
 

i 
 

 

PEMANFAATAN SUMBER BELAJAR SEJARAH SISWA  

UNTUK MENDUKUNG KETERCAPAIAN PEMBELAJARAN IPS  

SMP SE-KOTA SEMARANG (STUDI KASUS SMP H ISRIATI SEMARANG, 

SMP N 6 SEMARANG DAN SMP N 24 SEMARANG)  

TAHUN PELAJARAN 2015/2016 

 

SKRIPSI 

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Sejarah 

 

Oleh : 

Putri Fajar Wahyuningtyas 

3101411023 

 

 

JURUSAN SEJARAH 

FAKULTAS ILMU SOSIAL 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2016 



 

ii 
 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

Skripsi dengan judul “Pemanfaatan Sumber Belajar Sejarah Siswa untuk Mendukung 

Ketercapaian Pembelajaran IPS SMP Se-Kota Semarang (Studi Kasus SMP H Isriati 

Semarang, SMP N 6 Semarang dan SMP N 24 Semarang) Tahun Pelajaran 2015/2016” 

telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang Panitia Ujian Skripsi 

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada: 

  Hari  : Senin  

  Tanggal : 23 Mei 2016 

              

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 
 

PENGESAHAN KELULUSAN 

 

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, 

Universitas Negeri Semarang pada: 

Hari  : Senin 

Tanggal : 13 Juni 2016 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

iv 
 

PERNYATAAN 

 

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya 

saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. 

Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk 

berdasarkan kode etik ilmiah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 Menuntut ilmu adalah taqwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-

ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad (Imam Al Ghazali) 

 Pray to Allah SWT, believe in your self, defeat, get the rid of and break the 

osbstacles and the last part smile to the factory (Orihara Ran) 

Dengan penuh keikhlasan dan rasa syukur kepada Allah SWT 

kupersembahkan Skripsi ini untuk: 

1. Orang tuaku tercinta Bapak Sardiyanto dan Ibuku Tri Puspa Puji 

Astuti, terima kasih atas cinta, kasih sayang, doa yang selalu kalian 

panjatkan  dan segalanya untuku. 

2. Masku (Danang, Koko dan Mas Iguh) dan seluruh keluarga 

besarku, terima kasih atas doa dan dukungan dalam penyelesaian 

skripsi ini. 

3. Sahabatku Ratna, Yekti, Rian, Afi, Emi, Karin, Mba Epit yang 

selalu membantu dan mendukungku. 

4. Teman-teman Pendidikan Sejarah ’11 dan teman Kost Opoyokos 

dan Kost Pertiwi terima kasih atas kebersamaan dan keceriaan 

yang selalu kalian berikan. 

5. Seseorang yang kusayangi & yang selalu menyemangatiku dalam 

suka maupun duka. 



 

vi 
 

PRAKATA 

 Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dengan 

limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

dengan judul “Pemanfaatan Sumber Belajar Sejarah Siswa untuk Mendukung 

Ketercapaian Pembelajaran IPS SMP Se-Kota Semarang (Studi Kasus SMP H Isriati 

Semarang, SMP N 6 Semarang dan SMP N 24 Semarang) Tahun Pelajaran 

2015/2016”. Penulisan skripsi merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh 

gelar Sarjana Pendidikan di Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Semarang. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh bantuan dari berbagai 

pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Prof. Dr.Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang 

sebagai inspirasi penulis dan yang telah memberikan kesempatan kepada 

peniliti untuk menimba ilmu di UNNES. 

2. Drs, Moh. Solehatul Mustofa M.Hum., Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Semarang yang telah memberi ijin penelitian. 

3. Dr. Hamdan Tri Atmaja, M.Pd., Ketua Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Semarang yang telah membantu kelancaran dalam 

penyusunan skripsi ini. 

4. Arif Purnomo, S. Pd, S.S, M.Pd., Dosen Pembimbing yang telah memberikan 

petunjuk bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi dan penelitian . 



 

vii 
 

5. Dr. Subagyo, M.Pd., selaku dosen wali yang memberikan motivasi penulis. 

6. Seluruh Dosen Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Semarang yang telah memberikan ilmu, pengalaman serta memotivasi dan  

menginspirasi. 

7. Semua pihak Kepala Sekolah dan Guru SMP H Isriati Semarang, SMP Negeri 

6 Semarang, dan SMP Negeri 24 Semarang yang telah memberikan ijin dan 

bersedia membantu dalam pengumpulan data skripsi. 

8. Siswa-siswi  SMP H Israti Semarang, SMP Negeri 6 Semarang, dan SMP 

Negeri 24 Semarang yang telah membantu menyelesaikan penelitian ini. 

9. Keluarga dan sahabat-sahabatku yang telah memberi dukungan dan kasih 

sayang. 

10. Teman-teman Pendidikan Sejarah AS ROMA 2011, terima kasih atas 

kebersamaan kalian selama di bangku kuliah.  

 Semoga  skripsi  ini  dapat  bermanfaat bagi penulis dan para 

pembaca. Dengan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan, skripsi ini 

masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca 

yang membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. 

 
  Semarang,   Mei 2016 

 
 
 
 

 
 

Penulis 
 
 



 

viii 
 

SARI 

 

Wahyuningtyas, Putri Fajar. 2016. Pemanfaatan Sumber Belajar Sejarah  

Siswa untuk Mendukung Ketercapaian Pembelajaran  IPS SMP Se-Kota 

Semarang (Studi Kasus SMP H Isriati Semarang, SMP N 6 Semarang dan SMP N 

24 Semarang). Skripsi. Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing Arif Purnomo, S.Pd., S.S., M.Pd.  

Kata kunci : Sumber Belajar, Pembelajaran IPS 

Guru merupakan faktor penting dalam mewujudkan kualitas 

pembelajaran. Oleh karena itu, guru IPS harus bisa memanfaatkan sumber belajar 

sejarah, dan menggunakan metode pembelajaran yang baik agar dalam 

pembelajaran tersebut bisa tercapai dengan maksimal. Masalah pokok yang dikaji 

dalam penelitian adalah (1) bagaiamanakah rancangan pembelajaran yang 

digunakan guru yang memuat pemanfaatan sumber belajar IPS sejarah, (2) 

bagaimanakah pemanfaatan sumber belajar sejarah dalam proses belajar mengajar 

IPS sejarah untuk mendukung ketercapaian pembelajaran, (3) apa sajakah kendala 

yang dihadapi guru dalam pemanfaatan sumber belajar sejarah siswa untuk 

mendukung ketercapaian pembelajaran IPS sejarah.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitiatif 

deskriptif dengan mengambil penelitian di tiga sekolah yang berada di Kota 

Semarang yaitu SMP H Isriati semarang, SMP N 6 Semarang dan SMP N 24 

Semarang. Informan dalam penelitian ini adalah guru IPS dan siswa. Sumber lain 

berupa data profil sekolah dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data melalui 

observasi, wawancara, dokumentasi. Dengan teknik triangulasi sumber yang 

digunakan untuk menguji keabsahan data. Analisis data yang digunakan adalah 

analisis data model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan simpulan atau verifikasi. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) rancangan pembelajaran 

dalam mengembangkan RPP IPS materi sejarah, masing-masing guru belum bisa 

mengembangkannya dengan baik, hal ini terlihat dari RPP guru yang didapatkan 

dari MGMP belum mengalami banyak perubahan dan belum disesuaikan dengan 

kondisi siswa dan sekolah masing-masing.(2) masing-masing guru dan siswa 

ditiga SMP Kota Semarang bisa memanfaatkan sumber belajar sejarah yang ada 

di sekolah maupun di luar sekolah, (3) kendala-kendala yang dihadapi guru dalam 

pemanfaatan sumber belajar sejarah yaitu perbedaan pembahasan antara buku 

penerbit Erlangga dan BSE seperti kronologi peristiwa dalam materi 

perkembangan kolonialisme dan imperialisme barat. Kemudian dalam 

pemanfaatan sumber belajar sejarah yang ada diluar sekolah membutuhkan 

waktu, biaya dan pengawasan yang lebih.   



 

ix 
 

ABSTRACT 

 

Wahyuningtyas, Putri Fajar. 2016. The Utilization of History Study Sources  for 

Students to Support the Achievement of Social Science Learning all Junior High 

Schools Located in Semarang (Case Study SMP H Isriati Semarang, SMP N 6 

Semarang and SMP N 24 Semarang). Final Project. History Department. Social 

Science Faculty. Semarang State University. Advisor Arif Purnomo, S.Pd., S.S.,    

M.Pd. 

Keywords: Study Sources, Social Science Learning 

Teacher is a critical factor in achieving the quality of learning. Therefore, the 

social science teachers must be able to utilize the history study sources and employ 

good learning methods to reach the highest achievement of learning. The problems 

invetigated in the study were (1) the lesson plans used by teachers which include the 

utilization of history study sources; (2) the utilization of the sources during the social 

science learning process to support  the achievement of learning; and (3) the problems 

faced by teachers in employing the history study sources for students to support the 

achievement of history social science learning. 

The method used in this study was descriptive-qualitative. The study was 

conducted in three schools located in Semarang, i.e. SMP H Isriati Semarang, SMP N 

6 Semarang, and SMP N 24 Semarang. The respondents of the study consisted of 

history teachers and students. Sources such as school profile and documentations 

were also used. The data were acquired via observation, interview, and 

documentation. The triangulation method was employed to test the validity of data. 

The data were analyzed by using interactive methods, consisting of data reduction, 

data presentation, and conclusion or verification. 

The results of study indicated that (1) teachers had not able to develop the 

lesson plans for history subject because the lesson plans they got from MGMP were 

not revised according to the conditions of students (2) teachers and students were able 

were to utilize the history study sources both from inside or outside the schools; (3) 

the problems encountered by the teachers when using the study sources were each 

textbook such as Erlangga and BSE as the book publisher would give different 

information regarding the chronological order of historical events such as the 

expansions of western colonialism and imperialism, while the utilization of sources 

outside the school was costly, time-consuming, and required more supervision. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Bab I pasal I ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual, keagamaaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasaan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan negara. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar 

pada nilai-nilai agama, Kebudayaan Nasional Indonesia dan tanggap terhadap 

tuntutan perubahan zaman. Pada Bab II pasal 3 dijelaskan bahwa pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan 

peradaban bangsa yang bermatabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

Bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak, 

mulia, sehat berilmu, mandiri, kreatif, dan menjadi warga negara yang 

demokratis dan bertanggung jawab.   
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Pendidikan Nasional adalah usaha sadar untuk membangun manusia 

Indonesia seutuhnya, manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

dengan mengusahakan perkembangan kehidupan beragama, kehidupan 

kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, nilai budaya, pengetahuan, 

keterampilan, daya estesis dan jasmaninya, sehingga ia dapat mengembangkan 

dirinya dan bersama dengan sesama manusia dengan sesama masyarakatnya serta 

membudidayakan alam sekitar (Munib, 2006: 69). Pendidikan merupakan hal 

penting dan paling mempengaruhi perkembangan, kemajuan setiap bangsa. 

Seluruh komponen dalam dunia pendidikan harus didukung dan digerakan demi 

kemajuan tingkat intelektualitas, dan moral siswa. Setiap mata pelajaran yang 

diberikan harus mendukung dua hal tersebut, karena kemajuan intelektual dan 

kedewasaan moral yang akan mempengaruhi masa depan bangsa. Pendidikan 

merupakan usaha sadar sistematis yang dilakukan oleh orang-orang yang diserahi 

tanggung jawab untuk mempengaruhi peserta didik agar mempunyai sifat dan 

tabiat yang sesuai dengan cita-cita pendidikan (Munib, 2006: 34). 

Pendidikan merupakan usaha sadar mengembangkan manusia menuju 

kedewasaan, baik kedewasaan intelektual, sosial, maupun kedewasaan moral. 

Oleh karena itu, maka proses pendidikan bukan hanya mengembangkan 

intelektual saja, akan tetapi mencakup seluruh potensi yang dimiliki anak didik. 

Dengan demikian, pendidikan pada dasarnya memberikan pengalaman belajar 

untuk dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimilki siswa, melalui proses 
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interaksi baik antara siswa, melalui proses interaksi baik antara siswa dengan 

siswa, siswa dengan guru atau siswa dengan lingkungan (Sanjaya, 2009: 178). 

Sekolah merupakan sebuah tempat berlangsungnya kegiatan belajar-

mengajar untuk mengembangkan segala potensi yang ada dalam diri peserta 

didik. Sekolah dipercaya sebagai cara agar manusia bisa hidup layak pada 

kehidupan di masa depan, tentunya harus ada pendidik yang kompeten sesuai 

dengan bidangnya dan bahan yang menjadi materi untuk di sampaikan kepada 

peserta didik  agar dapat dikuasai dan dipahami. 

Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan formal, secara sistematis telah 

merencanakan bermacam lingkungan, yakni lingkungan pendidikan, yang 

menyediakan bermacam kesempatan bagi siswa untuk melakukan berbagai 

kegiatan belajar sehingga para siswa memperoleh pengalaman pendidikan. 

Dengan demikian, mendorong pertumbuhan dan perkembangannya kearah suatu 

tujuan yang dicita-citakan. Lingkungan tersebut disusun dalam bentuk kurikulum 

dan metode pengajaran (Hamalik, 2011: 79-80). 

Sekolah merupakan tempat berlangsungnya proses belajar mengajar 

dimana terdapat interaksi antara guru dan murid. Salah satu tugas pendidik atau 

guru adalah menciptakan suasana pembelajaran yang dapat menarik minat siswa 

dan perhatian siswa untuk senantiaa belajar dengan baik dan bersemangat. Di sini 

peranan guru adalah terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan 

yang dilakukan dalam suatu situasi tertentu serta berhubungan dengan kemajuan 

tingkah laku dan perkembangan siswa yang menjadi tujuannya (Usman, 2011:4). 
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Guru bertugas memberikan pengajaran di dalam sekolah (kelas). Seorang guru 

menyampaikan pelajaran agar murid memahami dengan baik semua pengetahuan 

yang telah disampaikan itu. Selain dari itu guru juga berusaha agar terjadi 

perubahan sikap, keterampilan, kebiasaan, hubungan sosial, apreasiasi dan 

sebagainya melalui pengajaran yang diberikannya. Untuk mencapai tujuan-tujuan 

itu maka guru perlu memahami sedalam-dalamnya pengetahuan yang akan 

menjadi tanggung jawabnya dan menguasai dengan baik metode dan teknik 

mengajar (Hamalik, 2011: 124).  

Seorang guru selalu memiliki ilmu pengetahuan, ia mengetahui apa yang 

harus diketahuinya. Ia harus mampu mengupayakan dirinya memiliki 

pengetahuan dan pemahaman yang luas. Guru sejarah harus memahami 

pengetahuan materi sejarah dari anak didiknya (Kasmadi, 1996: 6).  Guru harus 

dapat menetapkan apa yang paling tepat dan sesuai untuk tujuan tertentu, 

penyampaian bahan tertentu, suatu kondisi belajar peserta didik, dan untuk suatu 

penggunaan strategi atau metode yang memang telah dipilih, berbagai jenis 

sumber belajar adalah penting diketahui guru, dan tentu saja akan baik lagi, guru 

memiliki kemampuan untuk menggunakannya. Tugas utama seorang guru dalam 

mewujudkan tujuan pendidikan di sekolah adalah untuk mengembangkan strategi 

belajar yang efektif. Guru dituntut kreatif di dalam mengembangkan proses 

belajar-mengajar. Kreatifitas pengajar sejarah ini dikuatkan dengan kemampuan 

dan kecakapannya dalam mengembangkan konsep-konsep sejarah. 
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Keberadaan guru bagi suatu bangsa amatlah penting, apalagi bagi suatu 

bangsa yang sedang membangun, terlebih-lebih bagi keberlangsungan hidup 

bangsa di tengah-tengah lintasan perjalanan zaman dengan teknologi yang kian 

canggih dan segala perubahan serta pergeseran nilai yang cenderung 

membernuansa kepada kehidupan yang menuntut ilmu dan seni dalam kadar 

dinamik untuk dapat mengadaptasikan diri (Usman, 2011: 7). 

Guru dipandang sebagai orang yang paling berpengetahuan. Dia bukan 

saja berkewajiban menyampaikan pengetahuan yang dimilikinya kepada murid, 

tetapi juga berkewajiban mengembangkan pengetahuan yang telah dimilikinya. 

Dalam abad ini, dimana pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat, 

guru harus mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut 

(Hamalik, 2011: 125).   

Sejarah merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang asal usul 

dan perkembangan serta peranan masyarakat di masa lampau berdasarkan 

metodologi sejarah. Pelajaran sejarah telah diajarkan di sekolah dasar sebagai 

bagian integral dari mata pelajaran IPS, sedangkan pada tingkat pendidikan 

menengah diberikan sebagai mata pelajaran tersendiri, meskipun untuk jenjang 

menengah pertama diberikan sebagai bagian yang terpadu dalam IPS. Mata 

pelajaran sejarah diberikan di sekolah karena mengandung nilai-nilai kearifan 

yang digunakan untuk melatih kecerdasan, membentuk sikap, watak dan 

kepribadian siswa dari perspektif masa lampau. 
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Pengajaran sejarah disekolah bertujuan agar siswa memperoleh 

kemampuan berpikir historis dan pemahaman sejarah. Melalui pengajaran sejarah, 

siswa mampu mengembangkan kompetensi untuk berpikir secara kronologis dan 

memiliki pengetahuan tentang masa lampau yang dapat digunakan untuk 

memahami dan menjelaskan proses perkembangan dan perubahan masyarakat 

serta keragaman sosial budaya dalam rangka menemukan dan menumbuhkan jati 

diri bangsa di tengah-tengah kehidupan masyarakat dunia. Pengajaran sejarah 

juga bertujuan agar siswa menyadari adanya keragaman pengalaman hidup pada 

masing-masing masyarakat dan adanya cara pandang yang berbeda. 

Pembelajaran sejarah merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan 

berbagai komponen pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

diinginkan. Pemilihan komponen-komponen dalam pembelajaran harus dipikirkan 

dengan baik agar pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif dan efisien. 

Komponen-komponen pembelajaran harus saling mendukung dan melengkapi 

untuk menghasilkan suatu proses pembelajaran yang bermakna dan mudah 

dipahami oleh siswa. Materi pembelajaran diperlukan oleh guru untuk membantu 

guru memberikan pengetahuan yang baru.  

Dalam pembelajaran sejarah di tiap jenjang pendidikan, terdapat banyak 

pendekatan-pendekatan di dalam proses pembelajarannya, akan tetapi juga ada 

perbedaan dalam pendekatan pembelajaran sejarah pada tiap jenjang pendidikan 

tersebut. Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pendekatan pembelajaran 

sejarah secara berurutan mulai dari SD, SMP, dan SMA adalah secara estetis, etis, 
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dan kritis. Pada jenjang pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD) pembelajaran 

sejarah dilakukan dengan pendekatan estetis. Maksudnya adalah bahwa sejarah 

diberikan semata-mata untuk menanamkan rasa cinta kepada perjuangan, 

pahlawan, tanah air, dan bangsa. Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), 

sejarah diberikan dengan pendekatan etis, yakni untuk memberikan pemahaman 

tentang konsep hidup bersama, sehingga selain memiliki rasa cinta perjuangan, 

pahlawan, tanah air, dan bangsa mereka tidak canggung dalam pergaulan 

masyarakat yang semakin majemuk (Kuntowijoyo, 1995: 4). 

Dalam pembelajaran sejarah pendekatan dan model yang telah di pilih 

memerlukan interaksi yang baik antara guru dan peserta didik sehingga setiap 

pelajaran dan setiap uraian sejarah yang disajikan dapat memberikan minat 

belajar siswa. Banyak elemen motivasi yang dapat di pilih untuk pendidikan 

sejarah. Elemen utamanya antara lain: Mendorong peserta didik terhadap subjek 

pengajar, memberikan ganjaran yang wajar kepada peserta didik untuk 

memberikan, seperti ucapan “Baik, bagus, atau terima kasih”. Elemen lain, tidak 

bersikap otoriter terhadap peserta didik seolah-olah guru yang paling tahu 

memberikan pendapat dan catatan setiap kali akan mengakhiri diskusi. Jelaslah 

disini bahwa kegiatan pembelajaran sejarah menjadi kurang bersih, jika peserta 

didik tidak berpartisipasi aktif dalam proses belajar dalam hal fungsi guru sejarah 

tidak akan sejajar, tetapi bersifat multi fungsi (Suwarso, 2002: 9).   



8 
 

 
 

Dalam proses pembelajaran diketahui keaktifan siswa dalam belajar 

sejarah justru sangat rendah dan lebih banyak membuat siswa menjadi bosan. Hal 

ini disebabkan penyediaan sumber belajar yang minim dan terpaku pada satu 

sumber belajar saja yaitu buku. Akibatnya, siswa tidak dapat terlarut dalam 

sebuah narasi sejarah, sehingga siswa bosan membaca teks sejarah di sekolah.  

Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pembelajaran 

antara lain belum dimanfaatkan sumber belajar secara maksimal, baik oleh guru 

maupun peserta didik. Hal ini juga dipersulit oleh kondisi serta ketersediaan 

sumber belajar sejarah  untuk pembelajaran IPS dari masing-masing sekolah. 

Sumber belajar ditetapkan sebagai informasi yang disajikan dan disimpan 

dalam berbagai bentuk media, yang dapat membantu siswa dalam belajar sebagai 

perwujudan dari kurikulum. Bentuknya yang tidak terbatas yaitu dalam bentuk 

cetakan, video, format perangkat lunak atau kombinasi dari berbagai format yang 

dapat digunakan oleh siswa ataupun guru. Sumber belajar juga diartikan diartikan 

sebagai segala tempat atau lingkungan sekitar, benda, dan orang yang 

mengandung informasi dapat digunakan sebagai wahana bagi peserta didik untuk 

melakukan proses perubahan tingkah laku. 

Sumber belajar dapat dikategorikan menjadi: (1) tempat atau alam sekitar 

yaitu dimana saja seseorang dapat melakukan belajar atau proses perubahan 

tingkah laku maka tempat itu dapat dikategorikan sebagai tempat belajar yang 

berarti sumber belajar, misalnya perpustakaan, pasar, museum, sungai, gunung, 

tempat pembuangan sampah, kolam ikan, dan sebagainya, (2) benda yaitu segala 
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benda yang memungkinkan terjadinya perubahan tingkah laku bagi peserta didik, 

maka benda itu dapat dikategorikan sebagai sumber belajar. Misalnya situs, candi, 

benda peninggalan lainnya, (3) orang yaitu siapa saja yang memiliki keahlian 

tertentu dimana peserta didik dapat belajar sesuatu, maka yang bersangkutan 

dapat dikategorikan sebagai sumber belajar. Misalnya guru, ahli geologi, polisi 

dan ahli-ahli lainnya, (4) buku yaitu segala macam buku yang dapat dibaca secara 

mandiri oleh peserta didik dapat dikategorikan sebagai sumber belajar. Misalnya 

buku pelajaran, buku teks, kamus, ensiklopedi, fiksi dan lain sebagainya, dan (5) 

peristiwa dan fakta yang sedang terjadi, misalnya peristiwa kerusuhan, peristiwa 

bencana dan peristiwa lainnya yang guru dapat menjadikan peristiwa atau fakta 

sebagai sumber belajar (Majid, 2009: 170-171). 

Sumber belajar sejarah akan menjadi bermakna bagi siswa maupun guru 

apabila sumber belajar tersebut dimanfaatkan oleh guru dan siswa untuk 

mendukung dalam proses pembelajaran sejarah yang tidak hanya terpaku pada 

satu sumber belajar tetapi banyak memanfaatkan sumber belajar seperti buku, 

tempat situs bersejarah, benda peninggalan, orang dalam arti guru, jika 

memungkinkan pelaku sejarah bila masih hidup serta jejaring sosial internet. 

Sumber belajar harus dipergunakan secara efektif sehingga melakukan kontak 

pada siswa secara tepat. 

Setiap Kota atau Kabupaten pasti mempunyai beberapa sekolah baik 

negeri maupun swasta. Salah satunya adalah Kota Semarang. Kota Semarang 

memiliki mempunyai 219 sekolah menengah pertama yang terdiri  dari 43 SMP 
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Negeri, 140 SMP Swasta, 2 MTS Negeri dan 34 MTs Swasta (dalam 

http://dinustek.com/demoapp/disdiksmg/main/page/44/sekolah-menengah-

pertama/2016/06/08). Masing-masing sekolah mempunya perbedaan kualitas 

masing-masing, baik dari segi guru, murid proses pembelajaran serta sarana dan 

prasarana. Perbedaan kualitas pembelajaran tersebutlah  yang menjadikan 

keunikan dan pertimbangan bagi para calon siswa yang akan melanjutkan ke 

sekolah menengah pertama. 

Dari beberapa sekolah menengah pertama yang ada di Kota Semarang 

peneliti memilih tiga SMP sebagai tempat peneliti untuk melakukan penelitian di 

antaranya SMP H Isriati Semarang, SMP Negeri 6 Semarang dan SMP Negeri 24 

Semarang. Alasan peneliti memilih tiga SMP tersebut karena yang pertama, yaitu 

di SMP H Isriati merupakan sekolah tempat peneliti dahulu melakukan PPL atau 

praktek mengajar sehingga peneliti lebih mudah melakukan penelitian karena 

sudah mengerti karakter Guru dan peserta didik,  yang kedua yaitu dari segi lokasi 

antara SMP Negeri 6 Semarang yang lebih dekat dari pusat kota di banding SMP 

Negeri 24 semarang yang jauh dari Kota di harapkan bisa memanfaatkan sumber 

belajar yang ada di dalam maupun di luar sekolah secara maksimal. 

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan pada bulan Agustus-

September di tiga SMP Kota Semarang yakni SMP H Isriati Semarang, SMP 

Negeri 6 Semarang dan SMP Negeri 24 Semarang, diperoleh keterangan bahwa 

guru di masing-masing sekolah telah memanfaatkan sumber belajar yang ada di 

masing-masing sekolah tersebut dalam kaitannya pembelajaran IPS sejarah  di 

http://dinustek.com/demoapp/disdiksmg/main/page/44/sekolah-menengah-pertama/2016/06/08
http://dinustek.com/demoapp/disdiksmg/main/page/44/sekolah-menengah-pertama/2016/06/08
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sekolah itu, karena sumber belajar sangat membantu para peserta didik dalam 

mengikuti pelajaran di sekolah.  

Dalam penelitian ini, peneliti berkeinginan untuk meneliti tentang 

pemanfaatan sumber belajar sejarah untuk mendukung ketercapaian pembelajaran 

IPS di SMP kota Semarang. Pemanfaatan sumber belajar yang ada di SMP kota 

Semarang, sudah semaksimal mungkin atau belum guru memanfaatkan sumber 

belajar sejarah tersebut guna ketercapaian pembelajar IPS dan bagaimana dengan 

peserta didik yang menerima sumber belajar tersebut apakah dengan sumber 

belajar tersebut siswa menjadi lebih mudah mempelajari IPS atau sebaliknya. Dari 

masalah ini lah peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang hal 

tersebut.  

Untuk itu peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah judul, 

“PEMANFAATAN SUMBER BELAJAR SEJARAH SISWA UNTUK 

MENDUKUNG KETERCAPAIAN PEMBELAJARAN IPS SMP SE-KOTA 

SEMARANG (STUDI KASUS SMP H ISRIATI SEMARANG, SMP N 6 

SEMARANG DAN SMP N 24 SEMARANG) TAHUN PELAJARAN 

2015/2016”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahannya sebagai berikut: 

1 Bagaimanakah rancangan pembelajaran yang digunakan guru yang memuat 

pemanfaatan sumber belajar IPS sejarah? 
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2 Bagaimanakah pemanfaatan sumber belajar sejarah dalam proses belajar 

mengajar IPS sejarah untuk mendukung ketercapaian pembelajaran? 

3 Apa sajakah kendala yang dihadapi guru dalam pemanfaatan sumber belajar 

sejarah siswa untuk mendukung ketercapaian pembelajaran IPS  

sejarah? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1 Menjelaskan rancangan pembelajaran yang digunakan guru yang memuat 

pemanfaatan sumber belajar sejarah. 

2 Menjelaskan pemanfaatan sumber belajar sejarah dalam proses belajar 

mengajar sejarah untuk mendukung ketercapaian pembelajaran.  

3 Menjelaskan kendala yang dihadapi guru dalam pemanfaatan sumber belajar 

sejarah untuk mendukung ketercapaian pembelajaran IPS sejarah? 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diharapkan 

hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dapat bermanfaat bagi semua 

pihak, antara lain: 

1 Manfaat Teoretis 

Penelitian ini menjadi suatu kajian ilmiah tentang pemanfaatan sumber 

belajar sejarah siswa untuk mendukung ketercapaian pembelajaran IPS 

sejarah. 
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2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat 

berupa: 

a. Bagi guru dapat memberikan gambaran tentang sumber belajar yang 

lebih banyak untuk mendukung ketercapaian pembelajaran IPS 

sejarah. 

b. Bagi siswa dapat mengerti dan memanfaatkan sumber belajar sejarah 

tersebut untuk mendukung dalam proses pembelajaran IPS sejarah. 

c. Bagi sekolah hasil penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur bagi 

sekolah tersebut dalam pemanfaatan sumber belajar sejarah untuk 

mendukung ketercapaian pembelajaran IPS sejarah. 

d. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan kepada peneliti sebagai 

calon pendidik kelak tentang pemanfaatan sumber belajar sejarah 

untuk mendukung ketercapaian pembelajaran IPS khususnya sejarah. 

E. Batasan Istilah 

Dalam penelitian ini, perlu diberikan batasan istilah mengenai hal-hal 

yamg akan diteliti untuk mempermudah dalam mengartikan atau menafsirkan 

serta untuk membatasi permasalahan yang ada. Hal ini bertujuan agar 

terhindar dari penafsiran yang berbeda serta mewujudkan kesatuan 

pendapatan dan pengertian yang berhubungan dengan judul penelitian yang 

penulis ajukan, istilah-istilah yang perlu ditegaskan adalah: 
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1. Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah daya yang bisa dimanfaatkan guna 

kepentingan proses belajar-mengajar, baik secara langsung maupun secara 

tidak langsung, sebagian atau secara keseluruhan. Dalam arti sempit 

sumber belajar dapat diartikan sebagai semua sarana pengajaran yang 

dapat menyajikan pesan secara auditif maupun visual saja, misalnya OHP, 

slides, video, film dan perangkat keras (hardware). Pengertian yang lebih 

luas tentang sumber belajar diberikan oleh Edgar Dale yang menyatakan 

bahwa pengalaman itu adalah sumber belajar (Sudjana, 2007: 76). 

Dalam Dictionary of Instructional Technology (1986) yang 

menyebutkan sumber belajar adalah “Any resources (people, instructional 

materials, instructional hardwares, etc) which my be used by a learner to 

bring about or facilitate learning”. Sumber belajar mencakup apa saja 

termasuk orang, bahan pembelajaran, perangkat keras pembelajaran dan 

lain-lain yang dapat dipergunakan oleh pemelajar untuk memudahkannya 

belajar (Sitepu, 2014: 18-19). 

2. Pembelajaran 

Pembelajaran adalah upaya untuk membelajarakan siswa (Uno, 

2007: 2). Mengajar adalah membuat hasil belajar dapat tercapai (teaching 

as making learning possible). Ini dapat diterjemahkan secara kontekstual 

bahwa mengajar adalah usaha yang memanfaatkan berbagai strategi, 
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metode, teknik guna memungkinkan tercapainya kompetensi atau hasil 

belajar tertentu (Munthe, 2009: 53). 

3. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan integrasi dari berbagai 

cabang ilmu-ilmu sosial. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dapat diartikan 

pembelajaran terintegrasi terhadap ilmu-ilmu sosial dan humanitas dalam 

pendidik kompetensi warga negara.Ilmu Pengetahuan Sosial adalah studi 

yang memberikan pemahaman atau pengertian cara-cara manusia hidup, 

tentang kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, tentang kegiatan-kegiatan 

yang mereka lakukan dalam usaha memenuhi kebutuhan itu, dan tentang 

lembaga-lembaga yang dikembangkan sehubungan dengan hal-hal 

tersebut. IPS adalah bidang studi yang terdiri dari bagian-bagian ilmu 

sosial yang dipadukan untuk keperluan pendidikan di sekolah (Suprayogi, 

2007:2).  

4. Sejarah 

Sejarah merupakan salah satu ilmu sosial yang yang mempunyai 

kontribusi terhadap IPS. sejarah disebut “ratu” atau “ibu” ilmu-ilmu 

sosial. Sejarah menjadi dasar ilmu-ilmu humaniora dan ilmu-ilmu sosial. 

Sejarah merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan umat manusia yang 

berkaitan dengan ruang dan waktu. Sejarah juga menjelaskan masa kini 

yang mempunyai kontinuitas dan koherensi (Kochhar, 2008:22).  

 



 

16 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Sumber Belajar 

1. Pengertian Sumber Belajar 

Sumber belajar dalam pengertian sempit adalah, misalnya  buku-buku 

atau bahan-bahan tercetak lainnya. Pengertian itu masih banyak di pakai 

dewasa ini oleh sebagian besar guru. Misalnya dalam program pengajaran 

yang biasa disusun oleh para guru  terdapat komponen sumber belajar, dan 

pada umumnya akan diisi dengan buku teks atau buku wajib yang dianjurkan. 

Degan kata lian pengertian sumber belajar dalam arti sempit adalah semua 

sarana pengajaran yang dapat menyajikan pesan secara auditif maupun visual 

saja, misalnya OHP, slides, video, film, dan perangkat keras (Sudjana, 2007: 

76).  

Sumber belajar dapat dirumuskan sebagai segala sesuatu yang dapat 

memberikan kemudahan belajar, sehingga diperoleh sejumlah informasi, 

pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan (Mulyasa, 2006: 

177). 

Sumber belajar yang dapat digunakan sebagai pembelajaran 

berdasarkan AECT (Association For Educational Communication 

Technology) dapat dikelompokan sebagai berikut: 
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a. Manusia (people), yaitu orang yang menyampaikan pesan pesan 

pengajaran secara langsung; seperti guru, konselor, administrator, 

yang diniati secara khusus dan disengaja untuk kepentingan 

belajar. 

b. Bahan (material), yaitu sesuat yang mengandung pesan 

pembelajaran; baik yang diniati secara khusus seperti film 

pendidikan, peta, grafik, buku paket, dan sebagainya, yang biasa 

disebut media pengajaran, maupun bahan yang bersifat umum; 

seperti film dokumentasi pemilu presiden 

c. Lingkungan, yaitu ruang dan tempat ketika sumber-sumber dapat 

berinteraksi dengan peserta didik, misalnya dalam mata pelajaran 

sejarah adalah situs-situs sejarah dan museum. 

d. Alat dan peralatan, yaitu sumber belajar untuk produksi dan 

memainkan sumber-sumber lain. 

e. Aktivitas, yaitu sumber belajar yang merupakan kombinasi antara 

suatu teknik dengan sumber lain untuk memudahkan belajar 

(Sudjarwo, 1989: 141). 

Menurut Sudjana, (2003: 77) sumber belajar adalah segala daya yang 

dapat dimanfaatkan guna memberi kemudahan kepada sesorang dalam 

belajarnya. Dalam pengembangan sumber belajar itu terdiri dari dua macam, 

yaitu: (1) sumber belajar yang dirancang atau secara sengaja dibuat atau 

dipergunakan untuk membantu belajar-mengajar, biasa disebut learning 
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resources by design, (sumber belajar yang dirancang ). Misalnya buku, brosur, 

ensiklopedi, film, video, tape, slides, fim strips, OHP. (2) sumber belajar yang 

dimanfaatkan guna memberi kemudahan kepada seseorang dalam belajar 

berupa segala macam sumber belajar yang ada disekeliling kita. Sumber 

belajar tersebut tidak dirancang untuk kepentingan tujuan suatu kegiatan 

pengajaran. Sumber belajar ini disebut learning  resources by utilization. 

Misalnya pasar, toko, museum, tokoh masyarakat dan sebagainya yang 

adanya di lingkungan sekitar seperti taman, gedung lembaga negara, dan lain-

lain. 

2. Jenis-jenis Sumber Belajar 

a. Pesan  

Informasi yang harus disalurkan oleh komponen lain berbentuk ide, 

fakta, pengertian dan data. 

b. Manusia 

Orang yang menyimpan informasi atau menyalurkan informasi. Tidak 

termasuk yang menjalankan fungsi pengembangan dan pengelolaan 

sumber belajar.  

c. Bahan 

Sesuatu, bisa disebut media/software yang mengandung pesan untuk 

disajikan melalui pemakaian alat. 

d. Peralatan 
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Sesuatu, bisa disebut media/software yang menyalurkan pesan untuk 

disajikan yang ada di dalam software. 

e. Teknik/metode 

Prosedur yang disiapkan dalam mempergunakan bahan pelajaran, 

peralatan, situasi, dan orang untuk menyampaikan pesan. 

f. Lingkungan 

Situasi sekitar dimana pesan disalurkan/ditransmisikan.  

Menurut jenisnya sumber belajar apabila dipandang dari sudut 

pengembangan sumber belajar dibedakan menjadi: 

a. Sumber belajar yang dirancang atau sumber belajar yang secara 

langsung dibuat sebagai sumber belajar (Learning resource by design). 

Sumber ini meliputi: 

1) Media visual grafis adalah media pembelajaran yang berisikan 

ilmu pengetahuan sejarah yang penyalurannya melalui 

proyeksi seperti peta, model, gambar diam dan sebagainya 

2) Media visual cetak adalah media pengajaran berupa buku-buku 

paket pelajaran, ensiklopedia, biografi, bulletin, Koran 

3) Media papan yang menyangkut penggunaan papan tulis, panel 

dan sebagainya 

4) Media Audio yang berisi pengajaran sejarah yang 

penyampaian pesannya bersifat auditif, 
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5) Media Audio Visual adalah media yang mampu 

menyampaikan informasi dengan suara dan gambar. 

b. Sumber belajar yang ada disekeliling manusia (Learning resoursorce 

by utilization). Sumber ini meliputi monument, perpustakaan, sumber 

manusia, situs sejarah, museum, masyarakat. (Sudjarwo, 1989 dalam 

Skripsi Indrawati, 2003. Pemanfaatan Sumber belajar Sejarah Untuk 

Menarik Minat dan Perhatian Peserta Didik Kelas XI Program Studi 

IPS di SMA). 

3. Sumber Belajar Pengajaran Sejarah  

Sumber pembelajaran adalah sarana pembelajaran dan pengajaran 

yang sangat penting bagi sekolah dan guru untuk menunjang proses 

belajar mengajar. Sebelum sumber belajar itu diterapkan dalam 

pembelajaran, seorang guru harus berkompeten dalam menyampaikan 

materi yang akan diajarkan karena guru merupakan sumber belajar utama 

untuk siswa. Setelah itu barulah keharusan bagi seorang guru untuk 

mengeksplorasi berbagai macam sumber untuk mendapatkan alat bantu 

yang tepat untuk mengajar, untuk menambah informasi, untuk 

memperluas konsep, dan untuk mendukung ketercapaian pembelajaran. 

Sumber belajar dalam pengajaran sejarah yang terpenting adalah 

(a) peninggalan sejarah seperti jejak tertulis (dokumen), jejak benda dan 

jejak tulisan. Jejak benda seperti candi, munumen, museum. Jejak lisan 

seperti pelaku sejarah, tokoh pejuang, (b) model seperti model tiruan, 
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diorama, miniatur (c) bagan seperti silsilah, (d) peta seperti atlas, peta 

dinding, peta lukisan, peta sketsa, (e) media modern seperti Overhead 

proyektor, TV, dan sebagainya (Widja, 1989: 68). 

Menurut Kochhar, (2008: 164) buku cetak sangat penting dalam 

pelajaran sejarah karena beberapa alasan: (1) membantu guru: buku cetak 

memberikan petunjuk-petunjuk yang berguna untuk membantu guru 

dalam merencanakan pelajarannya hari demi hari, buku ini berfungsi 

sebagai buku referensi pada saat mengajar di kelas memberikan saran-

saran tentang tugas-tugasnya menyarankan aktivitas-aktivitas yang bisa 

dilakukan baik di dalam maupun di luar kelas. (2) membantu siswa: bagi 

siswa, buku cetak adalah pembimbing yang paling mudah didapat, buku 

referensi yang bisa dipercaya, dan teman dalam setiap kesempatan. Para 

siswa menggunakan buku cetak untuk mempersiapkan diri guna 

menghadapi pelajaran di kelas. (3) memberikan pengetahuan dasar: semua 

guru tidak berada dalam posisi harus menggali sendiri fakta-fakta. Guru-

guru yang sudah matang, terlatih dan berpengalaman dapat menggunakan 

rancangan yang mereka buat sendiri sehingga bisa saja mereka lalu 

meninggalkan buku cetak yang tidak berkualitas, tetapi kebanyakan guru 

tidak bisa dan tidak boleh melakukan itu. (4) membantu dalam belajar 

mandiri: tradisi pendidikan yang berkualitas melalui sarana pembelajaran 

memiliki nilai yang tinggi, khususnya ketika seorang guru memiliki 

kemampuan yang istimewa seperti mampu membuat siswa-siswa yang 
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berbakat terinspirasi dan siswa-siswa yang lemah menjadi bersemangat. 

(5) memberikan materi yang logis dan menyeluruh: buku cetak yang baik 

menyajikan materi dalam susunan yang sistematis dan teratur. (6) 

memastikan keseragaman standar yang baik: buku cetak memberikan cara 

untuk menerapkan praktik-praktik  yang lebih baik kepada sekolah.  

4. Pemanfaatan Sumber Belajar Sejarah dalam Pembelajaran IPS 

Pemanfaatan sumber belajar sejarah merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi kegiatan belajar peserta didik. Sumber belajar adalah 

segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat dimana bahan 

pengajaran terdapat atau asal untuk belajar seseorang. Pada saat ini segala 

sumber belajar hendaknya digunakan dalam usaha membelajarkan peserta 

didik agar diperoleh pengetahuan, sikap dan keterampilan yang luas dan 

mendalam. Sumber belajar yang dimanfaatkan itu tentu saja sesuai dengan 

materi yang dipelajari para peserta didik sehingga tujuan kegiatan yang 

dilakukan dapat tercapai. Sumber belajar yang dapat dimanfaatkan oleh 

peserta didik dalam pembelajaran meliputi: pesan, manusia, bahan 

pengajaran, alat dan perlengkapan, teknik dan aktivitas, lingkungan 

(AECT) (Assocoation For Educational Comminication Technology, 1975: 

60-61).  

Dalam proses belajar mengajar penyampaian mata pelajaran IPS 

materi sejarah di sekolah-sekolah banyak dibicarakan. Hal ini 

berhubungan erat dengan kondisi siswa dalam belajar IPS khususnya 
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materi sejarah pada umumnya siswa merasa malas apabila menghadapi 

pelajaran IPS lebih-lebih apabila pelajaran tersebut diberikan pada jam-

jam terakhir. Mereka akan bosan dan mengantuk (Jariyah, 2007: 47). 

Mengenai pemanfaatan sumber belajar, maka hal ini sangat erat kaitannya 

dengan suatu tujuan sumber belajar agar lebih bermakna, maka perlu 

adanya sebuah kreatifitas guru agar peserta didik dapat dan bisa 

memanfaatkan sumber belajar yang tersedia. Pemanfaatan sumber belajar 

yang optimal bisa mempengaruhi minat dan perhatian peserta didik. 

Apabila peserta didik mempunyai minat dan perhatian tinggi terhadap 

suatu pelajaran, maka ia akan merasa senang dan tertarik untuk melakukan 

berbagai kegiatan dan usaha untuk memperlancar kegiatan belajar mereka, 

sehingga pembelajaran tersebut bisa tercapai secara maksimal. 

Pemanfaatan sumber belajar sejarah dalam pembelajaran IPS yang 

secara optimal oleh peserta didik dengan arahan oleh guru akan 

meningkatkan kegiatan belajar peserta didik. Sumber belajar yang utama 

adalah dari guru itu sendiri bagaimana seorang guru dapat menyampaikan 

materi dengan sumber belajar yang diterapkanya dalam pembelajaran 

sehingga peserta didik dapat memperoleh ilmu pengetahuan, sikap dan 

keterampilan yang dipelajari secara mendalam.  

B. Penelitian Terdahulu  

Andhika (2014) dalam penelitiannya menunjukan bahwa sumber 

belajar yang digunakan oleh guru tidak hanya dari satu sumber saja. Guru 
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menggunakan beberapa sumber belajar untuk menunjang proses belajar 

mengajar. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa di SMA Negeri 1 Batang 

dalam memanfaatkan sumber belajar sejarah seperti buku, guru hanya 

menggunakan buku yang terkait dengan pelajarannya saja. Dalam penelitian 

tersebut peneliti juga meneliti tentang pelaksanaan kurikulum 2013, dalam 

penelitian tersebut Andika mengemukakan bahwa belum ada buku pegangan 

guru dan siswa untuk sejarah peminatan.  

Amanda (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Ketersediaan 

Media dan Sumber Sejarah Serta Pemanfaatanya dalam Pembelajaran Sejarah  

di SMA N 3 Pekalongan. Penelitian tersebut menunjukan bahwa media dan 

sumber belajar sejarah yang ada di SMA N 3 Pekalongan yaitu media LCD, 

proyektor, powerpoint, internet, serta sumber sejarah seperti Museum Bati, 

fort atau benteng Pekalongan, tugu MIJLPAAL, perpustakaan dan arsip 

daerah kota Pekalongan, serta perpustakaan sekolah. Juga terdapat tradisi lisan 

(folklore) Dewi Lanjar. Menurut Amanda pemanfaatan media dan sumber 

belajar sejarah dalam pembelajaran sejarah di SMA N 3 Pekalongan masih 

terbatas dan masih kurang maksimal. Untuk media yang tersedia di sekolah 

sudah cukup dimimanfaatkan, akan tetapi mengenai sumber belajar lain di 

luar sekolah masih sangat minim.  

Relevansi kedua penelitian di atas dengan penelitian saya adalah sama-

sama membahas tentang sember belajar sejarah. Namun kedua penelitian 

tersebut ada beberapa perbedaan dengan penelitian saya yaitu penelitian 
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Andhika membahas tentang pemanfaatan sumber belajar sejarah terhadap 

pelaksanaan kurikulum 2013, penelitian Amanda membahas tentang 

ketersediaan media dan sumber sejarah serta pemanfaatannya dalam 

pembelajaran sejarah, sedangkan penelitian saya membahas tentang 

rancangan pembelajaran yang digunakan guru terkait pemanfaatan sumber 

belajar sejarah dan kendala-kendala yang dihadapi guru dalam pemanfaatan 

sumber belajar sejarah dalam pembelajaran IPS.   

C. Hakikat Pembelajaran IPS 

 Pembelajaran adalah upaya untuk membelajarkan siswa (Uno, 2007: 

2). Mengajar adalah membuat hasil belajar dapat tercapai (teaching as making 

learning possible). Ini dapat diterjemahkan secara kontekstual bahwa 

mengajar adalah usaha yang memanfatkan berbagai strategi, metode, teknik 

guna memungkinkan tercapainya kompetensi atau hasil belajar tertentu 

(Munthe, 2009: 53). 

Menurut Harefa (2003) dalam Isjoni (2007: 59) menjelaskan bahwa 

pembelajaran merupakan proses pengembangan kreativitas berpikir yang 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir, serta dapat meningkatkan dan 

mengonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan 

dan pengembangan yang baik terhadap materi di sekolah. Pembelajaran 

memungkinkan seorang anak manusia berubah dari “tidak mampu” menjadi 

“mampu” atau dari “tidak berdaya” menjadi “sumber daya”. 
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Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan 

bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu 

dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap 

dan kepercayaan pada peserta didik. Pembelajaran terlaksana melalui dua 

kegiatan terpadu, yakni kegiatan belajar peserta didik dan kegiatan mengajar 

guru (Sudjana, 2009: 43). Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk 

membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik.  Proses pembelajaran 

dialami sepanjang hayat seorang manusia serta dapat berlaku di manapun dan 

kapanpun. Pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip dengan 

pengajaran, walaupun mempunyai konotasi yang berbeda. Dalam konteks 

pendidikan, guru mengajar supaya peserta didik dapat belajar dan menguasai 

isi pelajaran hingga mencapai sesuatu objektif yang ditentukan (aspek 

kognitif), juga dapat mempengaruhi perubahan sikap (aspek afektif), serta 

keterampilan (aspek psikomotor) seseorang peserta didik. Pengajaran 

memberi kesan hanya sebagai pekerjaan satu pihak, yaitu pekerjaan guru saja. 

Sedangkan pembelajaran juga menyiratkan adanya interaksi antara guru 

dengan peserta didik. Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun 

meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan 

prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran (Hamalik, 

2008:57). 
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Pembelajaran adalah upaya membelajarkan siswa untuk belajar. 

Kegiatan pembelajaran akan melibatkan siswa mempelajari sesuatu dengan 

cara efektif dan efisien (Muhaimin dalam Riyanto, 2009: 131). Pembelajaran 

secara umum dapat diartikan suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru 

sedemikian rupa, sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih baik 

(Darsono, 2000:24). Pembelajaran juga didefinisikan sebagai suatu kegiatan 

untuk mengorganisasikan atau mengatur lingkungan baik fisik, maupun non 

fisik sehingga dapat digunakan untuk kegiatan proses  belajar. Pembelajaran 

adalah setiap perubahan perilaku yang relatif permanen, terjadi sebagai hasil 

dari pengalaman. Definisi sebelumnya menyatakan bahwa seorang manusia 

dapat melihat perubahan terjadi tetapi tidak pembelajaran itu sendiri. Konsep 

tersebut adalah teoretis, dan dengan demikian tidak secara langsung dapat 

diamati. 

IPS di tingkat sekolah pada dasarnya bertujuan untuk mempersiapkan 

para peserta didik sebagai warga negara yang menguasai pengetahuan 

(knowledge), keterampilan (skill), sikap dan nilai (attitudes and values) yang 

dapat digunakan sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah pribadi 

atau masalah sosial serta kemampuan mengambil keputusan dan berpartisipasi 

dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan agar menjadi warga negara yang 

baik (Sapriya, 2015: 12). Menurut Suprayogi (2007: 36) fungsi dari 

diadakanya mata pelajaran IPS untuk SMP diantaranya adalah sebagai ilmu 

pengetahuan untuk mengembangkan kemampuan dan sikap rasional dalam 
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menghadapi kenyataan atau permasalahan sosial, serta perkembangan 

masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia di masa lampau, masa kini, dan 

masa mendatang. 

Pengajaran IPS di sekolah dimaksudkan juga untuk mempelajari bahan 

pelajaran yang sifatnya “ tertutup” (closed areas). Maksudnya ialah bahwa 

mempelajari bahab pelajaran yang pantang (tabu) untuk dibicarakan, para 

siswa akan memperoleh kesempatan untuk memecahkan konflik intrapersonal 

maupun antar personal. Bahan pelajaran IPS yang tabu tersebut dapat timbul 

dari bidang ekonomi, politik, sejarah, sosiologi dan ilmu- ilmu sosial lainnya. 

Dengan mempelajari hal- hal yang tabu para siswa akan memperoleh banyak 

keuntungan yaitu: (a) dapat mempelajari masalah- masalah sosial yang perlu 

mendapatkan pemecahannya (b) sifat pengajaran akan mengarah pada prospek 

kehidupan yang demokratis (c) dapat belatih berbeda pendapat, suatu hal yang 

sangat penting dalam memperkuat asas demokrasi (d) bahan yang tabu 

seringkali sangat dekat kegunaannya dengan kebutuhan pribadi maupun 

masyarakat (Somantri, 2001: 261). 

Karakteristik mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial SMP/MTs 

menurut Puskur (2006: 6) sebagai berikut. 

1. Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan gabungan dari unsur-unsur 

geografi, sejarah, ekonomi, hukum dan politik, kewarganegaraan, 

sosiologi, bahkan juga bidang humaniora, pendidikan dan agama. 
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2. Kompetensi Dasar IPS berasal dari struktur keilmuan geografi, 

sejarah, ekonomi, hukum dan politik, sosiologi yang dikemas 

sedemikian rupa sehingga menjadi pokok bahasan atau topik (tema) 

tertentu. 

3. Kompetensi Dasar IPS juga menyangkut berbagai masalah sosial 

yang dirumuskan dengan pendekatan interdisipliner dan 

multidisipliner. 

4. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dapat menyangkut 

peristiwa dan perubahan kehidupan masyarakat dengan prinsip 

sebab akibat, kewilayahan, adaptasi dan pengelolaan lingkungan, 

struktur, proses dan masalah sosial serta upaya-upaya perjuangan 

hidup agar survive seperti pemenuhan kebutuhan, kekuasaan, 

keadilan dan jaminan keamanan. 

5. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPS menggunakan tiga 

dimensi dalam mengkaji dan memahami fenomena sosial serta 

kehidupan manusia secara keseluruhan. 

Tujuan pendidikan IPS diarahkan pada pembentukan sikap dan 

kepribadian professional serta peningkatan penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan fungsional peserta didik. Untuk mencapai tujuan itu, 

pembelajaran IPS sebagai Implementasi pendidikan IPS dilaksanakan dengan 

orientasi agar terjadi transfer of values dan bukan semata- mata agar terjadi 

transfer of knowledge. Biasanya cakupan materi mata pelajaran di sekolah  
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disusun berdasarkan struktur materi yang terdiri adri pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap. Struktur semacam ini membawa implikasi terhadap 

proses pembelajaran yang lebih mengutamakan terjadinya transfer of 

knowledge. Oleh karena itu, tujuan pendidikan atau pembelajaran sering 

terjebak pada peningkatan penguasaan pengetahuan dan keterampilan. 

Dengan kata lain pembentukan sikap dan kepribadian sebagai tujuan utama 

pendidikan sering dilupakan atau diabaikan (Pramono, 2013 : 16 ). 

  Penerapannya dalam dunia pendidikan mengenai IPS itu sendiri 

disesuaikan dengan jenjang atau tingkatannya. Meskipun apa yang dipelajari 

dalam IPS adalah sama-sama mengenai kehidupan sosial manusia sebagai 

masyarakat dan juga manusia sebagai pribadi dari anggota masyarakat 

tersebut, namun tingkatan yang dipelajari dalam setiap tingkatan tidak sama. 

Sehingga apa yang dipelajari di SD dan SMP memiliki perbedaan materi. 

Pada jenjang pendidikan dasar, ruang lingkup pengajaran IPS dibatasi sampai 

pada gejala dan masalah sosial yang dapat dijangkau pada geografi dan 

sejarah, terutama gejala dan masalah sosial kehidupan sehari-sehari yang ada 

di lingkungan peserta didik. Sedangkan pada jenjang pendidikan SMP, ruang 

lingkup kajiannya lebih diperluas dengan melatih daya pikir dan nalar peserta 

didik. Ruang lingkup pelajaran IPS meliputi aspek-aspek sebagai berikut: (1) 

manusia, tempat, dan lingkungan. (2) waktu, keberlanjutan dan perubahan. 

(3) system, sosial dan budaya. (4) perilaku ekonomi dan kesejahteraan 

(Hardini, 2012: 174) 
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Pembelajaran IPS di SMP bersifat terpadu (integrated)  mencakup 

bahan kajian ”geografi, ekonomi, sejarah dan sosiologi”. Dengan demikian 

IPS Terpadu dapat diartikan penggabungan dari beberapa disiplin ilmu-ilmu 

sosial seperti geografi, ekonomi, sejarah dan sosiologi yang diintegrasikan 

menjadi satu kesatuan yang saling terkait satu sama lain dalam bingkai tema 

tertentu. Materi IPS Terpadu didasarkan pada tema sosial yang dikaji 

menggunakan ilmu sosial dan guru dapat melakukan kajian dari berbagai 

perspektif sosial, seperti kajian melalui pengajaran sejarah, geografi, ekonomi, 

dan sosiologi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran IPS 

Terpadu diharapkan untuk mampu memberikan pengetahuan yang lebih lagi 

kepada siswa mengenai ilmu-ilmu sosial dengan menggabungkannya dan 

mengintegrasikan ilmu-ilmu yang terkait dalam bidang ilmu sosial menjadi 

satu kesatuan. 

Dengan adanya pembelajaran IPS diharapkan peserta didik tidak 

hanya mengetahui tentang materinya saja melainkan mampu untuk 

mengaplikasikannya ke kehidupan nyata dalam masyarakat luas. Sehingga 

peserta didik tidak hanya tahu namun juga memahaminya. Dengan memahami 

pembelajaran IPS dan mampu menerapkannya ke dalam kehidupan sosial 

diharapkan peserta didik memiliki kemampuan sosialisasi yang baik dengan 

lingkungan maupun masyarakat disekitarnya. 
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D. Sejarah 

Istilah history (sejarah) diambil dari kata historie dalam bahasa 

Yunani yang berarti “informasi” atau penelitian yang ditujukan untuk 

memperoleh kebenaran. Sejarah pada masa itu hanya berisi tentang manusia, 

kisah kisahnya, tentang usaha-usahanya untuk menciptakan kehidupan yang 

tertib dan teratur, kecintaannya akan kemerdekaan, serta kehausannya akan 

keindahan dan pengetahuan (Subagyo, 2011 : 6- 7). 

Sejarah adalah ilmu tentang manusia pada masa lampau. Sejarah 

berkaitan dengan ilmu hanya apabila sejarah mengakui tentang kerja keras 

manusia dan pencapaian yang diperolehnya. Sejarah mengutamakan kajian 

tentang orang-orang yang “menaklukan daratan dan lautan tanpa beristirahat” 

daripada tentang mereka yang “hanya berdiri dan menunggu”. Sejarah 

mengakaji perjuangan manusia sepanjang zaman. Dengan menyeleksi 

“biografi yang tak terhitung jumlahnya” dan menyajikan kehidupan mereka 

dalam konteks sosial yang sesuai, dan menyajikan gagasan-gagasannya dalam 

konteks manusia, kita memahami jalannya peristiwa (Kochhar, 2008: 3). 

Sejarah ialah ilmu tentang sesuatu yang tertentu , satu- satunya dan 

terperinci. Sejarah adalah sejarah tertentu, particular (bahasa latin particularis 

berarti tertentu, lawan kata dari general, bahasa latin generalis berarti umum). 

Dalam hal ini sejarah berbeda dengan filsafat dan ilmu lain nya. Misalnya 

sejarah akan berbicara tentang mobilitas sosial (perpindahan dari tingkatan ke 
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tingkatan lain) harus serba jelas kapan dan dimananya. Judulnya dapat 

“mobilitas sosial di Boston pada Abad ke 19, sedangkan sosiologi dapat 

membicarakan mobilitas sosial dalam masyarakat industrial pada umumnya 

(Kuntowijoyo, 2005 :17). 

Sejarah adalah suatu mata pelajaran yang menanamkan nilai-nilai 

mengenai proses perubahan dan perkembangan masyarakat Indonesia dan 

dunia dari masa lampau hingga masa kini. Sejarah adalah salah satu unsur 

ilmu pendidikan humaniora yang bertujuan untuk menanamkan dan 

mengembangkan sikap dan nilai serta memperkuat kepribadian agar siswa 

menajdi manusia yang berwatak berbudi luhur dan memiliki kesadaran sejarah 

akan bangsanya. Sejarah merupakan satu ilmu yang memiliki ciri khas 

berbeda dengan ilmu pengetahuan lainnya. Menurut Garraghan (1957) dalam 

Wasino (2007: 3) sejarah mencakup 3 arti, yaitu: (1) kejadian-kejadian atau 

kegiatan yang dilakukan oleh manusia pada masa yang lalu; kenyataan masa 

lalu (past human event; pas actually). Sejarah dalam kategori ini adalah 

sebagai peristiwa. (2) catatan dari sejarah kejadian-kejadian atau kegiatan 

manusia tersebut (sejarah sebagai cerita atau kisah). (3) proses atau teknik 

(cara atau metode) untuk pembuatan catatan dari kejadian-kejadian tersebut. 

Sejarah merupakan hasil rekontruksi ataupun sebuah proses 

pembangunan kembali tentang apa yang pernah terjadi di masa lampau. 

Peristiwa masa lampau diangkat kembali melalui prosedur penelitian sejarah 

oleh ahli sejarah dianggap memiliki manfaat atau kegunaan bagi manusia 
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pada masa sekarang bagi manusia yang mempelajarinya, yakni edukatif, 

intruktif, inspiratif, serta rekreatif (Wasino, 2007: 10). 

E. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir dalam skripsi yang berjudul Pemanfaatan sumber 

Belajar Sejarah Siswa untuk Mendukung Ketercapaian Pembelajaran IPS di 

SMP kota Semarang adalah penelitian yang dipusatkan pada sumber belajar 

sejarah siswa dalam pembelajaran IPS pada satuan pendidikan menengah 

pertama (SMP). 

Menurut Kochar (2008: 160), sumber pembelajaran adalah sarana 

pembelajaran dan pengajaran yang sangat penting. Sudah menjadi keharusan 

bagi seorang guru untuk mengeksplorasi berbagai macam sumber untuk 

mendapatkan alat bantu yang tepat untuk mengajar dan melengkapi apa yang 

sudah disediakan di dalam buku cetak, untuk menambah informasi, untuk 

memperluas konsep, dan untuk membangkitkan minat peserta didik. Manfaat 

dari setiap sumber belajar bergantung pada kemauan dan kemampuan guru 

dan peserta didik untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan pesan-pesan 

yang terkandung dalam sumber daya yang didayagunakan (Mulyasa, 2009: 

177). 

Pemanfaatan sumber belajar sejarah merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kegiatan belajar peserta didik. Sumber belajar adalah segala 

sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat dimana bahan pengajaran 

terdapat atau asal untuk belajar seseorang. Pada saat ini segala sumber belajar 
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hendaknya digunakan dalam usaha membelajarkan peserta didik agar 

diperoleh pengetahuan, sikap dan keterampilan yang luas dan mendalam. 

Sumber belajar yang dimanfaatkan itu tentu saja sesuai dengan materi yang 

dipelajari para peserta didik sehingga tujuan kegiatan yang dilakukan dapat 

tercapai. Pemanfaatan sumber belajar yang optimal oleh peserta didik disertai 

pengarahan dari guru akan meningkatkan kegiatan belajar peserta didik. 

Peserta didik akan memperoleh ilmu pengetahuan, sikap dan keterampilan 

yang dipelajari secara luas dan mendalam, sehingga dalam proses 

pembelajaran peserta didik berminat dan menaruh perhatian terhadap 

pelajaran yang diajarkan (Andhika, 2014: 62-63) 

Guru memiliki peranan penting dalam keseluruhan proses 

pembelajaran. Selain mengembangkan bentuk-bentuk alat bantu pembelajaran 

secara mekanis dan mengembangkan pendidikan yang berfokus pada 

kemajuan siswa, guru  juga memegang peranan penting dalam membuat 

pelajaran  menjadi hidup dan menarik bagi para siswa. Guru sejarah harus 

lengkap dari segi akademik. Meskipun ia hanya mengajar kelas-kelas dasar, 

guru sejarah harus sekurang-kurangnya bergelar sarjana dengan spesialisasi 

dalam periode tertentu dalam sejarah. Ia harus memiliki latar belakang 

pengetahuan yang bagus mengenai tren masa kini dalam sejarah hubungan 

internasional. Di kelas-kelas yang lebih tinggi, sebagai tambahan untuk subjek 

yang menjadi spesialisasinya, guru sejarah harus dapat memasukkan ilmu-
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ilmu sosial dan kemanusiaan. Guru sejarah harus menguasai berbagai metode 

penelitian sejarah (Kochhar, 2008 : 393). 

Guru sangat berperan penting dalam pembelajaran tentunya dengan 

memanfaatkan sumber belajar sejarah dalam pembelajaran IPS secara optimal 

sesuai dengan materi pelajaran maka dengan begitu akan mempengaruhi 

ketertarikan siswa dalam proses pembelajaran tersebut. Dari uraian diatas 

dapat digambarkan kerangka berpikir sebagai berikut. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian pemanfaatan sumber belajar sejarah siswa 

untuk mendukung ketercapaian pembelajaran IPS SMP Se-kota Semarang 

dapat ditarik kesimpulan: 

1. Perencanaan pembelajaran IPS materi sejarah di SMP Se-Kota Semarang 

pembuatan dan penyusunan silabus dan RPP di Koordinir oleh tim MGMP 

masing-masing mata pelajaran dan untuk guru tinggal mengembangkan 

dan menyesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Dalam 

pelaksanaan dalam mengembangkan RPP IPS materi sejarah, masing-

masing guru belum bisa mengembangkannya dengan baik, hal ini terlihat 

dari RPP guru yang didapatkan dari MGMP belum mengalami banyak 

perubahan dan belum disesuaikan dengan kondisi siswa dan sekolah 

masing-masing. 

2. Sumber belajar yang digunakan oleh guru tidak hanya dari satu sumber 

saja. Guru menggunakan beberapa sumber belajar untuk menunjang 

proses belajar mengajar seperti buku, film, foto museum dan lain-lain, 

selain itu juga guru memanfaatkan literature buku lain dan internet sebagai 

sumber belajar guna menunjang pembelajaran. Guru menggunakan 

ceramah, tanya jawab, diskusi untuk mengajar. Pemanfataan sumber 
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belajar yang optimal dan kreatif akan meningkatkan kegiatan belajar 

siswa. Siswa akan memperoleh ilmu pengetahuan, sikap dan keterampilan 

yang dipelajari secara luas dan mendalam, sehingga dalam proses 

pembelajaran IPS sejarah ini dapat tercapai dengan maksimal.  

3. Kendala guru dalam pemanfaatan sumber belajar sejarah adalah yang yang 

pertama, dari sumber belajar yaitu buku yang berbeda satu dengan yang 

lainnya walaupun materi yang disajikan itu sama namun ada beberapa 

isian yang berbeda sebagai contoh kronologi peristiwa seperti dalam buku 

penerbit Erlangga dan BSE yang membahas materi tentang perkembangan 

kolonialisme dan imperialisme barat hingga kebangkitan nasional di 

Indonesia. Dalam materi tersebut buku dari penerbit Erlangga mengulas 

tentang proses kedatangan bangsa barat dan terbentuknya kekuasaan 

kolonial di Indonesia sedangkan dalam BSE tidak mengulas tentang 

materi tersebut dalam meteri tersebut langsung mengulas tentang 

terbentuknya VOC. Jadi diharapkan guru harus menggunakan banyak 

sumber buku sebagai referensi dalam mengajar. Kedua dengan 

memanfaatkan sumber belajar yang ada diluar sekolah melalui 

pembelajaran outdor study memiliki kendala yaitu membutuhkan biaya 

yang banyak, waktu yang efisien dan pengawasan peserta didik yang lebih 

agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Ketiga kesulitan dari anak itu 

sendiri yang  malas membaca buku maka agar siswa itu tertarik membaca 

buku, pihak sekolah harus selektif untuk memilih buku yang ringkas, jelas 
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dan berwarna. Keempat dari pihak sekolah belum terdapat adanya lab IPS 

sebagai penunjang pembelajaran IPS. 

B. Saran 

Dari hasil penelitian dan pembahasan, saran yang dapat dikembangkan 

adalah:  

1. Bagi guru, dalam pembelajaran IPS sejarah, diharapkan  guru lebih 

bervariatif lagi untuk memilih sumber belajar sejarah dan metode. Sumber 

belajar sejarah dan metode dalam setiap akan menyampaikan materi 

kepada siswanya harus bervariasi sehingga siswa tidak bosan dengan cara 

guru mengajar. Guru juga harus benar-benar memanfaatkan dengan baik 

yang ada di sekolah atau di sekitar lingkungan sekolah dengan cara itu 

diharapkan dapat mempermudah guru dalam proses pembelajaran IPS 

sejarah, sehingga pembelajaran IPS sejarah dapat tercapai. 

2. Bagi siswa, diharapkan siswa dapat memanfaatkan sumber belajar yang 

ada disekolah misalnya perpustakaan yang ada di sekolah maupun yang 

perpustakaan daerah yang menyimpan banyak buku tentang pembelajaran 

IPS dan juga memanfaatkan internet yang sudah ada di sekolah sebagai 

sumber belajar. 

3. Bagi peneliti, adanya keterbatasan peneliti dalam penelitian ini sehingga 

masih memungkinkan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut karena 

gejala-gejala yang nampak belum bisa diamati secara sempurna.  
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