengan 

kendala waktu dan finansial, namun kendala jarak tetap menjadi PR penting 

bagi guru dalam pelaksanaan metode ini.  

“Kalau hanya diberi waktu singkat jelas sekali akan habis di 

perjalanan karena perjalanan ke sana saja sudah memakan waktu. 

Kalau hanya mengambil jam pelajaran pada hari itu akan sulit karena 

situs Hindhu-Budha itu jaraknya cukup jauh.” (Wawancara dengan 

Aluisius Agung Wibowo, pada 29 Juli 2013) 

Bagi narasumber, tidak sedikit kendala yang dialami beliau dalam 

upaya pemanfaatannya. Selain kendala-kendala seperti waktu, jarak dan 

finansial masih ada kendala yang dialami beliau yaitu kendala tenaga 

pengajar. Dalam upaya pemanfaatan situs sejarah Candi Selogriya, 

narasumber mengalami sedikit kewalahan dengan banyaknya siswa yang 

harus beliau dampingi. Karena letak kegiatan pembelajaran yang berada di 

tempat umum membuat fokus siswa menyebar dan kurang terkontrol apalagi 

jika sedang menjelaskan, pasti ada dari salah satu kelompok siswa yang tidak 

terdampingi dengan baik. 
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“Gurunya satu orang membawa 40 atau satu kelas lalu menerangkan 

situs tersebut. Tidak akan efektif karena keterbatasan SDM atau tenaga 

pengajar. Kalau tidak hati-hati, maka hanya beberapa kelompok yang 

bisa mendengarkan penjelasan saya dan kelompok lain akan 

kesulitan.”( Wawancara dengan Bapak Aluisius Agung Wibowo, pada 

29 Juli 2013) 

Memanfaatkan situs peninggalan sejarah sebagai sumber belajar 

memiliki banyak sekali hal positif yang bisa kita sampaikan kepada siswa. 

Namun di balik hal-hal positif yang bisa kita petik, tetap saja terdapat 

kendala-kendala yang merintangi dalam upaya pemanfaatannya sebagai 

sumber belajar. Jangan lupa kalau dalam pemanfaatan situs tersebut bukan 

hanya kita yang memanfaatkannya. Ada juga orang-orang lain yang 

berkunjung ke sana dengan berbagai tujuan. Ada yang hanya berwisata, ada 

yang melakukan riset, dan ada pula yang memanfaatkannya juga sebagai 

sumber belajar. Oleh karena itu di situs tersebut kondisinya cukup ramai. Hal 

itulah yang juga dirasakan Narasumber dalam mendampingi siswanya 

memanfaatkan situs Candi Selogriya sebagai sumber belajar. 

“Seperti kita ketahui situs itu kan tidak hanya Bapak gunakan sendiri 

pada saat itu tapi ada wisatawan lain yang datang. Oleh  karena itu kita 

harus bisa melihat situasi dan kondisi mana wilayah dari situs tersebut 

yang kosong serta jangan melakukan pemanfaatan situs pada masa 

liburan karena tidak akan kondusif karena ramai.” (Wawancara 

dengan Aluisius Agung Wibowo, pada 29 Juli 2013) 

Masing-masing sekolah tentunya memiliki kendala yang berbeda-beda 

dalam hal pelaksanaan pembelajaran dengan memanfaatkan situs sejarah 

sebagai sumber belajar, mengingat masing-masing sekolah memiliki kondisi 
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yang berbeda-beda baik dari aspek guru, siswa, fasilitas sekolah, maupun 

sistem pembelajaran yang diterapkan. Perbedaan itu nantinya akan membawa 

pengaruh pula pada kendala yang dihadapi. Sebab dalam suatu kegiatan 

pembelajaran, seluruh komponen pembelajaran memiliki peran penting dan 

saling terkait satu sama lain sehingga keberadaan masing-masing komponen 

pembelajaran tersebut tidak dapat dipisahkan serta membawa dampak yang 

berarti pula terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan. Termasuk di 

dalamnya pembelajaran dengan memanfaatkan situs sejarah sebagai sumber 

belajar. Masing-masing komponen tadi akan membawa pengaruh dalam 

pelaksanaan pembelajaran dengan memanfaatkan situs sejarah sebagai sumber 

belajar yang nantinya akan menimbulkan dampak yang berbeda pula pada 

kendala yang dihadapi. 

Adanya kendala dalam pelaksanaan pemanfaatan situs sejarah yang 

ada di Magelang sebagai sumber belajar juga dirasakan oleh Sri Sundari guru 

sejarah SMP Negeri 3 Magelang yang sudah pernah melakukan pemanfaatan 

situs sejarah di Magelang sebagai sumber belajar. Dalam pelaksanaanya 

terdapat beberapa kendala-kendala yang mengganggu aktivitas belajar 

mengajar di lokasi. Seperti halnya dengan Aluisius Agung Wibowo di SMP 

Tarakanita, Sri Sundari juga dalam beberapa hal memiliki kendala yang tidak 

jauh berbeda saat melakukan pemanfaatan situs Borobudur sebagai sumber 

belajar. Kendala yang paling mendasar dalam pemanfaatan situs sebagai 
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sumber belajar ialah kendala waktu. Kendala waktu dalam pemanfaatan situs 

kerap kali menimpa guru dalam melakukan pembelajaran. Ini pula yang 

dialami Sri Sundari dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pengajar. 

Berikut adalah hasil wawancara dengan Sri Sundari, 

“Kalau melakukan kunjungan kalau hanya pada jam pelajaran tidak 

cukup. Dulu malah pernah ada yang melakukan kunjungan diluar jam 

pelajaran. Jadi sesudah pelajaran berakhir lalu melakukan kunjungan.” 

(Wawancara dengan Sri Sundari, pada 24 Juli 2013) 

Kendala lain yang dirasakan oleh Sri Sundari berkaitan dengan 

pemanfaatan situs sejarah melalui metode lawatan sejarah adalah pada posisi 

disaat beliau mengkondisikan siswanya untuk pulang dari situs sejarah. 

Dengan jam pulang yang sudah sore dan rumah siswa yang berbeda serta 

jauh, membuat  siswa harus pulang langsung dari situs Candi Borobudur ke 

rumah tanpa perlu berkumpul kembali di sekolah. Oleh karena itu, 

narasumber yang kala itu mendampingi siswanya sendirian merasa kesulitan 

dalam memulangkan siswa-siswanya. Berikut adalah penuturan narasmber 

dalam wawancaranya berkaitan dengan kendala yang Beliau hadapi dalam 

memanfaatkan situs sejarah di Magelang sebagai sumber belajar, 

“Kendala yang lain ya kalau anak-anak pulang itu rumahnya tidak di 

satu tempat tapi berbeda beda jadi saat naik angkotnya itu yang sulit.” 

(Wawancara dengan Sri Sundari, pada 24 Juli 2013) 

Pemafaatan situs sejarah yang terdapat di Magelang kaitannya sebagai 

sumber belajar, sudah pernah memanfaatkannya oleh kedua sekolah tersebut 

dalam bentuk metode lawatan sejarah. Melihat keberhasilan kedua sekolah 
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tersebut dalam upaya pemanfaatan situs peninggalan sejarah yang terdapat di 

Magelang sebagai sumber belajar sontak membangkitkan semangat guru-guru 

di kedua sekolah tersebut untuk lebih meningkatkan kualitas pembelajaran 

dengan metode inovatif yang salah satunya kembali memanfaatkan situs 

sejarah sebagai sumber belajar. Namun lagi-lagi dalam upaya pemanfaatannya 

mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi guru dan siswa 

dihadapkan oleh beberapa kendala yang merintangi. Kendala-kendala 

klasiklah yang menjadi penghambat guru di SMP Tarakanita Magelang dan 

SMP N 3 Magelang dalam upayanya memanfaatkan situs sejarah di Magelang 

sebagai sumber belajar. Mulai dari kendala jarak, waktu, lokasi yang jauh dan 

susah dijangkau hingga kendala finansial. Semua itu merupakan beberapa 

penghambat klasik yang kerap dijumpai dalam upayanya memanfaatkan situs 

sejarah di Magelang sebagai sumber belajar. Kendala yang dihadapi guru-

guru sejarah dalam masing-masing bentuk pelaksanaannya cukup variatif, 

namun bukan menjadi alasan untuk berhenti memanfaatkan situs sejarah 

tersebut sebagai sumber belajar. Masing-masing guru memiliki upaya-upaya 

tersendiri dalam mengatasi kendala yang mereka hadapi dalam pelaksanaan 

pemanfaatan situs sejarah sebagai sumber belajar. 

5. Upaya Guru Sejarah dalam Mengatasi Kendala yang Dihadapi dalam 
Memanfaatkan Situs-Situs Sejarah di Magelang sebagai Sumber Belajar untuk 
Pembelajaran Sejarah di SMP Tarakanita Magelang dan SMPN 3 Magelang 

Pemanfaatann situs sejarah yang ada di Magelang dapat dilakukan dengan 

berbagai cara tergantung bagaimana kreatifitas guru dalam melaksanakan 
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pembelajarannya dengan menyesuaikan materi dan alokasi waktu. Memanfaatkan 

situs sejarah dapat dilakukan dengan lawatan sejarah, penelitian sejarah, melalui 

media pembelajaran seperti video, film, gambar, transparansi, tape recorder, dan 

lain sebagainya. Masing-masing bentuk pemanfaatan memiliki kendala yang 

berbeda-beda dalam melaksanakannya. Kendala yang dihadapi dalam 

melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan situs sejarah melalui penelitian 

sejarah tentunya akan sangat berbeda dengan guru yang menggunakan metode 

lawatan sejarah. Masing-masing cara memiliki kelebihan serta kekurangan yang 

dalam pelaksanaanya disesuaikan dengan kebutuhan. 

Pemanfaatan situs sejarah yang dilakukan oleh guru SMP Tarakanita dengan 

metode lawatan sejarah sudah baik. Namun karena ada beberapa kendala yang 

harus dihadapi dalam pelaksanaannya seperti kendala waktu, kendala jarak, kendala 

finansial, serta hanya beliau tenaga pengampu sejarah yang dia rangkap pula 

sebagai tentor di Candi tersebut, pembelajaran sejarah dengan memanfaatkan situs 

sejarah menggunakan metode lawatan sejarah hanya terjadi satu kali. Aluisius 

Agung Wibowo terpaksa mensiasatinya dengan memanfaatkan situs sejarah sebagai 

media pembelajaran. Dalam pembelajaran Sejarah yang beliau ampun. Beberapa 

kali beliau menggunakan media yang Beliau miiki seperti gambar, foto, replika, dan 

film. Meskipun tidak menggunakan metode lawatan sejarah, namun kegiatan 

pembelajaran yang dilaksanakan Aluisius Agung Wibowo tetap memberikan hal 

yang positif dan memberikan kesan menarik bagi para siswanya. 
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Upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam memanfaatkan situs 

sejarah sebagai sumber belajar juga dilakukan oleh Sri Sundari dengan kondisi yang 

tidak jauh berbeda dengan Aluisius Agung Wibowo. Sri Sundari juga pernah 

memanfaatkan situs peninggalan sejarah yang terdapat di Magelang sebagai 

sumber belajar. Obyek kajian Sri Sundari ialah pada Situs Candi Borobudur 

Magelang. Melihat obyek kajian yang jauh dengan sekolah dan disertai kendala-

kendala yang lain, membuat pemanfaatan situs sejarah sebagai sumber belajar 

sedikit terganggu kendala tersebut. Oleh karena itu Sri Sundari mensiasatinya 

dengan menggunakan media gambar dalam kegiatan pembelajarannya. Dengan 

media gambar, narasumber tetap bisa memanfaatkan situs Candi Borobudur 

sebagai sumber belajar di kelasnya.  

“Saya perlihatkan gambar atau foto yang berkaitan dengan materi 

melalui media LCD. Kemudia setelah saya mempertontonkan 

kemudian satu persatu saya jelaskan.” (Wawancara dengan Sri Sundari 

pada 24 Juli 2013) 

Pembelajaran sejarah dengan memanfaatkan situs sejarah di Magelang 

sebagai sumber belajar sejarah tidak dipungkiri akan berhadapan dengan 

masalah-masalah teknis maupun non teknis yang akan menjadi kendala dalam 

upaya pemanfaatannya. Namun bagi guru SMP Tarakanita Magelang dan 

SMP N 3 Magelang kendala-kendala tersebut tidak serta merta menyurutkan 

niat serta semangat mereka dalam upaya pemanfaatan situs peninggalan 

sejarah di Magelang sebagai sumber belajar. Mereka mengantisipasi kendala-

kendala tersebut dengan melakukan pemanfaatan situs peninggalan sejarah di 
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Magelang sebagai sumber belajar melalui media pembelajaran. SMP 

Tarakanita Magelang dengan dukungan yayasan dan inovasi pembelajaran 

yang diterapkan sanggup menyelenggarakan pembelajaran sejarah dengan 

menggunakan media grafik dengan di tambah dengan media replika. 

Sedangkan bagi SMP N 3 Magelang dengan guru pengampu sejarahnya 

melaksanakan pembelajaran sejarah dengan menggunakan media grafik.  

6. Efektifitas Pemanfaatan Situs-Situs Sejarah di Magelang sebagai Sumber Belajar 
dalam Pembelajaran Sejarah pada SMP Tarakanita Magelang dan SMPN 3 
Magelang 

Keberadaan situs-situs sejarah yang ada di Magelang merupakan suatu 

potensi besar yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pembelajaran 

sejarah dengan memanfaatkan sebagai sumber belajar. Pemanfaatan situs sejarah 

sebagai sumber belajar diharapkan secara tidak langsung dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran sejarah. Terlebih lagi pemanfaatan situs sejarah yang ada di 

Magelang tersebut dapat mendukung pengembangan pembelajaran berbasis 

sejarah lokal. 

Daam fungsinya sebagai sumber belajar, situs-situs sejarah yang ada di 

Magelang memiliki potensi untuk dimanfaatkan secara maksimal agar dapat 

mendukung peningkatan kualitas pembelajaran sejarah dalam hal ini khususnya 

bagi SMP Tarakanita Magelang dan SMP Negeri 3 Magelang. Untuk dapat 

mendukung peningkatan kualitas pembelajaran sejarah, pelaksanaan pemanfaatan 

situs sejarah itu sendiri harus sudah dilaksanakan dengan efektif. Pelakasanaan 

pemanfaatan yang efektif tersebut dapat dilihat dari proses pemahaman siswa dan 
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hasilnya. Apabila dalam proses pemahaman siswa dan hasilnya menunjukkan 

keefektifan, maka pelaksanaan pemanfaatan situs sejarah itu sendiri secara 

otomatis dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sejarah. Berikut ini hasil 

analisa keefektifan pemanfaatan situs sejarah yang ada di Magelang sebagai sumber 

belajar bagi pembelajaran sejarah di SMP Tarakanita Magelang dan SMP Negeri 3 

Magelang: 

a. Efektifitas dalam Proses Pemahaman Siswa 
Proses yang dilakukan dalam pembelajaran memilki peran yang sangat penting 

untuk mencapai hasil yang diinginkan. Bahkan ada beberapa pihak yang berasumsi 

bahwa proses pembelajaran sama pentingnya dengan hasil pembelajaran. Komariah 

& Triatna dalam Sutomo dkk (2007: 24) menyebutkan bahwa sekolah efektif adalah 

sekolah yang menetapkan keberhasilan pada input, proses, output dan outcome 

yang ditandai dengan berkualitasnya komponen-komponen sistem tersebut. 

Berdasarkan pernyataan Komariah dan Triatna tersebut dapat diambil kesimpulan 

bahwa proses belajar itu sama pentingnya dengan hasil belajar karena dengan baik 

buruknya proses belajar menentukan keberhasilan dari hasil yang ingin dicapai. 

Penilaian keefektifan dalam proses pemahaman siswa terhadap situs sejarah di 

Magelang, akan dilihat dari beberapa indikator yang menjadi tolok ukur dalam 

penilaian efektifitas proses tersebut. Indikator-indikator tersebut antara lain: 

1. Fungsi pemanfaatan situs sejarah sebagai sumber belajar 
Situs sejarah yang akan dijadikan sumber belajar dapat dikatan efektif 

apabila dapat memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut: 
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a. Pelaksanaan pembelajaran melalui pemafaatan situs sejarah yang ada di 

Magelang dapat memudahkan siswa dalam melaksanakan proses 

pembelajaran 

b. Pemanfaatan situs sejarah yang ada di Magelang sebagai sumber 

belajar dapat membuat efisiensi waktu pembelajaran  

c. Pemanfaatan situs sejarah di Magelang sebagai sumber belajar 

membuat pembelajaran yang dilakukan dapat memberikan kesempatan 

bagi siswa untuk berkembang sesuai kemampuan siswa 

d. Pembelajaran yang memanfaatkan situs sejarah di Magelang sebagai 

sumber belajar dapat memperjelas materi pembelajaran yang masih 

abstrak menjadi lebih konkret. 

2. Pemanfaatan situs sejarah sebagai media pembelajaran 

Pemanfaatan situs sejarah sebagai media pembelajaran akan 

dikatakan efektif apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

a. Pemanfaatan situs sejarah sebagai media pembelajaran yang ada di 

Magelang dapat membuat materi pelajaran menjadi lebih mudah 

dipahami 

b. Pemanfaatan situs sejarah yang ada di Magelang dapat merangsang 

siswa untuk lebih giat belajar sejarah 

c. Pemanfaatan situs sejarah sebagai media pembelajaran dapat 

memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara siswa dengan 

lingkungan dan kenyataan 
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d. Pemanfaatan situs sejarah sebagai media pembelajaran dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

Proses pemahaman siswa terhadap materi pelajaran sejarah dengan 

memanfaatkan situs sejarah yang ada di Magelang dapat dikatakan efektif apabila 

memenuhi kriteria dalam indikator-indikator yang sudah diuraikan di atas. 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, untuk SMP Tarakanita Magelang 

dan SMP Negeri 3 Magelang terdapat beberapa berbedaan keefektifan dalam 

proses pemahaman siswa dalam menyerap materi pelajaran sejarah dengan 

menggunakan situs sejarah sebagai sumber belajar. Hal itu dapat terjadi karena 

pada dasarnya dalam proses pemanfaatan situs sejarah tersebut sebagai sumber 

belajar dalam penerapannya terjadi beberapa hal yang berbeda, mulai dari metode 

yang dipergunakan, tenaga pengajar, faktor peserta didik maupun kendala-kenadala 

yang terjadi pada upaya pemanfaatan situs tersebut sebagai sumber belajar sejarah 

sehingga pada tingkat keefektifitasannya dari kedua sekolah itu berbeda. 

Berdasarakan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa SMP 

Tarakanita Magelang masih kurang dalam upaya pemanfaatan situs sejarah di 

Magelang sebagai sumber belajar. Dari indikator-indikator yang menjadi acuan 

penilaian keefektifan pemanfaatan situs sejarah sebagai sumber belajar, kriteria 

yang ada di dalamnya ada beberapa yang tidak terpenuhi. Berikut adalah rincian 

perbandingan antara indikator yang harus dicapai dengan kenyataan yang ada di 

lapangan: 

Berdasarkan fungsi pemanfaatan situs sejarah sebagai sumber belajar: 
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1. Pelaksanaan pembelajaran melalui pemanfaatan situs sejarah yang ada di 
Magelang seharusnya dapat mempermudah siswa dalam melaksanakan 
proses pembelajaran sejarah. 

Kriteria di atas merupakan kriteria pertama yang akan dibahas dalam 

kaitannya terhadap fungsi pemanfaatan situs sejarah sebagai sumber 

belajar. Pelaksanaan pemanfaatan situs sejarah seharusnya dapat 

memudahkan siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran sejarah yang 

dilakukan, sebab suatu sumber belajar apapun itu bentuknya memang 

difungsikan untuk memudahkan proses pembelajaran yang dilakukan. Dari 

hasil penelitian untuk kriteria ini, siswa-siswa SMP Tarakanita magelang 

mengaku bahwa mereka menikmati pembelajaran sejarah yang 

memanfaatkan situs sejarah di Magelang kaitannya sebagai media 

pembelajaran di kelas dengan media gambar/ foto serta  replika candi. 

Dalam pembelajaran sejarah yang telah diselenggarakan di SMP Tarakanita 

Magelang,  Aluisius Agung Wibowo mengungkapkan dalam wawancaranya 

sudah pernah memanfaatkan situs Candi Selogriya di Magelang sebagai 

sumber belajar. Namun karena pemanfaatan situs Candi tersebut hanya 

berlangsung satu kali dan tidak dilakukan lagi, para siswa yang 

diwawancarai tempo hari mengaku tidak pernah merasakan pembelajaran 

sejarah dengan memanfaatkan situs sejarah di Magelang secara langsung 

atau dengan metode lawatan sejarah.  

“Pak Agung menjelaskan kemudian di suruh lihat gambar yang 

telah dijelaskan tadi di LKS atau buku paket. Pernah juga Pak 

Agung membawa foto sendiri. Iya, karena menarik. Jadi rasa 

ingin tahu bertambah. Daripada ceramah membosankan dan 
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membuat ngantuk.” (Wawancara dengan Olivia Janette 

Harrison VIII A pada 30 Juli 2013) 

“Biasanya Pak Agung kalau menjelaskan suka beberapa kali 

menggunakan foto candi atau patung. Kemudian Pak Agung 

menjelaskan foto tersebut. Iya, seperti yang saya bilang tadi, 

kalau pelajaran sejarah itu banyak medianya kemungkinan 

pembelajaran itu jadi menyenangkan.” (Wawancara dengan 

Matthew Wiryopranoto VIII C pada 30 Juli 2013) 

Berdasarkan pernyataan siswa tersebut dapat dijadikan patokan bahwa 

dalam upaya pemanfaatan situs sejarah di Magelang menggunakan 

situs sejarah masih belum efektif dan hanya menggunakan media 

grafis dan replika, sedangkan dalam pembelajaran menggunakan 

media cukup efektif dan menarik sehingga memungkinkan siswa 

mudah dalam melaksanakan proses pembelajaran. 

2. Pemanfaatan situs sejarah yang ada di Magelang sebagai sumber belajar 
dapat membuat efisiensi waktu pembelajaran. 

Kriteria yang kedua ini membicarakan efisiensi waktu dalam 

pemanfaatan situs sejarah yang ada di Magelang sebagai sumber belajar. 

Kriteria ini menjadi acuan penilaian keefektifan proses pelaksanaan 

pemanfaatan situs sejarah yaitu pengaruh pelaksanaan pemanfaatan situs 

sejarah sebagai sumber belajar terhadap efisiensi waktu pembelajaran. Dari 

lima siswa yang diwawancarai, kelima-limanya mengaku kalau dalam 

pembelajaran sejarah menggunakan media pembelajaran itu menjadi 

menarik dan siswa cepat menyerap materi dengan begitu tidak perlu 

mengulang-ulang lagi materi dan waktu bisa efisien. 
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3. Pemanfaatan situs sejarah di Magelang sebagai sumber belajar membuat 
pembelajaran yang dilakukan dapat memberikan kesempatan bagi siswa 
untuk berkembang sesuai kemampuan siswa. 

Kriteria yang ketiga ini yaitu pemanfaatan situs sejarah sebagai 

sumber belajar seharusnya mampu membuat pembelajaran yang 

dilaksanakan dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk 

berkembang sesuai kemampuan mereka. Namun hasil yang didapatkan 

di lapangan, pemanfaatan situs sejarah yang dilakukan melalui media 

grafik dan replika, hanya dipertontonkan dan kemudian dijelaskan. 

Untuk diskusi dan tanya jawab masih minim sehingga siswa belum 

dapat mengembangkan kemampuannya berkaitan dengan materi 

Hindhu-Budha. 

4. Pembelajaran yang memanfaatkan situs sejarah di Magelang sebagai 
sumber belajar dapat memperjelas materi pembelajaran yang masih abstrak 
menjadi lebih konkret. 

Untuk kriteria yang keempat ini, beberapa siswa menyatakan bahwa 

pemanfaatan situs sejarah sebagai sumber belajar melalui media gambar 

dapat memperjelas materi yang semula masih abstrak menjadi lebih 

konkret. Seperti yang diungkapkan Barlaam Bagus Purwaka: 

“Jika medianya jelas dan menarik kan materinya yang abstrak 

jadi lebih konkret.” (Wawancara dengan Barlaam Bagus 

Purwaka VIII B pada 30 Juli 2013) 

Sedangkan untuk efektifitas proses pelaksanaan pemanfaatan situs kaitannya 

dengan pemanfaatan situs sejarah sebagai media pembelajaran, hasilnya akan 

dijelaskan di bawah ini. 
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a. Pemanfaatan situs sejarah yang ada di Magelang sebagai media 
pembelajaran dapat membuat materi pelajaran menjadi lebih mudah 
dipahami. 

Berdasarkan wawancara yang diadakan di SMP Tarakanita, dari kelima 

siswa yang diwawancarai, semuanya menyatakan kalau pembelajaran 

sejarah di SMP Tarakanita Magelang dengan memanfaatkan situs 

peninggalan sejarah di Magelang menarik dan mudah dipahami. Dalam 

pembelajaran sejarah yang narasumber ampu, beliau memanfaatkan situs 

sejarah sebagai media grafis dan replika yang dibungkus dengan metode 

ceramah bervariasi yang inovatif sehingga siswa yang diampu oleh Bapak 

Aluisius Agung Wibowo, S.Pd dapat mudah memahami pelajaran yang 

diajarkan. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan 

situs sejarah yang ada di Magelang sebagai media pembelajaran sudah baik 

dan bisa membuat materi pelajaran menjadi lebih mudah dipahami. 

b. Pemanfaatan situs sejarah yang ada di Magelang dapat merangsang siswa 
untuk lebih giat belajar 

Dalam proses pembelajaran yang dilakukan, siswa cenderung antusias 

terhadap pelajaran sejarah dengan menggunakan media pembelajaran. 

Namun bagi siswa, mereka hanya sebatas antusias di kelas saja. Untuk taraf 

hingga merangsang untuk giat belajar, empat dari lima siswa 

mengungkapkan kalau pembelajaran sejarah dengan memanfaatkan situs 

sejarah yang ada di Magelang sebagai media pembelajaran masih belum 

berpengaruh terhadap semangat belajar siswa. 

c. Pemanfaatan situs sejarah sebagai media pembelajaran dapat 
memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara siswa dengan 
lingkungan dan kenyataan.  
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Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan terhadap beberapa 

siswa yang menjadi informan, menunjukkan hasil pelaksanaan pemanfaatan 

situs sejarah sebagai sumber belajar melalui media grafik dan replika belum 

dapat memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara siswa dengan 

lingkungan dan kenyataan. Sebab media grafik dan replika yang digunakan 

masih sederhana hanya melalui LKS dan dokumen pribadi untuk media 

gambar atau foto kemudian untuk media replika masih menggunakan 

replika candi, stupa maupun relief yang terdapat dalam etalase di sekolah 

sehingga gambaran siswa terhadap situs tersebut masih belum begitu jelas, 

akibatnya mereka belum bisa berinteraksi lebih langsung dengan lingkungan 

dan kenyataan di sekitar mereka yang berkaitan dengan situs sejarah yang 

mereka manfaatkan sebagai sumber belajar. 

d. Pemanfaatan situs sejarah sebagai media pembelajaran dapat 
meningkatkan keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

Berdasarkan hasil penilaian proses pembelajaran, menunjukkan bahwa 

pemanfaatan situs sejarah di Magelang sebagai media pembelajaran masih 

kurang bisa meningkatkan keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

Hal tersebut disebabkan bentuk pembelajaran yang dilakukan hanya melalui 

mempertontonkan media saja kemudian di jelaskan. Untuk sesi tanya jawab 

masih sangat minim karena keterbatasan jam pelajaran sehingga kurang 

dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif dalam 

pembelajaran. 



 

 

 

80 

Berdasarkan keterangan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam proses 

pemahaman siswa terhadap situs sejarah sebagai sumber belajar di SMP Tarakanita 

masih belum efektif mengingat belum dapat tercapainya keseluruhan indikator yang 

menjadi tolok ukur penilaian keefektifan penggunaan situs sejarah dalam fungsinya 

sebagai sumber belajar maupun keefektifan fungsi pemanfaatan situs sejarah 

sebagai media pembelajaran. 

Pelaksanaan pembelajaran dengan memanfaatkan situs sejarah di Magelang 

berbeda-beda di setiap sekolahnya. Hal tersebut bergantung pada masing-masing 

komponen yang berkaitan dengan pembelajaran. Begitu pula dengan tingkat 

efektifitas dalam proses pelaksanaannya, tentunya memiliki tingkatan yang 

berbeda-beda dalam setiap pelaksanaannya di setiap sekolah. Di bawah ini adalah 

rincian penilaian keefektifan proses pemahaman siswa terhadap situs sejarah di 

Magelang yang dilaksanakan oleh SMP Negeri 3 Magelang. 

Dalam fungsi pemanfaatan situ sejarah sebagai sumber belajar: 

1. Pelaksanaan pembelajaran melalui pemanfaatan situs sejarah yang ada di 
Magelang seharusnya dapat memudahkan siswa dalam melaksanakan 
proses pembelajaran sejarah. 

Kenyataan yang peneliti temukan di lapangan, untuk kriteria yang 

pertama ini pembelajaran sejarah yang terjadi di SMP Negeri 3 Magelang 

pada dasarnya sudah pernah menggunakan situs sejarah Candi Borobudur 

sebagai sumber belajar menggunakan metode lawatan sejarah dan Beliau 

mengaku kalau hasil dari pembelajaran sejarah dengan memanfaatkan situs 

peninggalan sejarah di Magelang dengan metode lawatan sejarah cukup 

baik dan diterima oleh murid. Beliau juga mengungkapkan bahwa metode 
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yang beliau terapkan cukup berhasil, namun dikarenakan berbagai kendala 

yang harus dicermati dan diperhitungkan maka Beliau belum bisa 

memanfaatkan situs sejarah yang ada di Magelang sebagai sumber belajar 

secara kontinyu. Oleh karena itu beliau mengalihkan pandangannya pada 

pemanfaatan situs sejarah dengan media gambar dalam pembelajaran 

sejarah yang beliau terapkan di SMP Negeri 3 Magelang. Pernyataan dari Sri 

Sundari dibenarkan oleh siswa-siswanya yang dalam wawancaranya 

mengaku kalau dalam pembelajaran sejarah yang mereka terima belum 

pernah diajak guru untuk melakukan pembelajaran sejarah dengan 

menggunakan metode lawatan sejarah. Pada pelaksanaannya dalam 

pembelajaran sejarah, pemanfaatan situs sejarah di Magelang sebagai 

media pembelajaran cukup berjalan dengan semestinya dan menarik. Murid 

semakin mudah dalam mengikuti proses pembelajaran dan mudah untuk 

menerima pelajaran dikarenakan murid diberi stimulus berupa gambar dan 

foto candi, stupa maupun relief yang menarik perhatian siswa. Namun 

dibalik upaya pemanfaatan situs sejarah di Magelang tersebut sebagai 

media pembelajaran masih mengalami kendala seperti media (gambar) 

yang dipergunakan kurang jelas sehingga sedikit mempersulit siswa dalam 

proses pembelajaran. 

“Mungkin karena jarang dan media gambarnya susah di lihat 

karena tidak asli.” (wawancara dengan Dafa Salsabila VIII B 

pada 25 Juli 2013) 
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Hal serupa juga diutarakan oleh Astarini Sabrina Ariyanti yang 

mengakui bahwa dalam pembelajaran sejarah di SMP Negeri 3 

Magelang menggunakan media grafis gambar maupun foto, Namun 

masih terkendala gambar yang kurang jelas. 

“Iya ada, sering gambarnya tidak kelihatan jelas karena 

fotokopian.” (Wawancara dengan Astarini Sabrina Ariyanti 

VIII A,pada 25 Juli 2013) 

2. Pemanfaatan situs sejarah yang ada di Magelang sebagai sumber belajar 
dapat membuat efisiensi waktu pembelajaran. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa, dapat diketahui bahwa 

pembelajaran sejarah dengan memanfaatkan situs sejarah yang ada di 

Magelang sebagai sumber belajar kaitannya sebagai media pembelajaran 

sejarah secara umum sudah dapat membuat efisiensi waktu pembelajaran. 

Pembelajaran yang diterapkan menggunakan metode ceramah bervariatif 

kemudian disertai menunjukkan gambar obyek yang sedang 

diperbincangkan. Kemudian menambahkan penekanan di akhir pelajaran. 

Dengan metode seperti ini, materi pelajaran yang di ajarkan bisa terserap 

dengan baik sehingga tidak perlu adanya pengulangan materi di pertemuan 

selanjutnya dan bisa mengefisiensi waktu pembelajaran.  

“Aslinya Bu Ndari itu sudah menarik. Beliau ngajarnya lucu. 

Tapi dengan menggunakan media, pelajaran sejarah yang 

sudah menarik bisa tambah menarik sehingga ilmunya mudah 

dipahami.” (Wawancara dengan Imam Puji Santosa VIII C 

pada 25 Juli 2013) 
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3. Pemanfaatan situs sejarah di Magelang sebagai sumber belajar membuat 
pembelajaran yang dilakukan dapat memberikan kesempatan bagi siswa 
untuk berkembang  sesuai kemampuan siswa. 

Bentuk pembelajaran yang dilaksanakan dengan memanfaatkan situs 

sejarah sebagai sumber belajar, secara teori sudah memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk berkembang sesuai kemampuannya. 

Namun dari hasil wawancara dengan siswa, bentuk pembelajaran yang 

diterapkan di SMP Negeri 3 Magelang dengan metode ceramah bervariatif 

masih kurang mampu memberikan kesempatan bagi siswa untuk 

berkembang sesuai dengan kemampuannya. Hal tersebut dikarenakan 

dalam pembelajaran dengan memanfaatkan situs peninggalan sejarah 

sebagai media pembelajaran waktu yang digunakan sangat minim, padahal 

dalam satu jam pelajaran guru harus berceramah sembari 

mempertontonkan media gambar yang terkait dengan materi Hindhu-

Budha yang sedang dibahas. Oleh karena itu tidak ada lagi waktu dan 

kesempatan bagi siswa untuk action dalam pembelajaran dengan 

memanfaatkan situs peninggalan sejarah di Magelang sebagai media 

pembelajaran. 

4. Pembelajaran yang memanfaatkan situs sejarah di Magelang sebagai 
sumber belajar dapat memperjelas materi pembelajaran yang masih abstrak 
menjadi lebih konkret. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui 

bahwa pembelajaran yang memanfaatkan situs sejarah di Magelang sebagai 

sumber belajar melalui media poto dan gambar sudah sedikit banyak 

membantu memperjelas materi pembelajaran yang masih abstrak menjadi 
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lebih konkret. Dari lima siswa yang diwawancarai, kelimanya mengaku kalau 

dalam pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Sri Sundari memanfaatan situs 

sejarah yang ada di Magelang sebagai media pembelajaran cukup menarik 

dan dapat memperjelas materi pembelajaran yang masih abstrak menjadi 

lebih konkret. Tidak dipungkiri ada beberapa kendala dalam upaya 

pemanfaatan situs peninggalan sejarah yang ada di Magelang sebagai 

media pembelajaran namun secara umum sudah berjalan dengan baik.  

Sedangkan untuk efektifitas proses pemahaman siswa terhadap situs sejarah di 

Magelang kaitannya dalam pemanfaatan situ sejarah sebagai media pembelajaran 

yang telah dilaksanakan SMP Negeri 3 Magelang akan dijelaskan di bawah ini: 

a. Pemanfaatan situs sejarah yang ada di Magelang sebagai media 
pembelajaran dapat membuat materi pelajaran menjadi lebih mudah 
dipahami. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui 

bahwa pemanfaatan situs sejarah di Magelang sebagai media pembelajaran 

di SMP Negeri 3 Magelang sudah cukup bisa membuat materi pelajaran 

menjadi lebih mudah dipahami dibandingkan dengan pembelajaran tanpa 

menggunakan media apapun namun dengan syarat intensitas dalam 

pemanfaatan situs sejarah di Magelang sebagai media pembelajaran 

ditingkatkan. 

“Siswa menyambut baik dan merasa terhibur dengan gambar 

itu. Siswa juga tidak bosan jika saya jelaskan saja.” 

(wawancara dengan Sri Sundari pada 24 Juli 2013) 

b. Pemanfaatan situs sejarah yang ada di Magelang dapat merangsang siswa 
untuk lebih giat belajar sejarah. 
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Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan pembelajaran sejarah yang 

dilakukan dengan memanfaatkan situs sejarah yang ada di Magelang 

sebagai media pembelajaran masih belum menunjukkan hasil yang cukup 

memuaskan. Empat dari lima siswa yang diwawancarai mengaku kalau 

pembelajaran sejarah dengan memanfaatkan situs sejarah di Magelang 

sebagai media pembelajaran masih belum mampu merangsang mereka 

untuk lebih giat belajar baru sebatas menarik.  

c. Pemanfaatan situs sejarah sebagai media pembelajaran dapat 
memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara siswa dengan 
lingkungan dan kenyataan. 

Untuk pembelajaran sejarah dengan memanfaatkan situs sejarah di 

Magelang sebagai media pembelajaran yang dilakukan masih belum mampu 

memberikan kesempatan bagi siswa untuk berinteraksi yang lebih langsung 

antara siswa dengan lingkungannya. Hal ini disebabkan metode mengajar 

yang diterapkan memaksa siswanya untuk hanya bisa belajar di kelas dan di 

perpustakaan. Metode ceramah bervariatif yang masih belum bisa 

mengekplorer kemampuan siswa dalam berinteraksi dengan lingkungan, 

namun pembelajaran Sejarah di SMP Negeri 3 Magelang dalam 

memanfaatkan situs peninggalan sejarah yang ada di Magelang sebagai 

media pembelajaran tetap mampu memberikan gambaran yang nyata dan  

informasi yang lebih lengkap daripada hanya sekedar ceramah sehingga 

siswa dapat lebih mengenal lingkungan sekitarnya dalam hal ini yang 

berkaitan dengan situs sejarah di Magelang. 
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d. Pemanfaatan situs sejarah sebagai media pembelajaran dapat 
meningkatkan keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, pembelajaran sejarah 

dalam memanfaatkan situs sejarah di Magelang sebagai media 

pembelajaran kurang cukup meningkatkan keatifan siswa, hanya dua dari 

lima siswa yang mengaku kalau pembelajaran sejarah yang dilakukan 

dengan memanfaatkan situs sejarah di Magelang melalui media 

pembelajaran cukup meningkatkan keaktifan siswa di kelas. Dalam 

wawancara yang diselenggarakan, tiga dari lima siswa yang diwawancarai 

mengungkapkan kalau pembelajaran yang dilakukan dengan memanfaatkan 

situs sejarah di Magelang sebagai media pembelajaran kurang berpengaruh 

dalam meningkatkan keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran. Siswa 

kurang aktif dalam pembelajaran dengan memanfaatkan situs sejarah 

melalui media grafik karena mereka mereka menginginkan media yang 

menarik. Meskipun menarik, kadang mereka bosan dengan metode yang 

diterapkan di kelas. Mereka menginginkan metode yang lebih menarik yaitu 

dengan memanfaatkan situs sejarah sebagai sumber belajar melalui 

kunjungan langsung. 

“Iya kalau medianya menarik mungkin bisa membuat saya 

aktif. Tapi jika medianya terlalu rumit malah membosankan.” 

(Wawancara dengan Muhammad safiq Hardiyana VIII E pada 

25 Juli 2013) 

 

Pembelajaran sejarah di SMP Negeri 3 Magelang dengan 

memanfaatkan situs peninggalan sejarah sebagai sumber belajar dirasa 
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masih belum efektif seperti yang diharapkan. Banyak kendala kendala 

yang harus dihadapi dalam upaya pemanfaatannya, oleh karena itu, tenaga 

pengajar sejarah dari SMP Negeri 3 Magelang hanya mampu memberikan 

pembelajaran sejarah dengan menggunakan media gambar dan poto saja. 

Pemanfaatan media gambar dan poto dalam pembelajaran sejarah di SMP 

Negeri 3 Magelang bagi siswa masih merasa kurang memberikan daya 

tarik dan intensitasnya kurang. Siswa di SMP Negeri 3 Magelang 

menginginkan sebuah media pembelajaran yang lebih menarik dan dapat 

merangsang siswa untuk bisa lebih menyukai pelajaran sejarah dan belajar 

sejarah.   

Penilaian keefektifan dalam proses pemahaman siswa terhadap situs 

sejarah di Magelang seperti yang telah dibahas di atas didasarkan oleh 

beberapa  indikator yang menjadi tolok ukur dalam penilaian efektifitas 

proses tersebut. Indikator-indikator tersebut menyangkut tentang aspek 

siswa, guru, serta pemilihan metode kaitannya dengan perannya sebagai 

penentu keberhasilan pembelajaran yang memanfaatkan situs peninggalan 

sejarah sebagai sumber belajar.  Dari hasil wawancara, ada beberapa 

indikator yang menunjukkan hasil yang baik, cukup dan ada juga indikator 

yang menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. Hasil dari kedua 

sekolah itupun berbeda beda tergantung dari aspek-aspek penunjang 

pembelajaran sejarah yang memanfaatkan situs peninggalan sejarah di 
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Magelang sebagai sumber belajar. Secara garis besar menurut Indikator 

tentang fungsi pemanfaatan situs yang ada, pelaksanaan pembelajaran di 

SMP Tarakanita dan SMP Negeri 3 Magelang dengan memanfaatkan situs 

peninggalan sejarah di Magelang sebagai sumber belajar maupun sebagai 

media pembelajaran dirasakan masih kurang efektif mengingat belum 

dapat tercapainya keseluruhan indikator yang menjadi tolok ukur penilaian 

keefektifan penggunaan situs sejarah dalam fungsinya sebagai sumber 

belajar. 

B. PEMBAHASAN 
1. Bentuk Pemanfaatan Situs-Situs Sejarah di Magelang sebagai Sumber Belajar bagi 

Pembelajaran Sejarah pada SMP Tarakanita Magelang dan SMPN 3 Magelang 
Kota Magelang memiliki beberapa sekolah swasta dan negeri yang dinaungi 

oleh Departemen Pendidikan Kota Magelang. Dari beberapa sekolah swaswa dan 

negeri itu, SMP Tarakanita Magelang dan SMP Negeri 3 Magelang merupakan 

sekolah-sekolah favorit dan memiliki tingkat kualitas yang cukup baik di Magelang. 

Oleh karena itu tidak ada salahnya peneliti untuk memilih kedua sekolah tersebut 

sebagai perwakilan dari sekolah swasta dan negeri di Kota Magelang sebagai obyek 

penelitian. Secara tidak disengaja pula ketika melakukan observasi ke sekolah-

sekolah, peneliti menemukan kedua sekolah ini pernah memanfaatkan situs 

peninggalan sejarah yang ada di Magelang sebagai sumber belajar. Sehingga tidak 

salah lagi jika peneliti menentukan obyek penelitiannya pada SMP Tarakanita 

Magelang dan SMP Negeri 3 Magelang. Bentuk-bentuk pemanfaatan situs sejarah di 

Magelang sebagai sumber belajar yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemanfaatan situs-situs peninggalan sejarah di Magelang melalui media grafis 
(gambar atau foto). 
Situs-situs peninggalan sejarah yang terdapat di Magelang dapat dimanfaatkan 

sebagai sumber belajar melalui berbagai media yang salah satunya media grafis. 

Pelaksanaan pemanfaatan situs peninggalan yang terdapat di Magelang melalui 

media grafis sudah dilakukan oleh SMP Tarakanita Magelang. Beliau menunjukkan 

gambar maupun foto yang Beliau dapat dari berbagai sumber kepada siswa di kelas 

kemudian menjelaskannya satu persatu perihal tentang gambar maupun foto yang 

sebelumnya dipertontonkan ke siswa. Sesekali juga beliau memberi sesi tanya 

jawab jika jam pelajaran masih memungkinkan untuk dilakukan kegiatan belajar 

mengajar. 

Tidak jauh berbeda dengan SMP Tarakanita Magelang, pembelajaran sejarah di 

SMP Negeri 3 Magelang juga sudah pernah melakukan pembelajaran sejarah 

dengan memanfaatkan situs sejarah yang terdapat di Magelang melalui media 

grafis. Bentuk pelaksanaan pemanfaatan situs peninggalan sejarah yang terdapat di 

Magelang sebagai sumber belajar melalui media grafik ole SMP Negeri 3 Magelang 

adalah dengan cara menunjukkan gambar-gambar yang diperoleh dari LKS serta 

buku paket. Dalam pembelajarannya, kerap kali menggunakan metode ceramah 

kemudian mempertontonkan gambar-gambar yang terkait dengan materi, 

khususnya materi Hindu-Budha. Dengan begitu, diharapkan siswa dapat lebih bisa 

menyerap materi secara terfokus dan cepat. Kemudian disela-sela penjelasan, Ibu 

Sri  Sundari S.Pd sesekali bertanya kepada siswa tentang materi pelajaran. 
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Pembelajaran sejarah yang diselenggarakan kedua sekolah di atas kaitannya 

dalam pemanfaatan situs peninggalan sejarah dengan media media gambar 

maupun foto sudah cukup menunjukkan hasil yang cukup baik. Melihat dari 

beberapa aspek, meski ada beberapa kekurangan dalam pemanfaatan medianya 

kedua sekolah tersebut dirasa sudah mampu melaksanakan pembelajaran sejarah 

dengan memanfaatkan situs peninggalan sejarah menggunakan media gambar 

maupun foto secara efektif dengan respon siswa yang cukup menerima 

pembelajaran yang diselenggarakan. 

b. Pemanfaatan situs-situs peninggalan sejarah di Magelang melalui media replika. 
SMP Tarakanita dalam pembelajaran sejarah yang diselenggarakan kerap 

menggunakan media replika sebagai penunjang pembelajaran sejarah yang 

memanfaatkan situs peninggalan sejarah di Magelang sebagai sumber belajar. 

Dalam pembelajaran yang beliau lakukan, beliau membawakan beberapa replika 

candi, stupa, maupun replika relief candi sebagai media penunjang pembelajaran. 

Karena media ini berupa tiga dimensi, siswa tampak cukup antusias dalam 

pembelajaran yang lakukan. Pada waktu itu siswa diizinkan untuk meraba dan 

memegang bahkan mengangkat replika tersebut. Meski tidak sama persis, 

setidaknya siswa bisa tahu bentuk, warna, wujud serta bobot dari benda yang 

selama ini hanya bisa mereka bayangkan. Media ini cukup membantu pembelajaran 

sejarah kaitannya dalam pemanfaatan situs peninggalan sejarah yang terdapat di 

Magelang sebagai sumber belajar karena media repika ini cukup diminati siswa 

karena wujudnya yang tiga dimensi. 
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c. Pemanfaatan situs peninggalan sejarah di Magelang sebagai sumber belajar 
melalui kegiatan kunjungan langsung atau metode lawatan sejarah. 

Melaksanakan pembelajaran dengan bentuk yang cenderung monoton, 

akan berdampak pada kebosanan dan ketidaktertarikan siswa untuk mempelajari 

lebih lanjut materi yang sedang diberikan. Begitu pula dengan bentuk pemanfaatan 

situs sejarah yang ada di Magelang, apabila bentuk pemanfaatan tersebut hanya 

dilaksanakan dengan cara yang sama tentu akan menimbulkan berbagai kejenuhan 

dari berbagai pihak. Hal tersebut dapat diatasi dengan menerapkan pembelajaran 

dengan memanfaatkan situs sejarah sebagai sumber belajar melalui bentuk yang 

bervariatif. Magelang adalah salah satu kota yang memiliki situs peninggalan sejarah 

yang paling komplit. Mulai dari Masa kerajaan sampai revolusi ada semua di kota 

ini. Apalagi Magelang memiliki Candi Borobudur yang megah dan cocok untuk 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan 

pembelajaran di Magelang dapat memanfaatkan situs peninggalan sejarahnya guna 

menunjang kegiatan pembelajaran. Maka dari itu, pemanfaatan situs sejarah di 

Magelang dengan metode lawatan sejarah ke Candi Selogriya pernah dimanfaatkan 

oleh Aluisius Agung Wibowo dalam pembelajaran sejarah yang dia ampu di SMP 

Tarakanita Magelang. Dalam penerapannya, terlebih dahulu Beliau melakukan 

dengar pendapat dengan guru dan kepala sekolah di SMP Tarakanita Magelang. 

Kemudian setelah mendapatkan persetujuan, Beliau menggunakan satu hari efektif 

beserta guru mata pelajaran lain pada hari itu untuk melakukan kegiatan 

pembelajaran di luar sekolah.  
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Tiba di Situs Candi Selogriya, siswa dibagi dalam beberapa kelompok. 

Sebelum diberi tugas mereka dijelaskan tentang garis besar dan gambaran umum 

tentang Candi Selogriya juga tidak lupa Beliau memberikan beberapa nasehat yang 

harus ditaati dalam melakukan karya wisata di Candi tersebut. Setelah itu Beliau 

memberikan tugas yang dibatasi dengan waktu untuk dikerjakan secara 

berkelompok. Ketika di obyek Candi Selogriya itu siswa tidak hanya belajar sejarah, 

namun mereka juga mengikuti kegiatan belajar mengajar mata pelajaran lain. Jadi 

manajemen waktu adalah kunci kesuksesan metode ini. Metode ini pernah 

diterapkan Aluisius Agung Wibowo pada pembelajaran sejarah di SMP Tarakanita. 

Menurut Beliau, metode ini cukup berhasil karena dapat menarik minat siswa untuk 

belajar dan aktif dalam kegiatan pembelajaran, asal guru bisa mengarahkan 

siswanya untuk tetap fokus pada kegiatan semua akan berjalan dengan lancar 

namun karena pembelajaran sejarah dengan memanfaatkan situs candi Selogriya 

dengan metode lawatan sejarah hanya sekali dilaksanakan dan sudah lama tidak 

dilaksanakan lagi, maka dari itu siswa-siswa yang diwawancarai tidak tahu mengenai 

pemanfaatan situs candi Selogriya sebagai sumber belajar dengan metode lawaan 

sejarah pernah dilaksanakan di SMP Tarakanita Magelang. Siswa-siswa SMP 

Tarakanita belum pernah merasakan bagaimana rasanya memanfaatkan situs 

peninggalan sejarah di Magelang sebagai sumber belajar. Harapan dari mereka 

hanyalah guru dapat memfasilitasi siswa agar dapat memanfaatkan situs 

peninggalan sejarah di Magelang dalam pembelajaran sejarah yang mereka terima. 
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Pemanfaatan situs peninggalan sejarah di Magelang sebagai sumber belajar 

dengan metode lawatan sejarah juga pernah diterapkan oleh SMP Negeri 3 

Magelang. Obyek situs yang dipergunakan pada waktu itu adalah situs Candi 

Borobudur. Sri Sundari mengajak siswa untuk menyewa angkutan umum untuk 

pergi bersama-sama ke obyek situs tersebut. Sesampainya di sana Beliau 

memberikan sedikit pengarahan sebelum memasuki Komplek Candi. Siswa dibagi 

atas beberapa kelompok dan diberi tugas. Kemudian Beliau mengajak siswanya 

memasuki Komplek candi dengan tetap menjelaskan beberapa benda yang ditemui 

di dalam perjalanan. Setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran sembari 

menikmati keindahan alam dan konstruksi bangunan candi, rombongan diajak 

untuk berkumpul bersama kemudian mengevaluasi hasil kelompok dengan cara 

sedikit mempresentasikan hasil kelompoknya. Setelah mendengar presentasi 

kelompok, siswa diberi tugas pribadi seputar kegiatannya di Candi Brobudur dengan 

durasi satu minggu. Pemanfaatan situs Candi Borobudur sebagai sumber belajar 

dirasa cocok untuk diterapkan bagi siswa SMP karena cara berpikir siswa yang masih 

ada sisi dimana rasa ingin bermainnya tinggi. Jadi dengan metode lawatan sejarah, 

siswa bisa bermain sambil belajar di situs Candi Borobudur. Namun karena 

beberapa kendala yang merintangi pemanfaatan situs sejarah yang terdapat di 

Magelang sebagai sumber belajar melalui metode lawatan sejarah, metode ini 

urung digunakan lagi baik dari SMP Tarakanita Magelang maupun SMP Negeri 3 

Magelang. Hingga kini keduanya sepakat untuk belum mampu memanfaatkan situs-

situs di Magelang sebagai sumber belajar dengan metode lawatan sejarah karena 
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beberapa alasan kendala. Tapi tidak menutup kemungkinan jika kendala-kendala 

tersebut sudah bisa ditanggulangi, maka metode ini akan kembali dipakai atau 

bahkan penyajiannya bisa lebih variatif. 

Memanfaatkan situs-situs sejarah yang ada di Magelang dapat dilakukan 

dengan berbagai bentuk yang disesuaikan dengan berbagai aspek antara lain materi 

pelajaran, alokasi waktu, kemampuan guru maupun murid, serta fasilitas 

pendukung. Pelaksanaan pembelajaran dengan memanfaatkan situs sejarah sebagai 

sumber belajar tentunya tidak akan mengalami keberhasilan apabila tidak 

disesuaikan dengan aspek-aspek tersebut. Oleh karena itu, bentuk pemanfaatan 

dari tiap-tiap sekolah tentunya akan berbeda tergantung dengan faktor-faktor 

pendukung yang dimiliki sekolah tersebut. Bagi sekolah yang cenderung memiliki 

kualitas lebih dibandingkan sekolah lain, biasanya bentuk pemanfaatan situs sejarah 

juga akan semakin variatif dan menarik, sebab sekolah-sekolah unggulan seperti itu 

tentunya akan didukung oleh faktor pendukung yang memungkinkan untuk 

dilaksanakannya pembelajaran yang maksimal disegala aspeknya. 

2. Kendala yang Dihadapi Guru dalam Upaya Memanfaatkan Situs-Situs Sejarah di 
Magelang sebagai Sumber Belajar untuk Pembelajaran Sejarah pada SMP 
Tarakanita Magelang dan SMPN 3 Magelang 

Melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan situs sejarah yang ada 

di Magelang memang bukan suatu pekerjaan yang mudah. Ketersediaan 

peninggalan-peninggalan sejarah di Magelang, dukungan dari kurikulum dan 

kesesuaian materi yang terkandung dalam situs sejarah dengan materi dalam 

standar isi, tidak serta merta membuat pelaksanaan pemanfaatan situs sejarah yang 

ada di Magelang tersebut menjadi mudah. Banyak kendala yang harus dihadapi oleh 
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guru-guru sejarah SMP Tarakanita dan SMP Negeri 3 Magelang dalam 

memanfaatkan situs sejarah yang ada di Magelang sebagai sumber belajar. Kendala-

kendala yang dihadapi oleh guru-guru sejarah SMP Tarakanita Magelang dan SMP 

Negeri 3 Magelang dalam memanfaatkan situs sejarah sebagai sumber belajar 

antara lain: 

a. Lokasi yang sulit dijangkau 

Kendala yang berupa sulitnya lokasi situs sejarah sangat dirasakan oleh Aluisius 

Agung Wibowo dalam upaya memanfaatkan situs Candi Selogriya sebagai sumber 

belajar. Situs Candi Selogriya ini masih terletak di pedalaman, jadi akses jalan serta 

medan yang ditempuh cukup sulit apalagi membawa siswa yang jumlahnya cukup 

banyak. Lokasinya yang berada di pedesaan dan berada di perbukitan, berkelok-

kelok serta banyak tanjakan yang cukup curam dan ditambah kondisi jalan yang 

belum semuanya diaspal menambah sulitnya untuk mencapai situs Candi Selogriya. 

Selain itu sulitnya mencari kendaraan umum yang bisa mencapai situs tersebut 

menambah daftar kendala yang merintangi pemanfaatan situs ini sebagai sumber 

belajar.  

Sulitnya lokasi situs sejarah tersebut menjadi kendala untuk melakukan 

pembelajaran sejarah bagi SMP Tarakanita Magelang untuk memanfaatkan situs 

sejarah Candi Selogriya sebagai sumber belajar secara lebih maksimal. Sulit 

dijangkaunya lokasi situs sejarah Candi Selogriya menjadi alasan mengapa guru-guru 

sejarah di Magelang menjadi kurang berani membawa siswanya secara rombongan 

untuk datang langsung ke situs sejarah Candi Selogriya. Hal ini disebabkan karena 
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sulitnya lokasi untuk ditempuh akan membuat siswa menjadi sulit dikoordinasikan 

sehingga guru tidak mau mengambil resiko, padahal untuk mencapainya harus 

menggunakan kendaraan pribadi, sehingga akan sulit mengkondisikan siswa secara 

rombongan. 

b. Lokasi yang jauh 
Lokasi yang jauh menjadi salah satu kendala guru dalam memanfaatkan situs 

peninggalan sejarah di Magelang sebagai sumber belajar selain kendala lokasi yang 

sulit dijangkau. Sri Sundari dalam wawancaranya mengungkapkan bahwa dalam 

pemanfaatan situs Candi Borobudur mengalami kendala lokasi yang jauh dari 

sekolah. SMP Negeri 3 Magelang yang pada dasarnya berada di dekat pusat kota 

Magelang melakukan pemanfaatan situs peninggalan sejarah Candi Borobudur yang 

terdapat di Kabupaten Magelang menjadi suatu jarak yang terlampau jauh. Siswa 

akan merasa jenuh di perjalanan dan juga lelah dan kondisi ini akan berdampak 

ketika mereka sudah sampai di obyek Candi Borobudur, mereka akan kelelahan dan 

tidak bisa berkonsentrasi terhadap kegiatan pembelajaran. 

 

c. Keterbatasan waktu 
Hal lain yang menjadi kendala dalam melaksanakan pembelajaran dengan 

memanfaatkan situs sejarah sebagai sumber belajar yaitu adanya keterbatasan 

waktu dalam alokasi pembelajaran sejarah. Sesuai peraturan yang tertera dalam 

standar isi, pembelajaran sejarah mendapatkan porsi jam yang sangat minim untuk 

digunakan dalam pengembangan kualitas mengajar. Dengan terbatasnya waktu 

pelajaran yang seperti ini, membuat pelaksanaan pembelajaran dengan 
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memanfaatkan situs sejarah menjadi terbatas pula, sebab alokasi waktu yang telah 

diberikan biasanya digunakan guru untuk mengejar materi pelajaran yang memang 

cukup banyak. Akibatnya guru menjadi kurang berminat untuk melaksanakan 

pembelajaran dengan memanfaatkan situs sejarah yang ada di Magelang sebagai 

sumber belajar. 

Sejarah merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki materi yang cukup 

banyak sehingga diperlukan alokasi waktu yang cukup banyak untuk dapat 

mencapai kompetensi yang menjadi tujuan pembelajaran. Akibatnya, banyak guru 

sejarah yang mengeluhkan keterbatasan waktu dalam jam mengajar untuk 

mengejar materi yang termuat dalam kompetensi dasar.  Hal tersebut berdampak 

pula dalam minimnya waktu untuk mengembangkan pembelajaran sejarah, 

termasuk salah satunya pembelajaran dengan memanfaatkan situs sejarah. 

Kota Magelang yang memiliki berbagai peninggalan sejarah yang cukup kaya 

seharusnya dapat dijadikan sebagai modal untuk mengembangkan pembelajaran 

sejarah sesuai dengan tuntutan prinsip pelaksanaan kurikulum dalam KTSP yang 

menyarankan bahwa kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan 

multistrategi dan multimedia dalam memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai 

sumber belajar. Semua yang terjadi, tergelar dan berkembang di Masyarakat dan 

lingkungan sekitar serta lingkungan alam semesta dijadikan sumber belajar, contoh 

dan teladan. Keberadaan situs-situs sejarah tersebut seharusnya bisa menjadi 

sumber belajar yang potensial bagi peserta didik, hanya saja keterbatasan jam 
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pelajaran membuat potensi yang ada kurang mampu untuk dieksplorasi secara lebih 

optimal. 

Sedikitnya jam pelajaran yang diberikan untuk mata pelajaran sejarah membuat 

guru sejarah banyak yang kurang tertarik untuk memanfaatkan situs sejarah yang 

ada di Magelang, sebab memanfaatkan situs-situs sejarah yang ada di Magelang 

akan memakan waktu yang cukup banyak. Seperti yang dikeluhkan Aluisius Agung 

Wibowo selaku guru sejarah SMP Tarakanita Magelang yang menyatakan bahwa 

materi yang terkandung dalam situs-situs sejarah di Magelang sebenarnya 

merupakan salah satu bagian dari materi-materi yang ada dalam Kompetensi Dasar 

sehingga apabila mau memanfaatkan situs-situs tersebut sebagai sumber belajar 

akan dihadapkan pada ketersediaan jam pelajaran yang tidak mencukupi. Jika 

dipaksakan, maka dikhawatirkan materi pelajaran yang ada dalam tujuan 

pembelajaran yang sesuai dengan Kompetensi Dasar tidak dapat tercapai. 

Keterbatasan waktu jam pelajaran juga menjadi kendala dari Sri Sundari selaku 

guru sejarah SMP Negeri 3 Magelang. Keterbatasan waktu yang dimilki mata 

pelajaran sejarah membuat pembelajaran sejarah dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Magelang sebagai sumber belajar menjadi kurang maksimal. Hanya saja 

kendala tersebut tidak serta merta membuat situs-situs sejarah yang ada di 

Magelang menjadi tidak dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Berbagai upaya telah 

beliau laksanakan dalam rangka mengusahakan keberhasilan pelaksanaan 

pemanfaatan situs sejarah yang ada di Magelang. 
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Beberapa hal mengenai kendala-kendala yang terkandung dalam kaitannya 

memanfaatkan situs peninggalan sejarah di Magelang sebagai sumber belajar telah 

dipaparkan dengan jelas di paragraf-paragraf sebelumnya. Pada dasarnya kendala 

yang dihadapi oleh SMP Tarakanita Magelang dengan SMP Negeri 3 Magelang tidak 

jauh berbeda dan permasalahan klasik masih timbul dalam upaya memanfaatkan 

situs peninggalan sejarah sebagai sumber belajar. Kendala waktu, jarak serta lokasi 

yang sulit ditempuh menjadi alibi yang menguatkan asumsi bahwa terlalu sulit 

untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan memanfaatkan situs peninggalan 

sejarah sebagai sumber belajar. Belum lagi beberapa kendala-kendala lain yang 

tidak kalah rumit senantiasa mengiringi upaya guru-guru tersebut, seperti kendala 

transportasi, kondisi siswa serta kendala keuangan tidak dapat dipandang sebelah 

mata. Kendala-kendala yang cukup pelik tersebut pernah guru-guru di kedua 

sekolah tersebut alami, maka dari itu mereka tahu betul bagaimana mensiasati 

kendala-kendala di atas degan beberapa upaya yang akan dibahas di bab 

berikutnya. 

 

Oleh karena itu kedua guru di kedua sekolah tersebut mengalihkan 

perhatiannya kepada pemanfaatan situs peninggalan sejarah dengan bantuan 

media penunjang. Meski tidak terjun langsung mengamati situs peninggalan 

sejarah, namun dengan bantuan media penunjang pembelajaran sejarah tetap 

dirasa menarik dan tetap tidak meninggalkan sisi historis dari peninggalan sejarah di 

Magelang.  
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3. Upaya Guru Sejarah dalam Mengatasi Kendala yang Dihadapi dalam 
Memanfaatkan Situs-Situs Sejarah di Magelang sebagai Sumber Belajar untuk 
Pembelajaran Sejarah pada SMP Tarakanita Magelang dan SMPN 3 Magelang 

Dalam proses pembelajaran yang dilakukan, tentunya akan selalu terdapat 

kedala yang menjadi hambatan bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran yang 

ideal seperti yang mereka harapkan. Komponen-komponen yang ada dalam 

pembelajaran tidak selalu bisa sesuai dengan harapan guru sehingga seringkali 

terjadi proses pembelajaran yang tidak sesuai harapan. Banyak kendala-kendala 

yang muncul dalam proses pembelajaran yang mereka lakukan sehingga untuk 

tetap dapat melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan harapan dan tujuan 

yang sudah ditetapkan, perlu adanya tindakan lanjut atau upaya dalam mengatasi 

kendala-kendala tersebut. 

Usaha mencari solusi untuk dapat melaksanakan pembelajaran yang sesuai 

dengan harapan, juga berlaku pada pelajaran sejarah khususnya adalam hal ini 

pembelajaran sejarah dengan memanfaatkan situs sejarah sebagai sumber belajar. 

Pemanfaatan situs sejarah sebagai sumber belajar seperti yang sudah dijelaskan 

sebelumnya menemui banyak kendala yang menjadi halangan bagi guru sejarah. 

Oleh karena itu, untuk dapat tetap melaksanakan pembelajaran dengan 

memanfaatkan situs sejarah yang ada di Magelang sebagai sumber belajar 

diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. 

Berikut ini adalah upaya-upaya yang dilakukan guru-guru sejarah di kedua 

sekolah yang sudah melaksanakan pembelajaran sejarah dengan memanfaatkan 

situs sejarah di Magelang sebagai sumber belajarnya, untuk mengatasi masing-

masing kendala yang dihadapi: 
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a. Lokasi situs yang sulit dijangkau 
Kendala yang berupa sulitnya lokasi situs sejarah untuk dijangkau dirasakan oleh 

Aluisius Agung Wibowo dalam pembelajaran yang dilakukan dengan memanfaatkan 

situs sejarah Candi Selogriya sebagai sumber bejalar. Dengan kondisi lokasi yang 

berada di pedalaman dengan akses jalan menanjak serta berkelok-kelok sehingga 

sulit di jangkau tidak meyurutkan niat Beliau untuk memanfaatkan situs Candi 

Selogriya sebagai sumber belajar. Terbukti dalam penerapannya dalam 

pembelajaran sejarah yang diselenggarakan cukup berhasil memanfaatkan situs 

sejarah Candi Selogriya sebagai sumber belajar. Dibalik keberhasilan awal Beliau, 

tidak dipungkiri terdapat beberapa kendala yang merintangi, namun dengan tekad 

yang kuat dan semangat yang membara Beliau mampu menepis kendala-kendala 

tersebut. Ketika Beliau akan memanfaatankan situs sejarah Candi Selogriya, Beliau 

melakukan tahap obervasi ke lapangan untuk lebih memahami medan dan mencari 

ide untuk mengatasi kendala-kendala yang ada. Beliau melihat masalah-masalah 

yang kemungkinan akan menghambat kegiatan pembelajaran yang beliau akan 

selenggarakan dengan memanfaatkan situs Candi Selogriya sebagai sumber belajar. 

Setelah melakukan pengamatan di lapangan, Beliau mengkoordinasikannya dengan 

guru-guru terkait dan kepala sekolah perihal pengambilan keputusan dan rencana 

kegiatan di obyek tersebut. Setelah memiliki dasar yang kokoh, beliau atas nama 

sekolah kemudian menyewa beberapa mini bus untuk mengangkut siswa dan guru 

ke situs yang dituju. Meskipun akses jalan yang sulit di tempuh, namun dengan 
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tekat yang teguh Beliau sanggup melaksanakan pembelajaran sejarah dengan 

memanfaatkan situs sejarah Candi Selogriya sebagai sumber belajar. 

Pemanfaatan situs Selogriya memang telah dilakukan Beliau sebagai salah satu 

pertanggungjawaban moril Beliau sebagai sejarawan dan sebagai tenaga pendidik 

sehingga situs cagar budaya di Magelang pada khusunya dapat dimanfaatkan sebaik 

mungkin untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia. Namun di balik 

keberhasilan itu, untuk sementara beliau belum mampu untuk melakukan 

pamanfaatan situs sejarah Candi Selogriya tersebut secara kontinyu karena dilihat 

dari beberapa aspek penunjang, sekolah belum mampu menyelenggaran 

pembelajaran sejarah dengan metode lawatan sejarah. Oleh karena itu, SMP 

Tarakanita Magelang tidak lagi melakukan pembelajaran sejarah dengan metode 

lawatan sejarah ke situs-situs peninggalan sejarah di Magelang namun lebih tertuju 

pada pembelajaran di kelas namun dengan menggunakan media penunjang 

pembelajaran seperti foto, gambar dan replika. Meski dengan kemasan yang lebih 

sederhana dan praktis, pembelajaran sejarah di SMP Tarakanita Magelang tetap 

memberikan porsi yang berbobot dan tetep mengedepankan sisi yang juga menarik 

sehingga baik siswa maupun guru tidak jenuh dalam melaksanakan pembelajaran 

sejarah. Media-media yang digunakan oleh Beliau dalam pembelajaran sejarah yang 

Beliau ampu Beliau dapat dari berbagai tempat, ada yang dari Dinas Pendidikan, 

dari LKS maupun buku paket serta ada pula yang didapatkan dari dokumen pribadi. 

Dengan jumlah koleksi yang cukup banyak, pemanfaatan situs sejarah di Magelang 
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dengan media grafik dan replika dirasa cukup untuk menunjang pembelajaran di 

SMP Tarakanita. 

b. Lokasi yang jauh 
Kendala lain yang dirasakan oleh guru sejarah dalam memanfaatkan situs 

sejarah yang ada di Magelang adalah kendala jarak tempuh yang terlalu jauh. Dalam 

pembelajaran yang pernah Sri Sundari lakukan dengan memanfaatkan situs sejarah 

Candi Borobudur beliau mengalami beberapa kendala, salah satuya yaitu kendala 

lokasi yang jauh dari sekolah. Karena jarak tempuh menuju lokasi situs Candi 

Borobudur terlampau jauh dari sekolah dan berampak pada kondisi fisik dan psikis 

siswa serta memakan waktu yang tidak singkat, maka Sri Sundari mensiasatinya 

dengan mengkondisikan siswa untuk berangkat pagi. Dengan berangkat pagi dapat 

mengantisipasi macet di jalan Jogja-Magelang yang jika siang seringkali macet. Sri 

Sundari juga membuat rencana kegiatan yang minimalis dan tidak memakan banyak 

waktu di situs Candi Borobudur sehingga dengan jarak yang jauh siswa tetap bisa 

pulang tepat waktu dan tidak terlampau sore di situs tersebut. 

Beberapa kendala yang sulit dihadapi Sri Sundari dan sekolah dalam upaya 

pemanfaatan situs peninggalan sejarah di Magelang sebagai sumber belajar, 

membuat Beliau mencoba mencari sebuah inovasi dalam pembelajaran yang beliau 

selenggarakan. Beliau tetap memanfaatkan situs sejarah di Magelang sebagai 

sumber belajar namun melalui media pembelajaran. Media yang beliau gunakan 

dalam pembelajaran yang beliau terapkan adalah media grafis. Keuntungan dari 

menggunakan media grafis ialah dalam pemanfaatannya sebagai sumber belajar, 

siswa dan guru tidak perlu datang langung ke situs peninggalan sejarah yang di tuju. 
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Siswa dan guru cukup menggunakan media gambar atau foto guna menunjang 

pembelajaran seputar materi Hindhu-Budha dengan begitu banyak kendala-kendala 

yang dihadapi sebelumnya bisa diminimalisir dengan menggunakan pemanfaatan 

media penunjang pembelajaran. 

c. Keterbatasan waktu  
Kendala keterbatasan waktu adalah salah satu kendala yang sulit untuk ditepis 

oleh guru kaitannya dalam pemanfaatan situs sejarah di Magelang sebagai sumber 

belajar. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa alokasi waktu untuk mata pelajaran 

sejarah sangat minim untuk dilakukannya pengembangan dalam pembelajaran yang 

dilaksanakan oleh guru. Kondisi seperti ini menjadi sebuah hambatan kronis bagi 

guru untuk memanfaatkan situs sejarah sebagai sumber belajar, sebab dengan 

alokasi waktu yang demikian mereka akan lebih terfokus dengan pencapaian materi 

yang telah ditetapkan dalam kompetensi dasar dibanding mengembangkan 

pembelajaran yang inovatif. 

Adanya kendala dalam hal waktu tentu saja tidak serta merta membuat 

pembelajaran sejarah yang dilakukan sama sekali tidak menggunakan situs sejarah 

yang ada di Magelang sebagai sumber belajar. Aluisius Agung Wibowo mencoba 

mengatasi kendala keterbatasan waktu yaitu dengan melaksanakan pembelajaran 

dengan memanfaatkan situs sejarah di luar jam pelajaran. Beliau memanfaatkan 

satu hari penuh untuk bersama-sama dengan murid melakukan pembelajaran 

sejarah dengan memanfaatkan situs Candi Selogriya sebagai sumber belajar dengan 

metode lawatan sejarah. Jika Beliau memaksakan pembelajaran dengan hanya 

menggunakan jam pelajaran yang ada, maka akan sulit dilakukannya pembelajaran 



 

 

 

105 

sejarah yang inovatif yang memanfaatkan situs peninggalan sejarah di Magelang 

sebagai sumber belajar. Oleh karena itu pembelajaran di luar jam pelajaran inilah 

salah satu solusi tepat guna mengatasi kendala keterbatasan waktu dalam jam 

pelajaran sejarah. 

Pemanfaatan situs peninggalan sejarah sebagai sumber belajar sejarah 

terutama di Magelang merupakan bukan perkara yang mudah. Bagi guru-guru di 

SMP Tarakanita Magelang dan SMP Negeri 3 Magelang, pemanfaatan situs 

peninggalan sejarah di Magelang sebagai sumber belajar melalui metode lawatan 

sejarah dirasa cukup menguras banyak pikiran, tenaga, serta waktu. Maka tidak 

heran, pembelajaran sejarah yang diselenggarakan kedua sekolah tersebut tidak lagi 

menggunakan metode lawatan sejarah dalam pemanfaatan situs peninggalan 

sejarah sebagai sumber belajar dan diganti dengan pemanfaatan situs peninggalan 

sejarah di Magelang menggunakan media penunjang seperti media grafis yang 

berupa foto dan gambar dan media replika. 

4. Efektivitas dalam Proses Pemahaman Siswa terhadap Pemanfaatan Situs Sejarah 

di Magelang sebagai Sumber Belajar 

a. Efektifiitas proses pemahaman siswa terhadap situs sejarah di Magelang 

sebagai sumber belajar di SMP Tarakanita Magelang 

1. Berdasarkan fungsi pemanfaatan situs sejarah sebagai sumber belajar. 

Berdasarkan fungsi pemanfaatan situs sejarah sebagai sumber belajar, SMP 

Tarakanita Magelang masih belum efektif dalam proses pemahaman siswa 

terhadap situs sejarah di Magelang. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan 

hasil penelitian yang telah dilakukan dimana antara indikator keefektifan 
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yang harus dicapai dengan kenyataan di lapangan masih kurang sesuai (lihat 

dalam lampiran tabel 1) 

2. Berdasarkan pemanfaatan situs sejarah di Magelang sebagai media 

pembelajaran. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pemanfaatan situs sejarah 

sebagai media pembelajaran yang sudah diterapkan oleh SMP Tarakanita 

Magelang, menunjukkan keefektifitasannya terhadap proses pemahaman 

siswa atas situs sejarah di Magelang sebagai sumber belajar cukup berhasil. 

Indikator keefektifan yang harus dicapai dengan kenyataan pelaksanaan di 

lapangan menunjukkan hasil yang cukup sesuai. (lihat dalam lampiran tabel 

2)  

b. Efektifitas pelaksanaan pemanfaatan situs sejarah sebagai sumber belajar dalam 
proses pembelajarannya di SMP Negeri 3 Magelang 
1. Berdasarkan fungsi pemanfaatan situs sejarah sebagai sumber belajar. 

Berdasarkan fungsi pemanfaatan situs sejarah sebagai sumber belajar, SMP 

Negeri 3 Magelang masih belum efektif dalam proses pembelajaran sejarah 

dengan memanfaatkan situs peninggalan sejarah di Magelang sebagai 

sumber belajar. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan dimana belum terjadi kesesuaian antara indikator 

keefektifan yang harus dicapai dan kenyataan hasil pelaksanaan di 

lapangan.(lihat dalam lampiran tabel 3) 

2. Berdasarkan pemanfaatan situs sejarah sebagai media pembelajaran. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, pemanfaatan situs 

sejarah sebagai media pembelajaran oleh SMP Negeri 3 Magelang 

menunjukkan kurangnya keefektifannya media pembelajaran dalam proses 

pemahaman siswa. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan kurang adanya 

tingkat kesesuaian yang cukup antara indikator keefektifan yang harus 

dicapai dengan kenyataan hasil pelaksanaan di lapangan. (lihat dalam 

lampiran tabel 4)  
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BAB V 

PENUTUP 
 

A. SIMPULAN 
1. Penggunaan situs sejarah di Magelang dalam pembelajaran sejarah pokok bahasan 

masuknya Hindhu-Budha di Indonesia SMP Tarakanita sudah pernah memanfaatkan 

situs peninggalan sejarah di Magelang sebagai sumber belajar dengan metode 

lawatan sejarah di situs Candi Selogriya, Kaliangkrik Magelang. Namun dalam 

pelaksanaannya, pembelajaran sejarah dengan memanfaatkan situs peninggalan 

sejarah di Magelang sebagai sumber belajar hanya terjadi satu kali dikarenakan 

beberapa kendala yang dirasa cukup sulit dan memberatkan bagi proses 

pembelajaran bila terus dilaksanakan. Oleh karena itu, pembelajaran sejarah di SMP 

Tarakanita Magelang tidak lagi menggunakan metode lawatan sejarah dan hanya 

memanfaatkan situs peninggalan sejarah di Magelang dengan menggunakan media 

grafis dan media replika sebagai penunjang pembelajaran. Tidak jauh berbeda 

dengan kondisi di SMP Tarakanita Magelang, di SMP N 3 Magelang juga sudah 

menerapkan hal serupa dengan obyek kajian Candi Borobudur. SMP Negeri 3 

Magelang dalam upayanya memanfaatkan situs peninggalan sejarah di Magelang 

menggunakan metode lawatan sejarah. Dilihat dari beberapa aspek dan penuh 

pertimbangan yang masak, SMP Negeri 3 Magelang tidak lagi memanfaatkan situs 

peninggalan sejarah menggunakan metode lawatan sejarah karena dirasa kendala 

yang dihadapi cukup sulit untuk ditepis dan hingga kini, pemanfaatan situs 

peninggalan sejarah di Magelang dengan metode lawatan sejarah belum mampu 
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digunakan kembali oleh kedua guru sejarah di kedua sekolah tersebut. Oleh karena 

itu, pemanfaatan situs peninggalan sejarah di Magelang dialihkan dengan 

menggunakan media pembelajaran. 

2. Kendala yang dihadapi guru sejarah dalam pelaksanaan pemanfaatan situs sejarah 

yang ada di Magelang berbeda-beda tergantung pada bentuk pemanfaatan situs 

sejarah itu sendiri dan faktor-faktor pendukung pembelajaran dari masing-masing 

sekolah. Pembelajaran sejarah di SMP Tarakanita Magelang dan SMP Negeri 3 

Magelang dengan memanfaatkan situs sejarah di Magelang sebagai sumber belajar 

melalui metode lawatan sejarah hanya dapat terjadi satu kali disebabkan dalam 

pelaksanaannya berbenturan dengan beberapa kendala-kendala baik intern 

maupun ekstern yang merintangi dalam upaya pemanfaatannya. Beberapa kendala 

yang dihadapi guru-guru dalam upaya pemanfaatan situs peninggalan sejarah di 

Magelang sebagai sumber belajar tidak jauh berbeda, antara lain kendala waktu, 

jarak, lokasi yang susah dijangkau serta kendala keuangan. Upaya yang guru-guru 

kedua sekolah tersebut lakukan untuk menepis kendala-kendala yang muncul dalam 

upaya pemanfaatan situs sejarah di Magelang bermacam-macam tergantung 

dengan kendala yang dihadapi. SMP Tarakanita dengan kendala waktu 

pembelajaran yang kurang dengan melakukan kegiatan pembelajaran dengan 

memanfaatkan situs peninggalan sejarah di Magelang disiasati dengan 

memanfaatkan pembelajaran dalam satu hari full dan mirip dengan mini study tour. 

Untuk kendala lokasi yang sulit dijangkau, SMP Tarakanita mengganti pemanfaatan 

situs sejarah dengan metode lawatan sejarah ke pemanfaatan situs peninggalan 
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sejarah di Magelang dengan media pembelajaran. Dengan pemanfaatan situs 

peninggalan sejarah di Magelang dengan menggunakan media pembelajaran, dapat 

memangkas waktu, jarak dan uang yang harus dikeluarkan untuk melakukan 

kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan situs peninggalan sejarah yang ada di 

Magelang. Kemudian bagi SMP Negeri 3 Magelang, dalam pemanfaatan situs 

peninggalan sejarah sebagai sumber belajar juga berhadapan dengan kendala-

kendala seperti kendala waktu pembelajaran yang kurang, kondisi siswa dan jarak 

antara sekolah dan obyek jauh. Menyikapi kendala-kendala yang muncul tesebut 

SMP Negeri 3 Magelang mengalihkan model pembelajaran sejarahnya dengan 

memanfaatkan media pembelajaran untuk mengganti metode lawatan sejarah. 

Penggantian metode tersebut di rasa adalah pilihan yang paling tepat untuk 

mengatasi kenda-kendala yang dihadapi dalam upaya pemanfaatan situs 

peninggalan sejarah sebagai sumber belajar.  

3. Hasil dari penelitian di kedua sekolah tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi 

relasi antara upaya pemanfaatan situs peninggalan sejarah di Magelang sebagai 

sumber belajar pokok bahasan masuknya Hindhu-Budha di Indonesia dengan 

tingkat pemahaman siswa. Namun untuk kadar tingkat relasi antara pembelajaran 

sejarah dengan memanfaatkan situs peninggalan sejarah sebagai sumber belajar 

dengan pemahaman siswa berbeda-beda di tiap sekolahnya. Hal ini dapat terjadi 

karena mengingat tiap sekolah memiliki kondisi yang berbeda-beda baik dari aspek 

guru, siswa, fasilitas sekolah, maupun sistem pebelajaran yang diterapkan. Metode 

mengajar yang diterapkan dalam pembelajaran sejarah di SMP Tarakanita dengan 
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menggunakan media grafis dan media replika yang dibungkus dengan metode 

ceramah berfariasi yang menarik dan inovatif sehingga siswa dapat mudah 

memahami pelajaran dan tingkat pemahaman siswa terhadap materi pelajaran 

sejarah meningkat. Sedangkan di SMP N 3 Magelang juga terjadi relasi antara upaya 

pemanfaatan situs peninggalan sejarah di Magelang materi masuknya Hindhu-

Budha di Indonesia dengan tingkat pemahaman siswa. Dalam pembelajaran sejarah 

di SMP Negeri 3 Magelang sering menggunakan media grafis dalam pembelajaran 

yang dilaksanakan. Media yang gunakan sudah cukup menunjang pembelajaran. 

Namun karena keterbatasan media penunjang serta kurang jelasnya media 

membuat tingkat keaktifan dan keantusiasan siswa hanya sebatas cukup. Sehingga 

pengaruhnya tidak banyak pada tingkat pemahaman siswa akan pelajaran sejarah 

materi masuknya Hindhu-Budha di Indonesia.  

 

B. SARAN 
1. Bagi guru, diharapkan lebih maksimal lagi dalam pelaksanaan pemanfaatan situs 

sejarah sebagai sumber belajar sehingga baik dalam proses maupun hasilnya dapat 

tercapai, serta dapat mendukung pelaksanaan pembelajaran sejarah yang lebih 

inovatif namun masih berbasis lokal. 

2. Bagi sekolah, diharapkan lebih mendukung lagi pelaksanaan pemanfaatan situs 

sejarah sebgaai sumber belajar agar keefektifan yang diharapkan dapat tercapai. 

3. Bagi siswa, diharapkan lebih fokus dan serius dalam pelaksanaan pembelajaran 

sejarah dengan memanfaatkan situs sejarah di Magelang sebagai sumber belajar. 
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LAMPIRAN 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

 

I. Identitas 

Nama Sekolah :     SMP Negeri 3 Magelang 

Mata Pelajaran : IPS-Sejarah 

Kelas  / semester : VII / 2 

Standar Kompetensi : Memahami perkembangan masyarakat sejak masa  

Hindhu Budha sampai masa Kolonial Belanda. 

Kompetensi Dasar : Mendeskripsikan perkembangan masyarakat 

,kebudayaan dan pemerintahan pada masa Hindu 

Budha serta peninggalan – peninggalannya. 

Alokasi Waktu : di luar jam pelajaran 

 

II. Tujuan Pembelajaran. 

 Setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran, siswa dapat : 

1. Mendeskripsikan masuk dan bekembangnya Agama Hindhu Budha di 

Indonesia. 

2. Menunjukkan pada peta daerah – daerah yang dipengaruhi unsur Hindhu 

Budha di Indonesia 

3. Menyusun kronologi perkembangan kerajaan Hindhu Budha di berbagai 

wilayah Indonesia. 

4. Mengidentifikasi dan memberi contoh  peninggalan – peninggalan sejarah 

kerajaan yang bercorak Hindu Budha di berbagai daerah. 

5. Menunjukkan tempat – tempat peninggalan Kerajaan Hindu Budha pada peta. 

 



 

 

 

116 

 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ) 

Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 

Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( responsibility ) 

Ketelitian ( carefulness) 

 

III. Materi Pelajaran. 

1. Proses masuk dan bekembangnya Agama Hindu Budha di Indonesia. 

2. Daerah – daerah yang dipengaruhi unsur Hindu Budha di Indonesia 

3. Perkembangan kerajaan Hindu Budha di berbagai wilayah Indonesia. 

4. Contoh  peninggalan – peninggalan sejarah kerajaan yang bercorak Hindu 

Budha di berbagai daerah. 

5. Tempat – tempat peninggalan Kerajaan Hindu Budha. 

IV. Metode Pembelajaran. 

1. Kunjungan ke situs sejarah secara berkelompok 

V. Langkah – langlah. 

- Pembelajaran dilakukan di luar jam pelajaran yang telah ditentukan dalam 

kurikulum, di mana pembelajaran sejarah dilakukan di luar kelas dengan 

mengadakan kunjungan langsung terhadap situs-situs sejarah yang berkaitan 

kemudian menuangkannya dalam bentuk laporan yang disusun secara 

berkelompok 
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- Satu kelompok terdiri dari 5-6 siswa 

- Kunjungan dilakukan secara mandiri oleh masing-masing kelompok  

- Laporan dikumpulkan 2 minggu setelah kunjungan  

VI. Media dan bahan 

- Alat untuk mendokumentasikan situs sejarah yang dikaji 

VII. Sumber belajar 

- Situs-situs sejarah di Magelang yang berkaitan dengan materi 

VIII. Penilaian 

No. Aspek yang dinilai SB B C K 

Penilaian kelompok 

1. Ketepatan waktu dalam mengumpulkan 

laporan kelompok 

    

2. Kerjasama kelompok     

3. Kualitas isi laporan     

4. Kerapihan format laporan     

Jumlah nilai kelompok     
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Kriteria penilaian: 

Kriteria Indikator Nilai kualitatif Keterangan 

80-100 Memuaskan SB 

70-79 Baik B 

60-69 Cukup C 

45-59 Kurang Cukup K 

 

 

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah SMPN 3 Magelang Guru Mapel IPS-Sejarah 

 

 

(Sri Sudartono, S.Pd., M.Pd.)  (Sri Sundari, S.Pd) 

NIP. 19630819 198601 1 003   NIP. 19610105 198803 2 005 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

 

 

Nama Sekolah :     SMP Tarakanita Magelang 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 

Kelas  / semester : VII / 2 

Standar Kompetensi : 5. Memahami perkembangan masyarakat sejak masa  

Hindu Budha sampai masa colonial Belanda. 

Kompetensi Dasar : 5.1 Mendeskripsikan perkembangan masyarakat 

,kebudayaan dan pemerintahan pada masa Hindu 

Budha serta peninggalan – peninggalannya. 

Alokasi Waktu : 6 jam pelajaran ( 3 x pertemuan ) 

 

 

A. Tujuan Pembelajaran. 

 Setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran, siswa dapat : 

6. Mendeskripsikan masuk dan bekembangnya Agama Hindu Budha di 

Indonesia. 

7. Menunjukkan pada peta daerah – daerah yang dipengaruhi unsure Hindu 

Budha di Indonesia 

8. Menyusun kronologi perkembangan kerajaan Hindu Budha di berbagai 

wilayah Indonesia. 

9. Mengidentifikasi dan memberi contoh  peninggalan – peninggalan sejarah 

kerajaan yang bercorak Hindu Budha di berbagai daerah. 

10. Menunjukkan tempat – tempat peninggalan Kerajaan Hindu Budha pada peta. 

 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ) 

Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 

Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( responsibility ) 

Ketelitian ( carefulness) 

 

B. Materi Pelajaran. 

1. Proses masuk dan bekembangnya Agama Hindu Budha di Indonesia. 
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2. Daerah – daerah yang dipengaruhi unsur Hindu Budha di Indonesia 

3. Perkembangan kerajaan Hindu Budha di berbagai wilayah Indonesia. 

4. Contoh  peninggalan – peninggalan sejarah kerajaan yang bercorak Hindu 

Budha di berbagai daerah. 

5. Tempat – tempat peninggalan Kerajaan Hindu Budha. 

 

C. Metode Pembelajaran. 

2. Ceramah. 

3.  Diskusi 

4. Tanya Jawab 

5. Tugas 

 

D. Langkah – langlah. 

1. Pertemuan 1. 

a. Pendahuluan. 

   Apersepsi : Mengingatkan kembali materi yang telah lalu tentang 

masa Pra Aksara yang berkaitan dengan masuk dan 

berkembangnya agama Hindu Budha di Indonesia 

   Motivasi : - Menampilkan gambar – gambar, candi – candi 

peningalan Hindu Budha. 

 

b. Kegiatan Inti 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam 

tentang topik/tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan 

prinsip alam takambang jadi guru dan belajar dari aneka sumber; 

 menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, 

dan sumber belajar lain; 

 memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara peserta 

didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya; 

 melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran; dan 

 memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, 

studio, atau lapangan. 

 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 
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 Membagi siswa dalam babarapa kelompok untuk mendiskusikan 

tentang proses dan berkembangnya Hindu – Budha dan daerah – daerah 

yang dipengaruhi unsure Hindu – Budha di Indonesia. 

 Hasil diskusi dipresentasikan di depan kelas, kelompok lain 

menanggapi. 

 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  

 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, 

memberikan penguatan  dan penyimpulan 

 

c. Kegiatan Penutup 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

 Membuat kesimpulan bersama – sama dari hasil diskusi. 

 Refleksi tentang proses masukna Hindu – Budha di Indonesi. 

 

 2.  Pertemuan 2. 

a. Pendahuluan. 

   Apersepsi : Mengingatkan kembali materi yang telah lalu tentang 

proses masuknya Hindu – Budha di Indonesia 

   Motivasi : - Memberikan contoh tentang Kerajaan Hindu Budha di 

Indonesia. 

 

b. Kegiatan Inti 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam 

tentang topik/tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan 

prinsip alam takambang jadi guru dan belajar dari aneka sumber; 

 menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, 

dan sumber belajar lain; 

 memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara peserta 

didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya; 

 melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran; dan 

 memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, 

studio, atau lapangan. 
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 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam 

melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna; 

 memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-

lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun 

tertulis; 

 memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan 

masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 

 memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan 

kolaboratif; 

 memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk 

meningkatkan prestasi belajar; 

 memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan 

baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun kelompok; 

 memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual 

maupun kelompok; 

 memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, 

serta produk yang dihasilkan; 

 memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang  menumbuhkan 

kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. 

 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa  

 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, 

memberikan penguatan  dan penyimpulan 

 

c. Kegiatan Penutup 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

 Membuat kesimpulan bersama – sama dari hasil diskusi. 

 Refleksi tentang kerajaan Hindu – Budha di Indonesia 

 Guru memberi tugas membuat peta peninggalan kerajaan – kerajaan 

Hindu Budha di Indonesia.. 
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     3. Pertemuan  

a. Pendahuluan. 

   Apersepsi : Mengingatkan kembali materi yang telah lalu tentang 

kronologi perkembangan Kerajaan Hindu – Budha di 

Indonesia 

   Motivasi : - Siswa diminta memberikan contoh peninggalan 

Kerajaan Hindu Budha di Indonesia. 

 

b. Kegiatan Inti 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam 

tentang topik/tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan 

prinsip alam takambang jadi guru dan belajar dari aneka sumber; 

 menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, 

dan sumber belajar lain; 

 memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara peserta 

didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya; 

 melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran; dan 

 memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, 

studio, atau lapangan. 

 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam 

melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna; 

 memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-

lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun 

tertulis; 

 memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan 

masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 

 memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan 

kolaboratif; 

 memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk 

meningkatkan prestasi belajar; 

 memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan 

baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun kelompok; 
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 memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual 

maupun kelompok; 

 memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, 

serta produk yang dihasilkan; 

 memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang  menumbuhkan 

kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. 

 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, 

tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik, 

 memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta 

didik melalui berbagai sumber, 

 memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 

pengalaman belajar yang telah dilakukan, 

 memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang 

bermakna dalam mencapai kompetensi dasar: 

 berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab 

pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan 

menggunakan bahasa yang baku dan benar; 

 membantu menyelesaikan masalah; 

 memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan 

hasil eksplorasi; 

 memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh; 

 memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum 

berpartisipasi aktif.  

 

c. Kegiatan Penutup 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

 bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan  pelajaran; 

 melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; 

 memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

 merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran 

remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan 

tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil 

belajar peserta didik; 
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A. Sumber Belajar. 

1. Buku Sejarah pegangan siswa 

2. Buku Atlas dan Peta Sejarah.  

3. Media Pembelajaran (gambar-gambar, Foto-foto serta replika) 

 

 

B. Penilaian. 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Teknik Bentuk 

 Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

 Mendeskripsikan masuk 

dan berkembangnya 

agama Hindu dan Buddha 

di Indonesia 

 

 Menunjukkan pada peta 

daerah-daerah yang 

dipengaruhi unsur Hindu 

Buddha di Indonesia 

 

 Menyusun kronologi 

perkembangan kerajaan 

Hindu-Buddha ke 

berbagai wilayah 

Indonesia 

 

 Mengidentifikasi dan 

memberi contoh 

peninggalan-peninggalan 

sejarah kerajaan-kerajaan 

bercorak Hindu-Buddha di 

berbagai daerah 

Tes tulis 

 

 

 

 

 

 Penugasan 

 

 

Tes tulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penugasan  

 Tes Uraian 

 

 

 

 

 

Tugas 

rumah 

 

 

Tes pilihan 

ganda 

 

 

 

 

 

 

 

Tugas 

rumah 

 Jelaskan proses masuknya 

agama Hindu dan Buddha ke 

Indonesia 

 

 Buatlah peta Indonesia dan 

berilah warna daerah-daerah 

yang dipengaruhi unsur Hindu 

dan Buddha dengan warna yang 

berbeda! 

 

 Kerajaan Sriwijaya dapat 

berkembang besar karena 

berbagai faktor diantaranya 

ialah... 

a. wilayahnya sangat luas  

b. hasil hutannya melimpah 

c. memiliki angkatan laut yang 

kuat 

d. berhasil menarik pajak 

dari pedagang luar negeri 

 

 Kumpulkan gambar –gambar 

peninggalan sejarah kerajaan –

kerajaan Hindu dan Buddha 

dan kelompokkan masing –

masing sesuai corak agamanya 
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Mengetahui, 

Kepala Sekolah SMP Tarakanita   Guru Mapel IPS-Sejarah 

 

Kepala Sekolah       Guru pengampu  

NIP. ---------------       NIP.-------------- 
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PEDOMAN WAWANCARA UNTUK GURU 

 

NO.  INDIKATOR ITEM PERTANYAAN 

1. Pembelajaran sejarah 

melalui pemanfaatan 

situs sejarah di 

Magelang sebagai 

sumber belajar 

a. Menurut Bapak/ Ibu situs manasajakah di 

Magelang yang dapat digunakan sebagai sumber 

belajar sejarah? 

b. Mengapa Bapak/ Ibu memanfaatkan situs 

tersebut sebagai sumber belajar sejarah? 

c. Bagaimana cara Bapak/ Ibu memanfaatkan situs 

sejarah tersebut sebagai sumber belajar sejarah? 

d. Model pembelajaran apa yang Bapak/ Ibu 

gunakan dalam proses pembelajaran yang 

memanfaatkan situs sebagai sumber belajar? 

e. Berapa alokasi waktu yang Bapak/ Ibu 

rencanakan dalam pembelajaran yang 

memanfaatkan situs sejarah di Magelang? 

f. Adakah pembelajaran dengan memanfaatkan 

situs di luar jam pelajaran? 

g. Adakah kendala yang muncul dalam 

pelaksanaan pembelajaran sejarah dengan 

memanfaatkan situs sejarah di Magelang sebagai 

sumber belajar? 

h. Bagaimana upaya yang Bapak/ Ibu lakukan 

dalam mengatasi kendala tersebut? 

 

2. Fungsi pemanfaatan 

situs sejarah sebagai 

sumber belajar 

a. Bagaimana dampak yang muncul terhadap 

proses pembelajaran yang Bapak/ Ibu lakukan 

dengan memanfaatkan situs sejarah di Magelang 

sebagai sumber belajar? 

b. Bagaimana pengaruh pemanfaatan situs sejarah 

di Magelang sebagai sumber belajar terhadap 

penggunaan waktu dalam pembelajaran? 

c. Apakah pembelajaran dengan memanfaatkan 

situs sejarah sebagai sumber belajar dirancang 

untuk memberikan kesempatan bagi siswa agar 

berkembang sesuai kemampuan masing-masing? 

d. Jika ya, bagaimana hasil proses pembelajaran 

tersebut terhadap kemungkinan pembelajaran 

yang lebih individual? 

e. Apakah pembelajaran dengan memanfaatkan 

situs sejarah di Magelang sebagai sumber belajar 
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yang Bapak/ Ibu lakukan dapat memperjelas 

materi pembelajaran yang masih abstrak menjadi 

lebih jelas dan konkrit? 

 

3. Pemanfaatan situs 

sebagai media 

pembelajaran 

a. Apakah dalam memanfaatkan situs sejarah yang 

ada di Magelang, situs-situs tersebut dijadikan 

sebagai media pembelajaran? 

b. Bagaimana pengaruh yang ditimbulkan dari 

pembelajaran dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Magelang sebagai media pembelajaran 

terhadap tingkat pemahaman siswa dengan 

materi yang disampaikan? 

c. Bagaimana pengaruh yang ditimbulkan dari 

pembelajaran dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Magelang sebagai media pembelajaran 

terhadap minat belajar siswa? 

d. Bagaimana pengaruh yang ditimbulkan dari 

pembelajaran dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Magelang sebagai media pembelajaran 

terhadap tingkat keaktifan siswa? 

e. Apa saja kendala yang Bapak/ Ibu rasakan dalam 

memanfaatkan situs sejarah yang ada di 

Magelang sebagai media pembelajaran? 

f. Bagaimana upaya yang dilakukan Bapak/ Ibu 

dalam mengatasi kendala tersebut? 

  

4. Pemanfaatan situs 

sejarah melalui media 

grafis 

a. Apakah dalam pembelajaran sejarah dengan 

memanfaatkan situs sejarah di Magelang yang 

Bapak/ Ibu lakukan menggunakan media 

gambar/ foto? 

b. Jika ya, bagaimana bentuk pembelajaran yang 

Bapak/ Ibu terapkan kepada siswa? 

c. Jika ya, Bagaimana pula respon siswa terhadap 

pembelajaran dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Magelang melalui media gambar/ 

foto? 

d. Apakah dalam pembelajaran sejarah dengan 

memanfaatkan situs sejarah di Magelang 

menggunakan media grafis lain seperti kartun, 

poster, atau peta? 

e. Jika ya, bagaimana bentuk pembelajaran yang 

Bapak/ Ibu terapkan pada siswa? 
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f. Jika ya, bagaimana respon siswa terhadap 

pembelajaran dengan memanfaatkan situs 

sejarah melalui media kartun, poster, dan foto? 

 

5. Pemanfaatan situs 

sejarah menggunakan 

media audio 

 

a. Apakah dalam pembelajaran sejarah dengan 

memanfaatkan situs sejarah di Magelang yang 

Bapak/ Ibu lakukan, menggunakan media alat 

perekam? 

b. Jika ya, bagaimana bentuk pembelajaran yang 

Bapak/ Ibu lakukan? 

c. Jika ya, bagaimana respon siswa terhadap 

pembelajaran dengan memanfaatkan situs 

sejarah menggunakan media alat perekam? 

 

6. Pemanfaatan situs 

sejarah menggunakan 

media proyeksi diam 

a. Apakah dalam pembelajaran sejarah dengan 

memanfaatkan situs sejarah di Magelang yang 

Bapak/ Ibu lakukan, menggunakan media film 

rangkai? 

b. Jika ya, bagaimana bentuk pembelajaran yang 

diterapkan? 

c. Jika ya, Bagaimana pula respon siswa terhadap 

pembelajaran dengan memanfaatkan situs 

sejarah melalui film rangkai? 

d. Apakah dalam pembelajaran sejarah dengan 

memanfaatkan situs sejarah di Magelang yang 

Bapak/ Ibu lakukan menggunakan media OHP? 

e. Jika ya, bagaimana bentuk pembelajaran yang 

dilakukan? 

f. Jika ya, bagaimana pula respon siswa terhadap 

kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan 

situs sejarah melalui OHP?  

7. Pemanfaatan situs 

sejarah menggunakan 

media audio visual 

a. Apakah dalam pembelajaran sejarah dengan 

memanfaatkan situs sejarah di Magelang yang 

Bapak/ Ibu lakukan, menggunakan media film? 

b. Jika ya, bagaimana bentuk pembelajaran yang 

dilakukan? 

c. Jika ya, bagaimana pula respon siswa terhadap 

pembelajaran dengan memanfaatkan situs 

sejarah melalui media film? 
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PEDOMAN WAWANCARA UNTUK SISWA 

 

NO. INDIKATOR ITEM PERTANYAAN 

1. Pembelajaran sejarah melalui 

pemanfaatan situs sejarah di 

Magelang sebagai sumber 

belajar 

a. Apakah anda tahu apa saja situs-situs 

sejarah yang ada di Magelang? 

b. Apakah di dalam pembelajaran sejarah 

yang dilakukan, guru pernah 

memanfaatkan situs sejarah yang ada di 

Magelang sebagai sumber belajar? 

c. Bagaimana bentuk pembelajaran yang 

diterapkan guru dalam pembelajaran 

sejarah dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Magelang? 

d. Bagaimana intensitas guru dalam 

menerapkan pembelajaran dengan 

memanfaatkan situs sejarah yang ada di 

Magelang? 

e. Bagaimana kesesuaian antara materi 

dengan situs di Magelang yang dijadikan 

sumber belajar? 

f. Apa saja kendala yang anda temukan 

dalam pembelajaran dengan 

memanfaatkan situs sejarah di Magelang? 

g. Bagaimana cara anda mengatasi hambatan 

tersebut? 

 

2. Fungsi pemanfaatan situs 

sejarah sebagai sumber 

belajar 

a. Apakah dengan melaksanakan 

pembelajaran melalui pemanfaatan situs 

sejarah yang ada di Magelang 

memudahkan anda dalam melaksanakan 

proses pembelajaran sejarah? 

b. Apakah dengan memanfaatkan situs 

sejarah yang ada di Magelang sebagai 

sumber belajar membuat efisiensi waktu 

pembelajaran? 

c. Apakah dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Magelang sebagai sumber 

belajar membuat pembelajaran yang 

dilakukan dapat memberikan kesempatan 

bagi anda untuk berkembang sesuai 

kemampuan anda? 
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d. Apakah pembelajaran yang memanfaatkan 

situs sejarah di Magelang sebagai sumber 

belajar dapat memperjelas materi 

pelajaran yang masih abstrak menjadi 

lebih konkrit? 

  

3. Pemanfaatan situs sebagai 

media pembelajaran 

a. Apakah dalam memanfaatkan situs sejarah 

yang ada di Magelang, situs-situs tersebut 

dijadikan sebagai media pembelajaran? 

b. Apakah pemanfaatan situs sejarah yang 

ada di Magelang sebagai sumber belajar 

dapat membuat materi pelajaran menjadi 

mudah dipahami? 

c. Apakah pemanfaatan situs sejarah yang 

ada di Magelang dapat merangsang anda 

untuk lebih giat belajar sejarah? 

d. Apakah dengan memanfaatkan situs 

sejarah sebagai media pembelajaran dapat 

meningkatkan keaktifan anda dalam 

mengikuti pembelajaran? 

e. Adakah kendala yang anda rasakan dalam 

memanfaatkan situs sejarah yang ada di 

Magelang sebagai media pembelajaran? 

 

4. Pemanfaatan situs melalui 

media grafis 

a. Apakah dalam pembelajaran sejarah 

dengan memanfaatkan situs sejarah di 

Magelang menggunakan media gambar/ 

foto? 

b. Jika ya, bagaimana bentuk pembelajaran 

dengan memanfaatkan situs melalui 

gambar/ foto? 

c. Jika tidak, apakah anda menginginkan 

pembelajaran dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Magelang melalui media 

gambar/ foto? 

d. Apakah dalam pembelajaran sejarah 

dengan memanfaatkan situs sejarah di 

Magelang menggunakan media grafis lain 

seperti kartun, poster, dan peta? 

e. Jika ya, bagaimana bentuk pembelajaran 

sejarah yang dilakukan? 

f. Jika tidak, apakah anda menginginkan 
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pembelajaran dengan memanfaatkan situs 

melalui media grafis lain seperti kartun, 

poster maupun peta? 

 

5.  Pemanfaatan situs sejarah 

melalui media audio 

a. Apakah dalam pembelajaran sejarah 

dengan memanfaatkan situs sejarah di 

Magelang menggunakan media alat 

perekam? 

b. Jika ya, bagaimanakah bentuk 

pembelajaran dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Magelang melalui media alat 

perekam? 

c. Jika tidak, apakah anda menginginkan 

pembelajaran dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Magelang menggunakan media 

alat perekam? 

 

6.  Pemanfaatan situs sejarah 

melalui media proyeksi diam 

a. Apakah dalam pembelajaran sejarah 

dengan memanfaatkan situs sejarah di 

Magelang menggunakan media film 

rangkai? 

b. Jika ya, bagaimana bentuk pemanfaatan 

dalam pembelajaran? 

c. Jika tidak, apakah anda menginginkan 

pembelajaran dengan memanfaatkan situs 

melalui media film rangkai? 

d. Apakah dalam pembelajaran sejarah 

dengan memanfaatkan situs sejarah di 

Magelang menggunakan media 

transparansi dengan OHP? 

e. Jika ya, bagaimana bentuk pembelajaran 

yang dilakukan? 

f. Jika tidak, apakah anda menginginkan 

pembelajaran dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Magelang melalui media 

transparansi dengan OHP? 
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7. Pemanfaatan situs sejarah 

melalui media audio visual 

a. Apakah dalam pembelajaran sejarah 

dengan memanfaatkan situs sejarah di 

Magelang menggunakan media film? 

b. Jika ya, bagaimana bentuk pembelajaran 

yang dilakukan? 

c. Jika tidak, apakah anda menginginkan 

pembelajaran sejarah dengan 

memanfaatkan situs sejarah di Magelang 

menggunakan media film? 

d. Apakah dalam pembelajaran sejarah 

dengan memanfaatkan situs sejarah di 

Magelang menggunakan media video 

pembelajaran? 

e. Jika ya, bagaimana bentuk 

pemanfaatannya? 

f. Jika tidak, apakah anda menginginkan 

pembelajaran sejarah dengan 

memanfaatkan situs sejarah di Magelang 

menggunakan media video pembelajaran? 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

DENGAN GURU SMP TARAKANITA MAGELANG 

No. Leo Chandra Bapak Agung 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selamat Siang Bapak Agung, Saya 

ingin melakukan wawancara 

seputar efektivitas pemanfaatan 

situs peninggalan sejarah di 

Magelang digunakan sebagai 

sumber belajar sejarah di SMP 

Tarakanita.  

Bisa saya Mulai sekarang pak? 

 

Kita mulai dari indikator pertama  

Pembelajaran sejarah melalui 

pemanfaatan situs sejarah di 

Magelang sebagai sumber belajar, 

menurut Bapak situs mana sajakah 

yang terdapat di Magelang yang 

dapat digunakan sebagai sumber 

belajar sejarah? 

 

 

Boleh, silahkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk sumber sejarah, mengenai situs 

memang banyak. Kalau melihat dari 

materi pembelajaran kalau bagi kelas VII 

contok untuk materi manusia purba 

memang kesulitan. Jadi tidak ada situs. 

Tapi dari kehidupan Indonesia masa 

Hindhu-Budha ini cukup banyak, 

memang tidak terlalu jauh dari kota 

Magelang mungkin hanya sekitar 15 Km; 

antara lain candi Borobudur, Candi 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengapa Bapak memanfaatkan 

situs tersebut sebagai sumber 

belajar sejarah? 

 

 

 

Mendut, Candi Pawon itu candi-candi 

yang bercorak Budha. Sedangkan Hindhu 

memang agak jauh tempatnya tapi masih 

bisa terjangkau tempatnya, yaitu daerah 

Kaliangkrik sana Candi Selogriya, lalu 

daerah Muntilan ada Candi Ngawen, 

Candi Bubrah, Maaf ada satu nama Candi 

Asu, nah itu ada beberapa tempat. Tapi 

kalau untuk situs-situs sejarah yang selain 

kelas VII itu tidak banyak ada Museum 

Diponegoro, ada Museum Jend. 

Sudirman itu situs-situs yang antara lain 

bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar 

di Kota Magelang. 

 

Memanfaatkan situs sejarah kan berarti 

belajar langsung, maka siswa akan lebih 

memahami dan mengambil nilai-nilai 

kehidupan pada masa-masa itu 

diimplikasikan dalam kehidupan sehari-

hari. Itu lebih mudah daripada hanya 
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4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lalu bagaimana cara Bapak 

memanfaatkan sumber sejarah 

tersebut sebagai sumber belajar? 

 

 

Model pembelajaran apa yang 

Bapak gunakan dalam proses 

pembelajaran yang memanfaatkan 

situs sebagai sumber belajar? 

 

 

 

 

membaca dan melihat gambar. Tapi kalau 

sudah bisa mengamati secara langsung itu 

lebih memudahkan mereka akan 

pemahaman materi sehingga nanti 

kecintaan akan sejarah masa lampau yang 

mengilhami masa depan akan lebih 

hidup. 

 

Yang jelas adalah dengan belajar di luar 

ya mereka datang bersama-sama ke situs 

situs sejarah tersebut seperti kunjungan 

sejarah. 

 

Proses atau modelnya ya nanti kita 

langsung, istilahnya kita langsung 

observasi ke tempatnya, langsung lihat 

dan saya mengambil contoh saja dalam 

Hindu itu ada Trimurti dan mereka bisa 

melihat, dewa Siwa itu seperti ini, dewa 

Brahma seperti ini. Jadi bisa melihat 

aslinya. Untuk proses pembelajaran. 
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6. 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

Berapa alokasi waktu yang Bapak 

rencanakan dalam pembelajaran 

yang memanfaatkan situs sejarah di 

Magelang? 

 

 

Apakah pembelajaran tersebut 

berada di luar jam pelajaran? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apakah kemudian mata pelajaran 

yang lain itu ditunda? 

 

 

 

Satu hari biasanya memang sengaja 

direncanakan untuk satu hari full 

bekunjung ke candi-candi yang ada di 

sekitarnya, situs-situs sejarah khususnya 

candi. 

 

Tidak di luar jam pelajaran. Jam efektif, 

hari efektif dan digunakan untuk jam 

pembelajaran sehingga khusus. 

Misal hari senin mereka berkunjung ya 

senin itu dilakukan kujungan. Sehingga 

tetap hari efektif jadi tidak dikatakan luar 

jam pelajaran. Jadi bagi kami hari efektif 

digunakan untuk pembelajaran. Jadi jam 

7 sampai sore. 

 

Mata pelajaran lain pada hari itu 

terimplementasi. Contoh, pelajaran 

ekonomi mereka sekaligus melihat 

perdagangan di sekitar situs-situs sejarah 
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9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemudian kendala apa saja yang 

muncul dalam pelaksanaan 

pembelajaran sejarah dengan 

memanfaatkan situs sejarah sebagai 

sumber belajar? 

 

 

 

 

 

 

Masuk ke Indikator yang kedua, 

Fungsi pemanfaatan situs sejarah 

tersebut. Kemudian nanti kalau bahasa 

Inggris berinteraksi dengan Turis. Jadi 

istilahnya tidak meninggalkan mata 

pelajaran lain namun dikemas supaya 

beberapa mata pelajaran juga ikut 

walaupun nanti pokok pembahasannya 

mempelajari tentang candi. 

 

Yang jelas adalah kendala waktu. Kita 

harus paskan waktu tersebut dimana 

setelah mereka mendapatkan 

pembelajaran, materi baru dipaskan 

waktu. Itu yang mengalami kesulitan. 

Lalu kendala dari segi financial. Memang 

kalau ini mendadak akan membebani 

orang tua maka sebisa mungkin untuk 

tidak dilakukan secara mendadak tapi 

berencana. 
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11.  

 

sebagai sumber belajar. 

Menurut Bapak bagaimana dampak 

yang muncul terhadap proses 

pembelajaran yang bapak lakukan 

dengan memanfaatkan sumber 

sejarah di Magelang sebagai 

sumber belajar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagaimana pengaruh pemanfaatan 

situs sejarah di Magelang sebagai 

 

Pengetahuan siswa bertambah. Mereka 

semakin betul betul memahami. O seperti 

ini. Berbeda jika hanya melihat gambar 

hanya berupa 2 dimensi. 

Kalau melihat langsung bisa 3 dimensi 

dan nyata. Jadi pengetahuan mereka 

bertambah dan nilai-nilai kehidupan 

mereka juga bertambah. Bisa lebih 

mencintai tanah air. Betapa sulitnya 

mereka membuat situs ini, jadi mereka 

menghargai hasil karya orang lain. Tapi 

memang sulit dinilai kalau dampak secara 

pribadi itu. Tapi minimal jika mengambil 

nilai saat ulangan itu kecenderungannya 

akan mengalami kenaikan karena tidak 

hanya teori tapi mereka juga melihat 

secara nyata. 

 

Untuk waktu bisa dikatakan optimal, 

karena dalam kurun waktu satu hari bisa 
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12.  

 

 

 

 

 

sumber belajar terhadap 

penggunaan waktu dalam 

pembelajaran? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apakah pembelajaran dengan 

memanfaatkan situs sejarah sebagai 

sumber belajar dirancang untuk 

memberikan kesempatan bagi 

siswa agar berkembang sesuai 

kemampuan masing-masing? 

belajar. Pemanfaatannya bisa lebih baik. 

Tapi itu tadi seperti yang saya katakan 

dari awal harus kita rencanakan supaya 

waktu betul-betul efektif. Kalau hanya 

diberi waktu singkat jelas sekali akan 

habis di perjalanan karena perjalanan ke 

sana saja sudah memakan waktu. Kalau 

hanya mengambil jam pelajaran pada hari 

itu akan sulit karena situs Hindhu-Budha 

itu jaraknya cukup jauh. Namun untuk 

museum-museum untuk 2 jam pelajaran 

saja cukup karena jaraknya yang dekat. 

Kondisi kendala jarak tersebut yang 

mempengaruhi. 

 

Iya, dengan adanya kesempatan itu 

mereka bisa betul-betul mengeksplorasi 

dirinya. Bisa melihat situs tersebut. Kalau 

kunjungan kan bisa memegang dan 

merasakan bagaimana halusnya karya 

bangsa Indonesia zaman dahulu. Kalau 
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13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika ya, bagaimana hasil proses 

pembelajaran tersebut terhadap 

kemungkinan pembelajaran yang 

lebih individual? 

diambil contoh dalam kemampuan 

fotografi mgkin agak jauh ya tapi dengan 

sembari belajar sejarah dengan 

memanfaatkan situs, mereka juga bisa 

belajar fotografi. Mengabadikan momen-

momen, mencari obyek yang tepat. Oleh 

Karena itu setidaknya dengan satu mata 

pelajaran sejarah itu bisa 

diimplementasikan ke kegiatan-kegiatan 

atau pembelajaran-pembelajaran yang 

lain dan dapat berkembang sesuai dengan 

kemampuan masing-masing. Iya itu tadi, 

tidak hanya dalam satu situs saja hanya 

satu mata pelajaran. Inggris bisa melatih 

speakingnya tanpa meninggalkan inti dari 

kunjungan ke situs tersebut. 

 

Kunjugan ke situs itu istilahnya klasikal 

ya. Kalau individual kan mereka 

tergantung dari niat mereka untuk lebih 

belajar. Ada kalanya sebelum mereka 
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14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apakah pembelajaran dengan 

memanfaatkan situs sejarah di 

Magelang sebagai sumber belajar 

yang Bapak lakukan dapat 

memperjelas materi pembelajaran 

yang masih abstrak menjadi lebih 

jelas dan konkret? 

 

 

 

 

 

 

 

kunjungan mereka membuka buku-buku 

atau literatur yang berakitan dengan situs-

situs tersebut dan sebelumnya juga guru 

membuat tugas mandiri bagi siswa yang 

nantinya akan dikerjakan dan nantinya 

dipresentasikan. 

 

Iya, jadi yang abstrak itu pasti ya jadi 

konkret. Seperti yang saya katakan tadi 

bila di gambar hanya 2 dimensi menjadi 

lebih nyata. Seperti Batu andesit itu sperti 

apa? Lalu kalamakara khanya melihat di 

gambar saja. Kalau melihat secara 

langsung mereka bisa lebih memahami. 

Contoh lain, kamu masih absrak tentang 

tempat untuk membuang air di candi. 

Kog bisa lubang tersebut membuang air 

yang masuk ke candi. Tapi setelah 

melihat secara nyata ternyata memang 

betul cara kerjanya. Jadi sesuatu yang 

masih abstrak menjadi lebih konkret. 
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15. 

 

 

 

 

 

 

 

16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. 

 

 

 

Masuk ke indikator yang ketiga 

yaitu  Pemanfaatan situs sebagai 

media pembelajaran,  apakah 

dalam memanfaatkan situs sejarah 

yang ada di Magelang, situs-situs 

tersebut dijadikan sebagai media 

pembelajaran? 

 

Bagaimana pengaruh yang 

ditimbulkan dari pembelajaran 

dengan memanfaatkan situs sejarah 

di Magelang sebagai media 

pembelajaran terhadap tingkat 

pemahaman siswa dengan materi 

yang disampaikan? 

 

 

Bagaimana pengaruh yang 

ditimbulkan dari pembelajaran 

 

 

Bisa dikatakan iya, situs digunakan 

sebagai media pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

Materinya jelas, medianya jelas maka 

akan berpengaruh besar pada nilai angka 

dia akan mengalami peningkatan. Kalau 

nilai hidup itu kalau saya memandangnya 

saat ini memang sulit namun di hari ke 

depan diharapkan bisa mempengaruhi 

dari konsep hidup. Kalau dari nilai angka 

itu jelas itu bisa meningkatkan. 

 

Sejarah itu kan namanya membelajari 

masa lampau. Kalau mereka atau kita 



 

 

 

144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dengan memanfaatkan situs sejarah 

di Magelang sebagai media 

pembelajaran terhadap minat 

belajar siswa? 

 

 

 

 

 

 

Apa saja kendala yang Bapak 

rasakan dalam memanfaatkan situs 

sejarah yang ada di Magelang 

sebagai media pembelajaran? 

 

 

 

 

 

 

 

atau saya sebagai pendidik memiliki 

media pembelajaran yang menarik 

dengan tertariknya media yang menarik, 

yakin minat belajar sejarah khususnya 

akan meningkat. Jadi kalau selama ini 

hanya mengajar sejarah hanya ceramah 

makan siswa akan mengantuk. Tapi 

dengan ada media langsung ke situs maka 

akan ada tantangan untuk belajar. 

 

Gurunya satu orang membawa 40 atau 

satu kelas lalu menerangkan situs 

tersebut. Tidak akan efektif karena 

keterbatasan SDM atau tenaga pengajar. 

Kalau tidak hati-hati, maka hanya 

beberapa kelompok yang bisa 

mendengarkan penjelasan saya dan 

kelompok lain akan kesulitan. Maka dari 

itu kembali kepada guru untuk bisa 

mengatur dan menjelaskan sehingga 

materi bisa betul-betul dikuasai oleh 
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siswa. Maka teori konsep awal di kelas 

itu harus betul-betul dipahami oleh siswa. 

Sehingga pada saat kita kunjungan ke 

situs sejarah itu mereka tidak dari nol. 

Kalau dari nol maka mereka akan 

kesulitan karena mereka tidak tahu 

intinya apa. Tapi dengan sudah memiliki 

konsep awal, kita akan bisa. Karena 

kendala yang kita hadapi seperti itu maka 

upaya yang dilakukan ya jelas teori dan 

mengatur waktu dan anak dan 

memanfaatkan situasi dan kondisi. 

Seperti kita ketahui situs itu kan tidak 

hanya Bapak gunakan sendiri pada saat 

itu tapi ada wisatawan lain yang datang. 

Oleh  karena itu kita harus bisa melihat 

situasi dan kondisi mana wilayah dari 

situs tersebut yang kosong serta jangan 

melakukan pemanfaatan situs pada masa 

liburan karena tidak akan kondusif karena 

ramai. 
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19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masuk ke indikator yang keempat, 

pemanfaatan situs sejarah melalui 

media grafis. Apakah dalam 

pembelajaran sejarah dengan 

memanfaatkan situs sejarah di 

Magelang yang Bapak lakukan 

menggunakan media gambar/ foto? 

 

 

 

 

Jika ya, Bagaimana pula respon 

siswa terhadap pembelajaran 

dengan memanfaatkan situs sejarah 

di Magelang melalui media 

gambar/ foto? 

 

 

 

 

 

 Memang saya ada media gambar dan 

fotonya. Tidak mengambil dari internet 

namun saya memfoto sendiri lokasi atau 

situs yang terkait dengan materi. Seperti 

pada candi Borobudur ada gambar kapal. 

Kalau hanya dijelaskan mereka hanya 

merespon biasa. Tapi kalau mereka 

diperlihatkan fotonya bahwa ada relier 

kapal di Candi Borobudur maka akan 

lebih positif.. 

 

Responnya sangat positif. Foto yang 

Bapak gunakan minimal foto terbaru saat 

itu. Kalau kita ambil dari buku paket dan 

buku paketnya susah lama sehingga 

gambar itu terlihat situasinya sudah 

berbeda dengan yang sekarang. Kalau 

Bapak mempergunakan foto yang terbaru, 

maka daya tarik siswa akan lebih baik. 
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21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.  

 

 

 

 

 

23. 

 

 

Apakah dalam pembelajaran 

sejarah dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Magelang menggunakan 

media grafis lain seperti kartun, 

poster, atau peta? 

 

 

 

 

 

 

 

Jika ya, bagaimana respon siswa 

terhadap pembelajaran dengan 

memanfaatkan situs sejarah melalui 

media kartun, poster, dan foto? 

 

 

Masuk ke indikator yang ke lima,  

pemanfaatan situs sejarah 

menggunakan media audio.  

Kalau untuk materi Hindhu-Budha untuk 

media kartun, poster peta Bapak belum. 

Tapi kalau kaitannya dengan praaksara 

memang ada. Tapi kalau Hindu-Budha 

Bapak pernah menggunakan film kartun 

Mahabarata. Tapi kalau untuk yang 

berkaitan dengan candi Bapak belum. 

Poster ada. Berupa gambar candi dan 

penjelasannya. Kalau untuk yang peta, 

saya menggunakannya peta pada 

umumnya. 

 

Menarik. Pembelajarannya akan lebih 

hidup. Siswa akan melihat dan 

kadangkala namanya animasi ada 

cuplikan yang lucu. Tapi dari mereka 

tertawa itu mereka bisa lebih menyerap. 

 

Di Candi Selogriya, mereka disebar untuk 

mencari info dan bertanya ke warga 

sekitar. Kemudian dari wawancara itu 
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24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemudian bagaimana respon 

siswa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masuk ke indikator yang ke enam,  

pemanfaatan situs sejarah 

menggunakan media proyeksi 

diam.  Apakah dalam pembelajaran 

sejarah dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Magelang yang Bapak 

mereka rekam dan dipresentasikan di 

kelas.  

 

Kalau mereka sendiri yang merekam itu 

positif, apalagi kalau pertanyaan mereka 

dijawab berbeda dari orang-orang di desa 

dengan keluguan mereka menjawab 

responnya o seperti ini. Dengan ini 

mereka bisa belajar lebih banyak. 

Intinya kalau melihat respon mereka 

terhadap media, jika mereka belajar 

dengan gembira pastinya mereka 

merespon dengan baik dan materi akan 

cepat masuk. 

 

Kalau di Yayasan Tarakanita sudah tidak 

menggunakan lagi. Terakhir 5 tahun yang 

lalu. Sekarang sudah pakai LCD semua. 
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26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. 

 

 

 

 

 

 

 

lakukan, menggunakan media film 

rangkai? 

 

Masuk ke indikator yang ke tujuh, 

pemanfaatan situs sejarah 

menggunakan media audio visual. 

Apakah dalam pembelajaran 

sejarah dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Magelang yang Bapak 

lakukan, menggunakan media 

film? 

 

 

Jika ya, bagaimana bentuk 

pembelajaran yang dilakukan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kami gunakan itu, film-film tentang 

Hindhu-Budha. Candi Borobudur itu ada. 

Contoh tentang lawatan agama seperti 

prosesi Waisak menggunakan dalam 

pembelajaran dengan media film. Ada 

yang dari pemerintah, mengunduh, serta 

merekam sendiri menggunakan kamera 

atau dengan kamera HP. Sederhana saja, 

yang penting masuk ke materi. 

 

Saya akan menayangkan tentunya. Kalau 

saya membutuhkan suara-suara yang 

menggelegar saya menggunakan Lab 

Bahasa. Namun jika menayangkan film-

film yang membutuhkan efek suara yang 

biasa-biasa saja saya bisa lakukan di 

kelas. Setelah ditayangkan, 

ditimbalbalikkan ke anak. Kadangkala 
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28. 

 

 

 

 

 

 

 

Jika ya, bagaimana pula respon 

siswa terhadap pembelajaran 

dengan memanfaatkan situs sejarah 

melalui media film? 

kalau saya menayangkan film, saya pause 

dulu kemudian saya bahas dulu. Tapi juga 

ada kalanya menonton film sampai 

selesai baru dijelaskan. Tapi banyakan 

tidak sampai selesai, di pause dulu dan 

dijelaskan sehingga ada penguatan. 

 

Jika dibandingkan dengan media yang 

lain, maka media film adalah yang paling 

menarik karena audio visual itu sudah ada 

suaranya, ada gambarnya juga. Maka 

siswa akan lebih tertarik. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

DENGAN GURU SMP N 3 MAGELANG 

No. LEO CHANDRA IBU SUNDARI 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

Selamat pagi Ibu Sundari, pada 

kesempatan ini saya ingin 

mewawancarai Ibu seputar 

pembelajaran sejarah yang 

memanfaatkan situs sejarah sebagai 

sumber belajar. Kita mulai dari 

indikator pertama,  pembelajaran 

sejarah melalui pemanfaatan situs 

sejarah di Magelang sebagai 

sumber belajar.  Menurut Ibu situs 

manasajakah di Magelang yang 

dapat digunakan sebagai sumber 

belajar sejarah? 

 

Mengapa Ibu memanfaatkan situs 

tersebut sebagai sumber belajar 

sejarah? 

 

Pagi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalau museum, ada museum Diponegoro 

dan Museum Sudirman. Kalau candi ada 

Borobudur. 

  

 

Itu kan bisa digunakan sebagai sumber 

langsung dalam pembelajaran sejarah.  
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3.  

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

Model pembelajaran apa yang Ibu 

gunakan dalam proses 

pembelajaran yang memanfaatkan 

situs sebagai sumber belajar? 

 

Berapa alokasi waktu yang Ibu 

rencanakan dalam pembelajaran 

yang memanfaatkan situs sejarah di 

Magelang? 

 

 

 

Adakah kendala yang muncul 

dalam pelaksanaan pembelajaran 

sejarah dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Magelang sebagai 

sumber belajar? 

 

Bagaimana upaya yang Ibu lakukan 

dalam mengatasi kendala tersebut? 

 

Pemanfaatan situs. 

 

 

 

 

Kalau melakukan kunjungan kalau hanya 

pada jam pelajaran tidak cukup. Dulu 

malah pernah ada yang melakukan 

kunjungan diluar jam pelajaran. Jadi 

sesudah pelajaran berakhir lalu 

melakukan kunjungan. 

 

Alokasi waktu, kendala yang lain ya 

kalau anak-anak pulang itu rumahnya 

tidak di satu tempat tapi berbeda beda 

jadi saat naik angkotnya itu yang sulit. 

 

 

Nanti dikoordinasi, nanti pulangnya di 

SMP 3 dulu. 
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7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  

 

 

 

 

 

9.  

 

 

 

 

 

Masuk dalam indikator kedua, 

fungsi pemanfaatan situs sejarah 

sebagai sumber belajar. Bagaimana 

dampak yang muncul terhadap 

proses pembelajaran yang Ibu 

lakukan dengan memanfaatkan 

situs sejarah di Magelang sebagai 

sumber belajar? 

 

Bagaimana pengaruh pemanfaatan 

situs sejarah di Magelang sebagai 

sumber belajar terhadap 

penggunaan waktu dalam 

pembelajaran? 

 

Apakah pembelajaran dengan 

memanfaatkan situs sejarah sebagai 

sumber belajar dirancang untuk 

memberikan kesempatan bagi 

siswa agar berkembang sesuai 

kemampuan masing-masing? 

 

 

Anak akan semakin rajin dan akan 

semakin tahu dan lebih tahun dengan 

peninggalan-peninggalan sejarah. 

 

 

 

 

Lebih banyak menggunakan waktu. 

 

 

 

 

 

Ya saya kira begitu. Jadi anak bisa tahu 

dan bisa memahami peninggalan-

peninggalan jadi lebih mudah dalam 

pembahasan di kelas. 
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10. 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

Apakah pembelajaran dengan 

memanfaatkan situs sejarah di 

Magelang sebagai sumber belajar 

yang Bapak/ Ibu lakukan dapat 

memperjelas materi pembelajaran 

yang masih abstrak menjadi lebih 

jelas dan konkrit? 

 

Masuk ke indikator yang ketiga, 

pemanfaatan situs sebagai media 

pembelajaran. Apakah dalam 

memanfaatkan situs sejarah yang 

ada di Magelang, situs-situs 

tersebut dijadikan sebagai media 

pembelajaran? 

 

Bagaimana pengaruh yang 

ditimbulkan dari pembelajaran 

dengan memanfaatkan situs sejarah 

di Magelang sebagai media 

 

Iya, karena menarik. 

 

 

 

 

 

 

 

Iya, 

 

 

 

 

 

 

 

Lebih mudah ya dalam penyampaian 

materi. 
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13. 

 

 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

 

 

15.  

 

 

pembelajaran terhadap tingkat 

pemahaman siswa dengan materi 

yang disampaikan? 

 

Bagaimana pengaruh yang 

ditimbulkan dari pembelajaran 

dengan memanfaatkan situs sejarah 

di Magelang sebagai media 

pembelajaran terhadap minat 

belajar siswa? 

 

Bagaimana pengaruh yang 

ditimbulkan dari pembelajaran 

dengan memanfaatkan situs sejarah 

di Magelang sebagai media 

pembelajaran terhadap tingkat 

keaktifan siswa? 

 

Apa saja kedala yang Ibu rasakan 

dalam memanfaatkan situs sejarah 

yang ada di Magelang sebagai 

 

 

 

 

Lebih giat dalam belajar. 

 

 

 

 

 

 

Ya siswa lebih aktif. Siswa bisa melihat 

langsung, siswa lebih senang,lebih aktif, 

lebih tahu jadi siswa tidak hanya dengar 

dari cerita tapi langsung belajar di situs.  

 

 

 

Saya rasa jika memanfaatkan situs 

sejarah sebagai media penunjang 

pembelajaran saya tidak mengalami 
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16. 

 

 

 

 

 

17.  

 

 

 

 

 

18. 

 

 

 

 

 

19. 

media pembelajarah? 

 

Apakah dalam pembelajaran 

sejarah dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Magelang yang Ibu 

lakukan menggunakan media 

gambar/foto? 

 

Kemudian bagaimana bentuk 

pembelajaran yang Ibu terapkan 

kepada siswa? 

 

 

 

Kemudian bagaimana pula respon 

siswa terhadap pembelajaran 

dengan memanfaatkan situs sejarah 

di Magelang melalui media 

gambar/foto? 

 

Apakah dalam pembelajaran 

kendala. 

 

Iya 

 

 

 

 

 

Saya perlihatkan gambar atau foto yang 

berkaitan dengan materi melalui media 

LCD. Kemudia setelah saya 

mempertontonkan kemudian satu persatu 

saya jelaskan. 

 

Siswa menyambut baik dan merasa 

terhibur dengan gambar itu. Siswa juga 

tidak bosan jika saya jelaskan saja. 

 

 

 

Belum 
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20. 

 

 

 

 

21. 

 

 

 

 

 

 

22. 

 

 

 

sejarah dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Magelang menggunakan 

media grafis lain seperti kartun, 

poster, atau peta? 

 

Apakah dalam pembelajaran 

sejarah dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Magelanag 

menggunakan media alat perekam? 

 

Apakah dalam pembelajaran 

sejarah dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Magelang yang Ibu 

lakukan menggunakan media 

proyeksi diam seperti film rangkai 

dan OHP?   

 

Apakah dalam pembelajaran 

sejarah dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Magelang yang Ibu 

lalukan menggunakan media film? 

 

 

 

 

 

Tidak 

 

 

 

 

Tidak pernah, karena sudah 

menggunakan LCD 

 

 

 

 

 

Iya, filmnya seputar pemanfaatan 

museum. Jika yang untuk materi Hindhu-

Budha juga ada. 
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23. 

 

 

 

 

 

24.  

 

 

 

Bagaimana bentuk pembelajaran 

yang dilakukan? 

 

 

 

 

Bagaimana respon siswa terhadap 

pembelajaran dengan 

memanfaatkan situs sejarah melalui 

media film? 

 

 

Ya saya mempertontonkan film tersebut 

sembari mengawasi siswa. Setelah film 

selesai atau saat di pertengahan, saya 

jelaskan agar pemahaman siswa bisa 

sesuai dengan materi. 

 

Jadi si anak akan lebih tertarik 

dibandingkan dengan ceramah. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

DENGAN SISWA SMP TARAKANITA MAGELANG 

 

 

 

No. LEO CHANDRA BARLAAM BAGUS PURWAKA 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

Apakah anda tahu apa saja situs-

situs sejarah yang ada di 

Magelang? 

 

Apakah di dalam pembelajaran 

sejarah yang dilakukan, guru 

pernah memanfaatkan situs sejarah 

yang ada di Magelang sebagai 

sumber belajar? 

 

Apakah dalam memanfaatkan situs 

sejarah yang ada di Magelang, 

situs-situs tersebut dijadikan 

sebagai media pembelajaran? 

 

Apakah pemanfaatan situs sejarah 

Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi 

Pawon, dan Museum Diponegoro. 

 

 

Saya rasa belum pernah. 

 

 

 

 

 

iya 

 

 

 

 

Menurut saya begitu mas, artinya ya jadi 
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5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

yang ada di Magelang sebagai 

sumber belajar dapat membuat 

materi pelajaran menjadi mudah 

dipahami? 

 

Apakah dengan memanfaatkan 

situs sejarah yang ada di Magelnag 

dapat merangsang anda untuk lebih 

giat belajar? 

 

Apakah dengan mamanfaatkan 

situs sejarah sebagai media 

pembelajaran dapat meningkatkan 

keaktifan anda dalam mengikuti 

pembelajaran? 

 

Apakah dalam pembelajaran 

sejarah dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Magelang menggunakan 

media gambar/foto? 

 

menarik sehingga mudah dipahami. 

 

 

 

 

Sama saja. 

 

 

 

 

Iya, saya lebih semangat bertanya. 

 

 

 

 

 

Pernah. 
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8. 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

Bagaimana bentuk pembelajaran 

dengan memanfaatkan situs melalui 

gambar/foto? 

 

Apakah dalam pembelajaran 

sejarah dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Magelang menggunakan 

media grafis lain seperti kartun, 

poster, dan peta? 

 

Apakah dalam pembelajaran 

sejarah dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Magelang menggunakan 

media alat perekam? 

 

Apakah anda menginginkan 

pembelajaran dengan 

meamanfaatkan pembelajaran 

dengan memanfaatkan situs sejarah 

di Magelang menggunakan alat 

perekam? 

Guru memperlihatkan lalu dijelaskan. 

 

 

 

Belum 

 

 

 

 

 

Belum pernah. 

 

 

 

 

Iya saya ingin. 
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12. 

 

 

 

 

13. 

 

 

Apakah dalam pembelajaran 

sejarah dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Magelang menggunakan 

film? 

 

Bagaimana bentuk pembelajaran 

yang dilakukan? 

 

Iya, film kartun tapi. Menarik dan lucu. 

 

 

 

 

Kita di perlihatkan di kelas kemudian di 

jelaskan setelah menonton. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

DENGAN SISWA SMP TARAKANITA MAGELANG 

 

 

 

No. LEO CHANDRA HYLDA ARDISA 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

Apakah anda tahun apa sajakah 

situs-situs sejarah yang ada di 

Magelang? 

 

Apakah di dalam pembelajaran 

sejarah yang dilakukan, guru 

pernah memanfaatkan situs yang 

ada di Magelang sebagai sumber 

belajar? 

 

Apakah dalam memanfaatkan situs 

sejarah yang ada di Magelang, 

situs-situs tersebut dijadikan 

sebagai media pembelajaran? 

 

Apakah pemanfaatan situs sejarah 

Candi Borobudur 

 

 

 

Belum pernah. 

 

 

 

 

 

iya 

 

 

 

 

iya. Biasanya kalau menjelaskan itu saya 



 

 

 

164 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

yang ada di Magelang sebagai 

sumber belajar dapat membuat 

materi pembelajaran menjadi 

mudah dipahami? 

 

Apakah pemanfaatan situs sejarah 

yang ada di Magelang dapat 

merangsang siswa untuk lebih giat 

belajar? 

 

Apakah dengan memanfaatkan 

situs sejarah sebagai media 

pembelajaran dapat meningkatkan 

keaktifan anda dalam mengikuti 

pembelajaran?  

 

Adakah kendala yang anda rasakan 

dalam memanfaatkan situs sejarah 

yang ada di Magelang sebagai 

media pembelajaran? 

 

agak kurang paham. Tapi setelah 

menggunakan media(film) saya cukup 

sekali sudah paham. 

 

 

Tergantung, menarik atau tidak 

medianya. Kalau iya, saya jadi semangat 

dan rasa ingin tahunya akan sejarah jadi 

tinggi. 

 

Tidak. Sama saja. Saya malah lebih suka 

memperhatikan. 

 

 

 

 

Ada, mungkin waktu untuk menjelaskan 

kurang. Jadi kurang dijelaskan. 
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8. 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

Apakah dalam pembelajaran 

sejarah dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Magelang menggunakan 

media gambar/foto? 

 

Apakah anda menginginkan 

pembelajaran dengan 

memanfaatkan situs sejarah di 

Magelang menggunakan media 

gambar/foto? 

 

Apakah dalam pembelajaran 

sejarah dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Magelang menggunakan 

media alat perekam? 

 

Apakah anda menginginkan 

pembelajaran dengan 

memanfaatkan situs sejarah di 

Magelang menggunakan media alat 

perekam? 

Belum pernah. 

 

 

 

 

Iya saya ingin karena penasaran sama 

bentuk aslinya. 

 

 

 

 

Tidak pernah. 

 

 

 

 

Iya. 
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12. 

 

 

 

 

13. 

 

 

 

Apakah dalam pembelajaran 

sejarah dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Magelang menggunakan 

media film? 

 

Bagaimana bentuk pembelajaran 

yang dilakukan? 

 

 

Iya.  

 

 

 

 

Ya begitu, guru memutarkan film lalu 

setelah itu guru menjelaskan. Pernah juga 

pada waktu itu di suruh meringkas. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

DENGAN SISWA SMP TARAKANITA MAGELANG 

 

 

 

No. LEO CHANDRA MATTEW WIRYOPRANOTO 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

Apakah anda tahu apa saja situs-

situs sejarah yang ada di 

Magelang? 

 

Apakah di dalam pembelajaran 

sejarah yang dilakukan, guru 

pernah memanfaatkan situs sejarah 

yang ada di Magelang sebagai 

sumber belajar? 

 

Apakah dalam pembelajaran 

sejarah dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Magelang menggunakan 

media gambar/foto? 

 

Bagaimana bentuk pembelajaran 

Museum Diponegoro dan Candi 

Borobudur. 

 

 

Tidak pernah. 

 

 

 

 

 

Iya saya pernah mengalaminya. 

 

 

 

 

Biasanya Pak Agung kalau menjelaskan 
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5. 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

dengan memanfaatkan situs 

melalui gambar/foto? 

 

 

Apakah dalam pembelajaran 

sejarah dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Magelang menggunakan 

media grafis lain seperti kartun, 

poster, dan peta? 

 

Apakah anda menginginkan 

pembelajaran dengan 

memanfaatkan situs melalui media 

grafis lain seperti kartu, poster 

maupun peta? 

 

Apakah dalam pembelajaran 

sejarah dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Magelang menggunakan 

media alat perekam? 

 

suka beberapa kali menggunakan foto 

candi atau patung. Kemudian Pak Agung 

menjelaskan foto tersebut. 

 

Tidak. 

 

 

 

 

 

Iya, karena dengan begitu saya mungkin 

bisa lebih menyukai peajaran sejarah. 

 

 

 

 

Tidak, Pak Agung tidak pernah 

menggunakan. 
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8. 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

Apakah anda menginginkan 

pembelajaran dengan 

memanfaatkan situs sejarah di 

Magelang menggunakan media alat 

perekam? 

 

Apakah dalam pembelajaran 

sejarah dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Magelang menggunakan 

media film rangkai, OHP dan 

sejenisnya? 

 

Apakah anda menginginkan 

pembelajaran dengan 

memanfaatkan situs sejarah di 

Magelang melalui media film 

rangkai, OHP maupun sejenisnya? 

 

Apakah dalam pembelajaran 

sejarah dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Magelang menggunakan 

Iya, seperti yang saya bilang tadi, kalau 

pelajaran sejarah itu banyak medianya 

kemungkinan pembelajaran itu jadi 

menyenangkan. 

 

 

OHP sudah tidak menggunakan. 

 

 

 

 

 

Mungkin untuk variasi tidak apa-apa, tapi 

kan sudah ada proyektor LCD jadi tidak 

perlu repot-repot lagi. 

 

 

 

Tidak pernah 
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12. 

 

 

 

 

13. 

 

media film? 

 

Apakah dalam pembelajaran sejara 

dengan memanfaatkan situs sejarah 

di Magelang menggunakan media 

video pembelajaran? 

 

Bagaimana bentuk pembelajaran 

yang dilakukan? 

 

 

Iya pernah, tapi Cuma sekali. 

 

 

 

 

Pak Agung memutar film tersebut 

kemudian Pak Agung menjelaskan. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

DENGAN SISWA SMP TARAKANITA MAGELANG 

 

 

 

No. LEO CHANDRA OLIVIA JANETTE HARRISON 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

Selamat Siang, Adek namanya 

siapa? 

Kita mulai ya, Situs sejarah mana 

sajakah yang ada di Magelang yang 

kamu ketahui? 

 

Pernahkan Guru memanfaatkan 

situs tersebut sebagai sumber 

belajar? 

 

Apakah dalam memanfaatkan situs 

sejarah yang ada di Magelang, 

situs-situs tersebut dijadikan 

sebagai media pembelajaran? 

 

Lalu bagaimana intensitas guru 

Olivia. Museum Diponegoro dan Candi 

Borobudur. 

 

 

 

 

Belum 

 

 

 

Iya, menggunakan media gambar. 

 

 

 

 

Jarang. 
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5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

8. 

 

dalam penerapan metode 

mengajarar menggunakan media 

gambar? 

 

Bagaimana kesesuaian materi 

pelajaran dengan media yang 

dipergunakan dalam pembelajaran? 

 

Apakah pemanfaatan situs sejarah 

yang ada di Magelang sebagai 

sumber belajar dapat membuat 

materi pelajaran menjadi mudah 

dipahami? 

 

Apakah pemanfaatan situs sejarah 

yang ada di Magelang dapat 

merangsang anda untuk lebih giat 

belajar sejarah? 

 

Apakah dalam pembelajaran 

sejarah dengan memanfaatkan situs 

 

 

 

 

Sesuai. 

 

 

 

Iya, karena pelajaran itu jadi menarik. 

 

 

 

 

 

Iya, karena menarik. Jadi rasa ingin tahu 

bertambah. Daripada ceramah 

membosankan dan membuat ngantuk. 

 

 

Iya, pernah tapi jarang. 

 



 

 

 

173 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

12. 

sejarah di Magelang menggunakan 

media gambar/Foto? 

 

Bagaimana bentuk pembelajaran 

dengan memanfaatkan situs melalui 

gambar/foto? 

 

 

Apakah dalam pembelajaran 

sejarah dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Magelang menggunakan 

media grafis lain seperti kartun, 

poster, dan peta? 

 

Apakah kamu menginginkan 

pembelajaran dengan 

memanfaatkan situ melalui media 

grafis lain seperti kartun, poster 

maupun peta? 

 

Apakah dalam pembelajaran 

 

 

 

Pak Agung menjelaskan kemudian di 

suruh lihat gambar yang telah dijelaskan 

tadi di LKS atau buku paket. Pernah juga 

Pak Agung membawa foto sendiri. 

 

Tidak pernah. 

 

 

 

 

 

Iya saya ingin. 

 

 

 

 

 

Iya itu film manusia purba. Tapi kalau 
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13. 

sejarah dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Magelang menggunakan 

media film? 

 

Lalu bagaimana bentuk 

pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru? 

 

 

 

untuk materi Hindhu-Budha saya rasa 

belum ada. 

 

 

Ya guru menampilkan film terus nanti 

setelah hampir selesai guru 

menghentikan dahulu baru menjelaskan. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

DENGAN SISWA SMP TARAKANITA MAGELANG 

 

No. Leo Chandra STELLA LEVINA SUTONO 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

Untuk Indikator pertama, 

pembelajaran sejarah melalui 

pemanfaatan situs sejarah di 

Magelang sebagai sumber belajar. 

Apakah kamu tahu situs apa saja 

yang ada di Magelang? 

 

Apakah dalam pembelajaran 

sejarah yang dilakukan, guru 

pernah memanfaatkan situs sejarah 

di magelang? 

 

Kalau misalkan guru sejarah, Pak 

Agung mengajar pernah 

menggunakan media? Seperti 

power point, gambar, photo dan 

peta? 

 

Candi Borobudur, Candi Prambanan. 

 

 

 

 

 

 

Untuk angkatan saya belum. 

 

 

 

 

Pernah. 
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4. 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

8. 

Kalau misalkan menggunakan 

media kartun dan poster pernah? 

 

Kalau menggunakan media audio 

itu pernah? Misalkan kamu di kelas 

kemudian diperdengarkan rekaman. 

 

Kalau menggunakan proyeksi diam, 

seperti OHP Pernah? 

 

Kemudian apakah dalam 

pembelajaran sejarah dengan 

memanfaatkan situs sejarah di 

Magelang menggunakan media 

film? Seputar materi Hindhu-

Budha. 

 

Kemudian bentuk pembelajaran 

yang diterapkan seperti apa? 

 

 

Pernah. Guru menjelaskan. 

 

 

Iya pernah. 

 

 

 

Tidak tahu OHP. 

 

 

Iya pernah, film jaman-jaman dulu. 

 

 

 

 

 

 

Nonton di kelas kemudian disuruh 

meringkas. 



 

 

 

177 

TRANSKRIP WAWANCARA 

DENGAN SISWA SMP NEGERI 3 MAGELANG 

 

 

 

No. LEO CHANDRA DAFA SALSABILA 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

Apakah anda tahu apa saja situs-

situs sejarah yang ada di 

Magelang? 

 

Apakah di dalam pembelajaran 

sejarah yang dilakukan, guru 

pernah memanfaatkan situs sejarah 

yang ada di Magelang sebagai 

sumber belajar? 

 

Apakah dalam memanfaatkan situs 

sejarah yang ada di Magelang, 

situs-situs tersebut dijadikan 

sebagai media pembelajaran? 

 

Apakah pemanfaatan situs sejarah 

Candi Borobudur dan Candi Prambanan. 

 

 

 

Belum pernah. 

 

 

 

 

 

Iya menggunakan. 

 

 

 

 

Mungkin, tapi bagi saya belum 
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5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

yang ada di Magelang sebagai 

sumber belajar dapat membuat 

materi pelajaran menjadi lebih 

mudah dipahami? 

 

Apakah pemanfaatan situs sejarah 

yang ada di Magelang dapat 

merangsang anda untuk lebih giat 

belajar? 

 

Apakah dengan memanfaatkan 

situs sejarah sebagai media 

pembelajaran dapat meningkatkan 

keaktifan anda dalam mengikuti 

pembelajaran? 

 

Adakah kendala yang anda rasakan 

dalam memanfaatkan situs sejarah 

yang ada di Magelang sebagai 

media pembelajaran? 

 

berpengaruh karena jarang. Mungkin 

kalau sering bisa berbeda. 

 

 

 

Iya, soalnya dengan cara yang beda, 

membuat saya ingin belajar. 

 

 

 

Menurtut saya tidak berpengaruh. 

 

 

 

 

 

Mungkin karena jarang dan media 

gambarnya susah di lihat karena tidak 

asli. 
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8. 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

11. 

Apakah dalam pembelajaran 

sejarah dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Magelang menggunakan 

media gambar/foto? 

 

Apakah dalam pembelajaran 

dengan memanfaatkan situs sejarah 

di Magelang menggunakan media 

grafis lain seperti kartun, poster 

maupun peta? 

 

Apakah dalam pembelajaran 

sejarah dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Magelang menggunakan 

media alat perekam? 

 

Apakah dalam pembelajaran 

sejarah dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Magelang menggunakan 

media film maupun video 

pembelajaran? 

Iya pernah. 

 

 

 

 

Belum pernah. 

 

 

 

 

 

Belum pernah. 

 

 

 

 

Yang Hindu-Budha belum pernah. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

DENGAN SISWA SMP NEGERI 3 MAGELANG 

 

 

No. LEO CHANDRA IMAM PUJI SANTOSO 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

Apakah anda tahu apa saja situs-

situs sejarah yang ada di  

Magelang? 

 

Apakah di dalam pembelajaran 

sejarah yang dilakukan, guru 

pernah memanfaatkan situs sejarah 

yang ada di Magelang sebagai 

sumber belajar? 

 

Apakah dalam memanfaatkan situs 

sejarah yang ada di Magelang, 

situs-situs tersebut dijadikan 

sebagai media pembelajaran? 

 

Apakah pemanfaatan situs sejarah 

Candi Borobudur, Candi Mendut dan 

Candi Prambanan. 

 

 

Belum pernah. 

 

 

 

 

 

Iya pernah 

 

 

 

 

Aslinya Bu Ndari itu sudah menarik. 
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5. 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

yang ada di Magelang sebagai 

sumber belajar dapat membuat 

materi pelajaran menjadi lebih 

mudah dipahami? 

 

Apakah pemanfaatan situs sejarah 

yang ada di Magelang dapat 

merangsang anda untuk lebih giat 

belajar? 

 

Apakah dengan memanfaatkan 

situs sejarah sebagai media 

pembelajaran dapat meningkatkan 

keaktifan anda dalam mengikuti 

pembelajaran? 

 

Adakah kendala yang anda rasakan 

dalam memanfaatkan situs sejarah 

yang ada di Magelang sebagai 

media pembelajaran? 

 

Beliau ngajarnya lucu. Tapi dengan 

menggunakan media, pelajaran sejarah 

yang sudah menarik bisa tambah menarik 

sehingga ilmunya mudah dipahami. 

 

Biasa saja. 

 

 

 

 

Biasa saja. 

 

 

 

 

Gambarnya potokopian. Jadi kurang 

jelas. 
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8. 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

12. 

Apakah dlam pembelajaran sejarah 

dengan memanfaatkan situs sejarah 

di Magelang menggunakan media 

gambar/foto? 

 

Bagaimana bentuk pembelajaran 

dengan memanfaatkan situs melalui 

media gambar/foto? 

 

Apakah dalam pembelajaran 

sejarah dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Magelang menggunakan 

media grafis lain seperti kartun, 

poster, dan peta? 

 

Apakah dalam pembelajaran 

sejarah dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Magelang menggunakan 

media alat perekam? 

 

Apakah dalam pembelajaran 

Iya pernah. 

 

 

 

 

Bu Ndari menjelaskan foto yang sudah 

diperlihatkan ke murid-murid. 

 

 

Tidak pernah. 

 

 

 

 

 

Tidak pernah. 

 

 

 

 

Saya semenjak di kelas 7 sampai kelas 9 
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13. 

sejarah dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Magelang menggunakan 

media film rangkai ataupun OHP. 

 

Apakah dalam pembelajaran 

sejarah dengan memanfaatkan  

situs sejarah di Magelang 

menggunakan media film maupun 

video pembelajaran? 

 

ini belum pernah menggunakan OHP. 

Bahkan saya tidak tahu bentuknya.  

 

 

Pernah tapi seputar museum. Yang 

materi Hindu-Budha belum.  
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TRANSKRIP WAWANCARA 

DENGAN SISWA SMP NEGERI 3 MAGELANG 

 

 

 

No. LEO CHANDRA PUTRI NOVITASARI DAMAYANTI 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

Apakah anda tahu apa saja situs-

situs sejarah yang ada di 

Magelang? 

 

Apakah di dalam pembelajaran 

sejarah yang dilakukan, guru 

pernah memanfaatkan situs sejarah 

yang ada di Magelang sebagai 

sumber belajar? 

 

Apakah dalam memanfaatkan situs 

sejarah yang ada di Magelang, 

situs-situs tersebut dijadikan 

sebagai media pembelajaran? 

 

Apakah pemanfaatan situs sejarah 

Museum Sudirman, Museum Diponegro, 

Candi Borobudur dan Candi Prambanan. 

 

 

Belum pernah. 

 

 

 

 

 

Iya biasanya Bu Ndrari menggunakan 

gambar situs sejarah. 

 

 

 

Iya karena dengan menggunakan media, 
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5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

yang ada di Magelang sebagai 

sumber belajar dapat membuat 

materi pelajaran menjadi lebih 

mudah dipahami? 

 

 

Apakah pemanfaatan situs sejarah 

yang ada di Magelang dapat 

merangsang anda untuk lebih giat 

belajar? 

 

Apakah dengan memanfaatkan 

situs sejarah sebagai media 

pembelajaran dapat meningkatkan 

keaktifan anda dalam mengikuti 

pembelajaran? 

 

Adakah kendala yang anda rasakan 

dalam memanfaatkan situs sejarah 

yang ada di Magelang sebagai 

media pembelajaran? 

saya tidak hanya berangan- angan saja 

mengenai bentuk dan wujudnya. Tapi 

bisa setidaknya mengetahui aslinya 

seperti apa sehingga saya bisa lebih 

paham. 

 

Biasa saja 

 

 

 

 

Iya lebih ingin tahu tentang media itu. 

Sehingga pelajaran bisa saya tangkap 

dengan baik. 

 

 

 

Cuma murid belum pernah di ajak 

langsung aja ke situs tersebut. Kalau 

mengenai media saya pribadi tidak ada 

kendala. 
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8. 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

Apakah dalam pembelajaran 

sejarah dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Magelang menggunakan 

media gambar/foto? 

 

Bagaimana bentuk pembelajaran 

dengan memanfaatkan situs melalui 

gambar/foto? 

 

Apakah dalam pembelajaran 

dengan memanfaatkan situs sejarah 

di Magelang menggunakan media 

grafis lain seperti kartun, poster 

maupun peta? 

 

Apakah dalam pembelajaran 

sejarah dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Magelang menggunakan 

media alat perekam? 

 

 

Iya pernah. 

 

 

 

 

Diberikan gambar lalu dijelaskan. 

 

 

 

Pernah peta. Tapi hanya sebagai media 

pendukung. 

 

 

 

 

Saya kira belum pernah. 
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12. 

 

 

 

Apakah dalam pembelajaran 

sejarah dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Magelang menggunakan 

media film maupun video 

pembelajaran? 

Belum pernah. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

DENGAN SISWA SMP NEGERI 3 MAGELANG 

 

 

 

No. LEO CHANDRA ASTARINI SABRINA ARIYANTI 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

Apakah anda tahu apa saja situs-

situs sejarah yang ada di 

Magelang? 

 

Apakah di dalam pembelajaran 

sejarah yang dilakukan, guru 

pernah memanfaatkan situs sejarah 

yang ada di Magelang sebagai 

sumber belajar? 

 

Apakah dalam memanfaatkan situs 

sejarah yang ada di Magelang, 

situs-situs tersebut dijadikan 

sebagai media pembelajaran? 

 

Apakah dengan melaksanakan 

Candi Borobudur dan Candi Prambanan. 

 

 

 

Belum penah. 

 

 

 

 

 

Iya, Bu Ndari pernah menggunakan 

gambar candi di kelas. 

 

 

 

Iya, karena bagi saya media tersebut 
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5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

pembelajaran melalui pemanfaatan 

situs sejarah yang ada di Magelang 

memudahkan anda dalam 

melaksanakan proses 

pembelajaran? 

 

Apakah pemanfaatan situs sejarah 

yang ada di Magelang dapat 

merangsang anda untuk lebih giat 

belajar? 

 

Apakah dengan memanfaatkan 

situs sejarah sebagai media 

pembelajaran dapat meningkatkan 

keaktifan anda dalam mengikuti 

pembelajaran? 

 

Adakah kendala yang anda rasakan 

dalam memanfaatkan situs sejarah 

yang ada di Magelang sebagai 

media pembelajaran? 

membuat saya lebih antusias dengan 

pelajaran. 

 

 

 

 

Tidak, biasa saja. 

 

 

 

 

Iya, saya jadi antusias mengikuti 

pelajaran. 

 

 

 

 

Iya ada, sering gambarnya tidak kelihatan 

jelas karena fotokopian. 

 

 



 

 

 

190 

 

8. 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

Apakah dalam pembelajaran 

sejarah dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Magelang menggunakan 

media gambar/foto? 

 

Bagaimana bentuk pembelajaran 

dengan memanfaatkan situs 

melalui gambar/foto? 

 

Apakah dalam pembelajaran 

sejarah dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Magelang menggunakan 

media grafis lain seperti kartun, 

poster, dan peta? 

 

Apakah anda menginginkan 

pembelajaran sejarah dengan 

memanfaatkan situs melalui media 

grafis lain seperti kartun, poster 

maupun peta? 

 

Iya pernah. 

 

 

 

 

Biasanya Bu Ndari menjelaskan baru 

nanti terakhir-terkahir baru diperlihatkan 

gambarnya. 

 

Belum. 

 

 

 

 

 

Iya saya ingin. 
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12. 

 

 

 

 

13. 

 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

 

15. 

 

 

 

Apakah dalam pembelajaran 

sejarah dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Magelang menggunakan 

media alat perekam? 

 

Apakah anda menginginkan 

pembelajaran dengan 

memanfaatkan situs sejarah di 

Magelang menggunakan media alat 

perekam? 

 

Apakah dalam pembelajaran 

sejarah dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Magelang menggunakan 

media film rangkai ataupun media 

transparansi dengan OHP? 

 

Apakah dalam pembelajaran 

sejarah dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Magelang menggunakan 

 

Belum pernah. 

 

 

 

 

Iya saya ingin. 

 

 

 

 

 

Belum Pernah. 

 

 

 

 

 

Belum Pernah. 
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16. 

media film ataupun video 

pembelajaran? 

 

Apakah anda menginginkan 

pembelajaran dengan 

memanfaatkan situs sejarah di 

Magelang menggunakan media 

film ataupun video pembelajaran? 

 

 

 

Iya saya menginginkannya. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

DENGAN SISWA SMP NEGERI 3 MAGELANG 

 

 

 

No. LEO CHANDRA MUHAMMAD SAFIQ HARDIYANA 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

Apakah anda tahu apa saja situs-

situs sejarah yang ada di 

Magelang? 

 

Apakah di dalam pembelajaran 

sejarah yang dilakukan, guru 

pernah memanfaatkan situs sejarah 

yang ada di Magelang sebagai 

sumber belajar? 

 

Apakah dalam memanfaatkan situs 

sejarah yang ada di Magelang, 

situs-situs tersebut dijadikan 

sebagai media pembelajaran? 

 

Apakah pemanfaatan situs sejarah 

Candi Borobudur saja. 

 

 

 

Wah itu belum pernah. 

 

 

 

 

 

Pernah, berupa foto dan gambar serta 

replica Candi dari karton. 

 

 

 

Iya karena menarik. 
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5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

yang ada di Magelang sebagai 

sumber belajar dapat membuat 

materi pelajaran menjadi lebih 

mudah dipahami? 

 

Apakah pemanfaatan situs sejarah 

yang ada di Magelang dapat 

merangsang anda untuk lebih giat 

belajar? 

 

Apakah dengan memanfaatkan 

situs sejarah sebagai media 

pembelajaran dapat meningkatkan 

keaktifan anda dalam mengikuti 

pembelajaran? 

 

Adakah kendala yang anda rasakan 

dalam memanfaatkan situs sejarah 

yang ada di Magelang sebagai 

media pembelajaran? 

 

 

 

 

 

 

Menurut saya sama saja.  

 

 

 

 

Iya kalau medianya menarik mungkin 

bisa membuat saya aktif. Tapi jika 

medianya terlalu rumit malah 

membosankan. 

 

 

Tidak ada. 
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8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

10. 

 

 

Apakah dalam pembelajaran 

sejarah dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Magelang menggunakan 

media gambar/foto? 

 

 

 

 

 

 

 

Apakah dalam pembelajaran 

sejarah dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Magelang menggunakan 

media alat perekam? 

 

Apakah dalam pembelajaran 

sejarah dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Magelang menggunakan 

media film maupun video 

pembelajaran? 

Iya, Bu Ndari sering menunjukkan 

gambar pada murid lalu menjelaskan 

tentang gambar itu. Tidak jarang Bu 

Ndari menyuruh salah satu murid untuk 

mengambil buku paket di Perpustakaan 

kemudian membagikan buku itu ke 

murid. Kemudian murid di suruh melihat 

gamabr di halaman yang sudah 

ditentukan. Setelah melihat, Baru Bu 

Ndari menjelaskan. 

 

Tidak pernah. 

 

 

 

 

Pernah. Tapi mengenai Museum bukan 

materi Hindhu-Budha. 
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TABEL KESESUAIAN HASIL PELAKSANAAN PEMANFAATAN SITUS 

SEJARAH DI MAGELANG DENGAN INDIKATOR KEEFEKTIFAN YANG 

HARUS DICAPAI 

Tabel 1 Efektifitas pelaksanaan pemanfaatan situs sejarah berdasarkan 

fungsinya sebagai sumber belajar di SMP Tarakanita Magelang 

No. 
Kriteria dalam indikator 

yang harus dicapai 
Pelaksanaan di lapangan Keterangan 

1. Pelaksanaan pembelajaran 

melalui pemanfaatan situs 

sejarah yang ada di 

Magelang dapat 

memudahkan siswa dalam 

melaksanakan proses 

pembelajaran sejarah 

Pelaksanaan pemanfaatan 

situs sejarah yang ada di 

Magelang sebagai sumber 

belajar belum 

mempermudah siswa 

dalam melaksanakan 

proses pembelajaran 

Pelaksanaan 

pemanfaatan situs 

sejarah 

menggunakan 

metode lawatan 

sejarah hanya 

dilakukan satu kali. 

Kemudian dialihkan 

dengan 

menggunakan media 

pembelajaran. yang 

hanya melalui 

gambar dan replika 

dirasakan siswa 

cukup namun masih 

monoton dan tidak 

bervariasi 

2.  Pemanfaatan situs sejarah 

yang ada di Magelang 

sebagai sumber belajar 

Pemanfaatan situs sejarah 

yang ada di Magelang 

sebagai sumber belajar 

Lima siswa yang 

diwawancarai 

mengakui kalau 
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dapat membuat efisiensi 

waktu pembelajaran 

sudah cukup mampu 

membuat efisiensi waktu 

pembelajaran 

pembelajaran yang 

dilakukan sudah 

efektif dan membuat 

efisiensi waktu 

pembelajaran 

3.  Pemanfaatan situs sejarah 

di Magelang sebagai 

sumber belajar membuat 

pembelajaran yang 

dilakukan dapat 

memberikan kesempatan 

bagi siswa untuk 

berkembang sesuai 

kemampuan siswa 

Pemanfaatan situs sejarah 

yang ada di Magelang 

sebagai sumber belajar 

belum membuat 

pembelajaran yang 

dilakukan dapat 

memberikan kesempatan 

bagi siswa untuk 

berkembang sesuai 

kemampuan 

Pemanfaatan situs 

sejarah yang 

dilakukan melalui 

media gambar dan 

replika hanya 

dilaksanakan dalam 

bentuk cerita dan 

sedikit penjelasan. 

Untuk diskusi 

ataupun tanya jawab 

seputar situs sejarah 

yang ada di 

Magelang masih 

kurang intensitasnya   

4. Pembelajaran yang 

memanfaatkan situs 

sejarah di Magelang 

sebagai sumber belajar 

dapat memperjelas materi 

pembelajaran yang masih 

abstrak menjadi lebih 

konkret 

Pembelajaran yang 

memanfaatkan situs 

sejarah di Magelang 

sebagai sumber belajar 

dapat memperjelas materi 

pembelajaran yang masih 

abstrak menjadi lebih 

konkret 

Melalui media 

gambar dan replika 

yang digunakan, 

siswa dapat 

memperoleh 

gambaran dengan 

lebih jelas dan 

terfokus 

(Sumber: data pribadi) 
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Tabel 2 Efektifitas pemanfaatan  situs sejarah sebagai media pembelajaran di 

SMP Tarakanita Magelang 

No. 
Kriteria dalam indikator 

yang harus dicapai 
Pelaksanaan di lapangan Keterangan 

1. Pemanfaatan situs sejarah 

yang ada di Magelang 

sebagai media 

pembelajaran dapat 

membuat materi pelajaran 

menjadi lebih mudah 

dipahami 

Pemanfaatan situs sejarah 

yang ada di Magelang 

sebagai media 

pembelajaran melalui 

media grafik dan replika 

cukup bisa membuat 

materi pelajaran menjadi 

lebih mudah dipahami 

Melalui pemanfaatan 

media dalam 

pembelajaran 

sejarah, siswa 

merasa mendapatkan 

gambaran yang lebih 

jelas mengenai 

materi yang 

diberikan 

2.  Pemanfaatan situs sejarah 

yang ada di Magelang 

dapat merangsang siswa 

untuk lebih giat belajar 

Pemanfaatan situs sejarah 

yang ada di Magelang 

belum cukup mampu 

merangsang siswa untuk 

lebih giat belajar sejarah 

Melalui media 

pembelajaran, 

pelaksanaan 

pembelajaran sejarah 

menjadi lebih 

menarik dan tidak 

monoton namun 

tidak begitu 

berpengaruh pada 

minat belajar siswa 

3.  Pemanfaatan situs sejarah 

sebagai media 

pembelajaran dapat 

memungkinkan interaksi 

yang lebih langsung 

Pemanfaatan situs sejarah 

yang ada di Magelang 

sebagai media 

pembelajaran kurang 

dapat memungkinkan 

Media gambar yang 

dipergunakan masih 

sangat sederhana, 

hanya dilakukan di 

sekitar kelas dan 
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antara siswa dengan 

lingkungan dan kenyataan 

interaksi yang lebih  

langsung antara siswa 

dengan lingkungan dan 

kenyataan 

perpustakaan 

sehingga siswa 

kurang ada interaksi 

yang lebih langsung 

antara siswa dengan 

lingkungan dan 

kenyataan 

4. Pemanfaatan situs sejarah 

sebagai media 

pembelajaran dapat 

meningkatkan keaktifan 

siswa dalam mengikuti 

pembelajaran 

Pemanfaatan situs sejarah 

di Magelang sebagai 

media pembelajaran 

melalui media grafik 

maupun replika masih 

kurang bisa meningkatkan 

keaktifan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran 

Bentuk 

pembelajaran yang 

dilakukan hanya 

melalui ceramah 

kemudian 

menjelaskan tentang 

media yang 

dipergunakan 

sehingga kurang 

dapat memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk lebih 

aktif dalam 

pembelajaran 

(Sumber: data pribadi) 
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Tabel 3 Efektifitas pelaksanaan pemanfaatan situs sejarah berdasarkan 

fungsinya sebagai sumber belajar di SMP Negeri 3 Magelang 

No. 
Kriteria dalam indikator 

yang harus dicapai 
Pelaksanaan di lapangan Keterangan 

1. Pelaksanaan pembelajaran 

melalui pemanfaatan situs 

sejarah yang ada di 

Magelang dapat 

memudahkan siswa dalam 

melaksanakan proses 

pembelajaran sejarah 

Pelaksanaan pemanfaatan 

situs sejarah yang ada di 

Magelang sebagai sumber 

belajar belum 

mempermudah siswa 

dalam melaksanakan 

proses pembelajaran 

Pelaksanaan 

pemanfaatan situs 

peninggalan sejarah 

sudah pernah 

dilakukan 

menggunakan situs 

sejarah sebagai 

sumber belajar 

melalui metode 

lawatan sejarah. 

Namun bisa bisa 

dilakukan secara 

kontinyu dan 

dialihkan dengan 

menggunakan media 

grafik 

2.  Pemanfaatan situs sejarah 

yang ada di Magelang 

sebagai sumber belajar 

dapat membuat efisiensi 

waktu pembelajaran 

Pemanfaatan situs sejarah 

yang ada di Magelang 

sebagai sumber belajar 

sudah cukup mampu 

membuat efisiensi waktu 

pembelajaran 

Ibu Sri Sundari S.Pd 

dalam mengajar 

dengan 

menggunakan media 

pembelajaran 

mampu membuat 

siswa cepat 

meneyerap ilmu 
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yang diberikan. Olek 

karena itu tidak 

perlu adanya 

pengulangan materi 

dan jam pelajaran 

bisa lebih efisien 

3.  Pemanfaatan situs sejarah 

di Magelang sebagai 

sumber belajar membuat 

pembelajaran yang 

dilakukan dapat 

memberikan kesempatan 

bagi siswa untuk 

berkembang sesuai 

kemampuan siswa 

Pemanfaatan situs sejarah 

yang ada di Magelang 

sebagai sumber belajar 

belum membuat 

pembelajaran yang 

dilakukan dapat 

memberikan kesempatan 

bagi siswa untuk 

berkembang sesuai 

kemampuan 

Pemanfaatan situs 

sejarah yang 

dilakukan melalui 

media grafik hanya 

dilaksanakan dalam 

bentuk cerita dan 

sedikit penjelasan 

tentang media 

tersebut. Untuk 

diskusi ataupun 

tanya jawab seputar 

situs sejarah yang 

ada di Magelang 

masih kurang 

intensitasnya   

4. Pembelajaran yang 

memanfaatkan situs 

sejarah di Magelang 

sebagai sumber belajar 

dapat memperjelas materi 

pembelajaran yang masih 

abstrak menjadi lebih 

Pembelajaran yang 

memanfaatkan situs 

sejarah di Magelang 

sebagai sumber belajar 

cukup memperjelas materi 

pembelajaran yang masih 

abstrak menjadi lebih 

Melalui media 

gambar dan replika 

yang digunakan, 

siswa dapat 

memperoleh 

gambaran dengan 

lebih jelas dan tidak 
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konkret konkret hanya dalam angan-

angan 

(Sumber: data pribadi) 
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TABEL KESESUAIAN HASIL PELAKSANAAN PEMANFAATAN SITUS 

SEJARAH DI MAGELANG DENGAN INDIKATOR KEEFEKTIFAN YANG 

HARUS DICAPAI 

Tabel 4 Efektifitas pelaksanaan pemanfaatan situs sejarah berdasarkan 

fungsinya sebagai sumber belajar di SMP Negeri 3 Magelang 

No. 
Kriteria dalam indikator 

yang harus dicapai 
Pelaksanaan di lapangan Keterangan 

1. Pelaksanaan pembelajaran 

melalui pemanfaatan situs 

sejarah yang ada di 

Magelang sebagai media 

pembelajaran dapat 

membuat materi pelajaran 

menjadi lebih mudah 

dipahami 

Pelaksanaan pemanfaatan 

situs sejarah yang ada di 

Magelang sebagai media 

pembelajaran sudah 

mampu menunjang materi 

pelajaran dan menjadi 

lebih mudah dipahami 

Melalui media grafis 

dalam pembelajaran 

sejarah, siswa dapat 

memperoleh 

gambaran materi 

yang lebih luas dan 

lebih detil 

disbanding dengan 

metode ceramah 

2.  Pemanfaatan situs sejarah 

yang ada di Magelang 

dapat merangsang siswa 

untuk lebih giat belajar 

sejarah 

Pemanfaatan situs sejarah 

yang ada di Magelang 

sebagai sebagai media 

pembelajaran masih 

belum mampu 

merangsang siswa untuk 

lebih giat belajar sejarah 

Empat dari lim siswa 

yang diwawancarai 

mengaku kalau 

pemanfaatan situs 

sejarah di Magelang 

sebagai media 

pembelajaran masih 

belum mampu 

merangsang siswa 

untuk lebih giat 

belajar sejarah 
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3.  Pemanfaatan situs sejarah 

di Magelang sebagai 

media pembelajaran dapat 

memungkinkan interaksi 

yang lebih langsung 

antara siswa dengan 

lingkungan dan kenyataan 

Pemanfaatan situs sejarah 

yang ada di Magelang 

sebagai sumber belajar 

belum membuat 

pembelajaran yang 

dilakukan dapat 

memberikan kesempatan 

bagi siswa untuk 

berkembang sesuai 

kemampuan 

Pemanfaatan situs 

sejarah yang 

dilakukan melalui 

media gambar dan 

replika hanya dalam 

bentuk ceramah dan 

disertai dengan 

menunjukkan 

gambar kemudian 

menjelaskan gambar 

tersebut. Jadi 

interaksi siswa 

dengan lingkungan 

dan kenyataan 

menjadi minim 

4. Pembelajaran yang 

memanfaatkan situs 

sejarah di Magelang 

sebagai media 

pembelajaran dapat 

meningkatkan keaktifan 

siswa dalam mengikuti 

pembelajaran 

Pembelajaran yang 

memanfaatkan situs 

sejarah di Magelang 

sebagai media 

pembelajaran masih 

kurang dapat 

meningkatkan keaktifan 

siswa dalam mengikuti 

pelajaran 

Tiga dari lima siswa 

mengatakan bahwa 

pembelajaran sejarah 

dengan 

memanfaatkan situs 

sejarah dengan 

menggunakannya 

menjadi media 

pembelajaran dirasa 

masih kurang efektif 

dan belum 

berpengaruh dalam 

peningkatan 
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keaktifan siswa 

dalam mengikuti 

pembelajaran 

(Sumber: data pribadi) 
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BIODATA SISWA SMP TARAKANITA MAGELANG 

 

 

1. Nama   : Hylda Ardisa 

Alamat   : SMA TN 

Umur   : 12 Tahun 

Kelas   : VIII A 

 

2. Nama   : Olivia Janette Harrison 

Alamat   : Bumi Prayudan 

Umur    : 13 Tahun 

Kelas   : VIII A 

 

3. Nama   : Matthew Wiryopranoto 

Alamat   : Jln. P Senopati Magelang 

Umur   : 13 Tahun 

Kelas   : VIII C 
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4. Nama   : Barlaam Bagus Purwaka  

Alamat   : Perum Griya Karisma Indah Secang 

Umur    : 13 Tahun 

Kelas   : VIII B 

 

5. Nama   : Stella Levina Sutono 

Alamat   : Jalan daha Magelang 

Umur   : 13 Tahun 

Kelas   : VIII D 
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BIODATA SISWA SMP NEGERI 3 MAGELANG 

 

1. Nama   : Astarini Sabrina Ariyanti 

Kelas   : VIII A 

Umur   : 14 Tahun 

Alamat   : Perum pondok asri 1 secang 

 

2. Nama   : Imam Puji santoso 

Kelas   : VIII C 

Umur    : 14 Tahun 

Alamat    : Pucang Prayan 

 

3. Muhammad safiq Hardiyana 

Kelas   : VIII E 

Umur    : 14 Tahun 

Alamat    : Karang kulon pucang 
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4. Nama   : Dafa salsabila 

Kelas   : VIII B 

Umur    : 14 Tahun 

Alamat   : Secang 

 

5. Nama   : Putri novitasari damayanti 

Kelas   : VIII D 

Umur   : 14 Tahun  

Alamat   : Candisari secang 
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DOKUMENTASI PRIBADI 

 

 

Gambar : penelti bersama Guru IPS-Sejarah SMP Tarakanita Magelang sedang 

berfoto dengan media replika 
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Gambar : peneliti dengan Guru IPS-Sejarah SMPN 3 Magelang 

 

Gambar : media replika 1 
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Gambar : media replika 2 
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Gambar : media replika 3 
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Gambar : media replika 4 
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Gambar : 5 

 

 


