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SARI 

Wardani, Yunita Khusnulia. 2016, Pengembangan Bahan Ajar Sejarah Pokok 

Bahasan Usaha Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945 Pada 

Siswa Kelas IX SMP Kesatrian 1 Semarang dan SMPN 3 Singorojo Kab.Kendal 

Tahun Pelajaran 2015/2016. Skripsi. Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Drs. Karyono, M.Hum dan Drs. 

Abdul Muntholib, M.Hum. 

Kata Kunci : Bahan Ajar Sejarah, Majalah, Pertempuran Lima Hari di 

Semarang, Pertempuran Ambarawa 

Pembelajaran IPS Sejarah di berbagai tingkat sekolah adalah penyampaian 

materi mengenai peristiwa-peristiwa sejarah oleh guru kepada siswa. Metode yang 

digunakan oleh guru pun tidak jarang hanya menggunakan ceramah, sehingga 

menimbulkan kejenuhan pada siswa selama mengikuti pelajaran sejarah. 

Berdasarkan hasil observasi maka didapatkan latar belakang penelitian ini adalah 

kurangnya bahan ajar sejarah pada materi Pertempuran Lima Hari di Semarang 

dan Pertempuran Ambarawa pada siswa SMP Kelas IX. Maka dari itu, peneliti 

berminat untuk mengembangkan bahan ajar berbentuk majalah. Tujuan penelitian 

ini adalah (1) Mengetahui kondisi bahan ajar IPS Sejarah yang digunakan pada 

siswa kelas IX SMP Kesatrian 1 Semarang dan SMPN 3 Singorojo Kendal, (2) 

Mengetahui pengembangan bahan ajar IPS Sejarah pokok bahasan usaha 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia tahun 1945 pada kelas IX SMP 

Kesatrian 1 Semarang dan SMPN 3 Singorojo Kendal, (3) Mengetahui kelayakan 

bahan ajar majalah IPS Sejarah pokok bahasan usaha mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia tahun 1945 pada kelas IX SMP SMP Kesatrian 1 

Semarang dan SMPN 3 Singorojo Kendal. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode Research and 

Development (Rnd). Pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah pertama adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif. 

Rumusan masalah kedua, mengenai perkembangan bahan ajar IPS Sejarah dan 

kelayakan bahan ajar, peneliti menggunakan pendekatan penelitian dan 

pengembangan (RnD) dan yang terakhir, menjawab rumusan masalah ketiga 

dengan menggunakan metode kuantitatif angket validasi dari ahli serta guru dan 

angket siswa yang dijelaskan secara deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan (1) Kondisi bahan ajar di SMP Kesatrian 1 

Semarang dan SMPN 3 Singorojo Kab. Kendal yang masih perlu adanya 

pengembangan bahan ajar, (2) Pengembangan bahan ajar yang dikembangkan 
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dalam bentuk majalah, (3) Kelayakan bahan ajar dinilai layak oleh ahli materi, 

desain, guru dan siswa. Bahasa yang mudah dimengerti, adanya gambar-gambar 

dan games membuat siswa tertarik akan bahan ajar majalah ini.  

Saran yang diberikan dalam pengembangan bahan ajar majalah ini adalah 

bahan ajar majalah ini dapat menjadi referensi pembelajaran dalam materi Usaha 

Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia dengan fokus kajian Pertempuran Lima 

Hari di Semarang dan Pertempuran Ambarawa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat berkembang sesuai 

dengan potensi yang telah dimiliki melalui proses pembelajaran dan diakui oleh 

lingkungan sekitar. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 

Tahun 2003 pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara efektif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Selain itu, pada pasal 31 ayat 

2 UUD 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk 

mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang 

diatur dengan undang-undang. Hal tersebut berati bahwa pemerintah harus 

menyusun undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam rangka 

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang dimaksudkan 

(Hasbullah,1999: 130).  

Pembelajaran pada hakekatnya adalah proses interaksi antara peserta didik 

dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih 

baik. Dalam interaksi tersebut banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, baik 

faktor internal yang datang dari dalam individu, maupun faktor eksternal yang 

datang dari lingkungan (Mulyasa, 2009:255). Sedangkan menurut Rusmono 
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(2014:6), Pembelajaran adalah suatu upaya untuk menciptakan suatu kondisi bagi 

terciptanya suatu kegiatan belajar yang memungkinkan siswa memperoleh 

pengalaman belajar yang memadai.  

Pembelajaran dapat dikatakan sebagai hasil dari memori, kognisi, dan 

metakognisi yang berpengaruh terhadap pemahaman. Hal inilah yang terjadi 

ketika seseorang sedang belajar, dan kondisi ini juga sering terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari, karena belajar merupakan proses alamiah setiap orang 

(Miftahul:2014).  Hausstatter dan Nordkvelle (1978) dalam (Miftahul, 2014:5) 

mengatakan bahwa pembelajaran merefleksikan pengetahuan konseptual yang 

digunakan secara luas dan memiliki banyak makna yang berbeda-beda. 

Pembelajaran merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh banyak 

faktor. Tujuan pembelajaran yang baik menurut Cooper (1990: 53) dalam 

Rusmono (2014:23) harus (1) berorientasi pada siswa, (2) mendeskripsikan 

perilaku sebagai hasil belajar, (3) jelas dan dapat dipahami, (4) dan dapat diamati. 

Tujuan pembelajaran merupakan aspek penting yang menentukan terhadap 

kualitas dan keberhasilan pembelajaran.  

Aspek penting yang perlu diperhatikan dalam menyusun bahan pelajaran 

adalah bahwa bahan pelajaran hendaknya : (1) sesuai dengan menunjang 

tercapainya tujuan pembelajaran, (2) sesuai dengan tingkat perkembangan para 

siswa pada umumnya, (3) terorganisasi secara sistematik dan berkesinambungan, 

dan (4) mencakup hal-hal yang bersifat faktual maupun konseptual (Rusmono, 

2014:23). Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran menurut Wina 

Sanjaya (2008) adalah : 
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1. Faktor guru. Guru dalam proses pembelajaran memegang peran yang 

sangat penting. Dalam proses pembelajaran guru bukanlah hanya berperan 

sebagai model atau teladan bagi siswa yang diajarnya, akan tetapi juga 

sebagai pengelola pembelajaran. Pandangan dari setiap guru terhadap mata 

pelajaran yang diajarkan juga dapat mempengaruhi proses pembelajaran. 

Sesuai dengan kurikulum Pendidikan Dasar 9 Tahun dan SMU bahwa, 

dalam penyusunan program pengajaran, perlu diperhatikan komponen-

komponen penting berikut ini :  

a. Penguasaan materi pelajaran, 

b. Analisis materi pelajaran, 

c. Program tahunan dan program caturwulan, 

d. Program satuan pelajaran/ persiapan mengajar, 

e. Rencana pengajaran  

Kelima komponen tersebut merupakan perangkat dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran yang harus dibuat oleh guru setiap akan mengajar 

(Usman, 2011:50). 

2. Faktor siswa. Siswa adalah organisme yang unik yang berkembangnya 

sesuai dengan tahap perkembangannya. Proses pembelajaran dapat 

dipengaruhi oleh perkembangan anak yang tidak sama ini, disamping 

karakteristik lain yang melekat pada diri anak. Aspek latar belakang yang 

mempengaruhi perkembangan anak seperti, jenis kelamin siswa, tempat 

kelahiran dan tempat tinggal siswa, tingkat sosial ekonomi siswa, asal usul 
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siswa. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya meliputi, kemampuan dasar, 

pengetahuan dan sikap. 

3. Faktor sarana dan prasarana (alat dan media yang tersedia). Sarana adalah 

segala sesuatu yang mendukung secara langsung terhadap proses 

kelancaran proses pembelajaran, misalnya media pembelajaran, alat-alat 

pelajaran, perlengkapan sekolah,dsb. Prasarana adalah segala sesuatu yang  

secara tidak langsung dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran, 

misalnya jalan menuju ke sekolah, penerangan sekolah, kamar kecil dsb. 

Mengajar dapat dilihat dari dua dimensi yaitu sebagai proses penyampaian 

materi pelajaran dan sebagai proses pengaturan lingkungan yang dapat 

merangsang siswa untuk belajar. Apabila mengajar dipandang sebagai 

proses penyampaian materi, maka dibutuhkan sarana pembelajaran berupa 

alat dan bahan yang dapat menyalurkan pesan secara efektif dan efisien. 

Sedangkan manakal mengajar dipandang sebagai proses mengatur 

lingkungan agar siswa dapat belajar, maka dibutuhkan sarana yang dapat 

mendorong siswa rajin belajar. 

4. Faktor lingkungan. Dilihat dari dimensi lingkungan ada dua faktor yang 

dapat memengaruhi proses pembelajaran, yaitu faktor organisasi kelas dan 

faktor iklim sosial-psikologis.  

Pembelajaran yang telah diuraikan di atas merupakan penjelasan mengenai 

pendidikan yang dilakukan secara formal di sekolah. Komponen-komponen yang 

berkenaan dengan pendidikan formal seperti, 1) Pendidikan formal memiliki 

rancangan pendidikan atau kurikulum tertulis yang tersusun secara sistematis, 
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jelas dan rinci, 2) Dilaksanakan secara formal, terencana, ada yang mengawasi 

dan menilai, 3) Diberikan oleh pendidik atau guru yang memiliki ilmu dan 

keterampilan khusus dalam bidang pendidikan, 4) Interaksi pendidikan 

berlangsung dalam lingkungan tertentu, dengan fasilitas dan alat serta permainan-

permainan tertentu pula (Sukmadinata, 2009:2).  

Pendidikan IPS di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dokumen 

Kurikulum 1975 yang memuat IPS sebagai mata pelajaran untuk pendidikan 

disekolah dasar dan menengah. Gagasan IPS di Indonesia pun banyak mengadopsi 

dan mengadaptasi dari sejumlah pemikiran perkembangan Social Studies yang 

terjadi di luar negeri terutama perekmbangan pada NCSS (National Council for 

the Social Studies) sebagai organisasi profesional yang cukup besar pengaruhnya 

dalam memajukan social studies bahkan sudah mampu memengaruhi pemerintah 

dalam menentukan kebijakan kurikulum persekolahan (Sapriya, 2015:11). Jatidiri 

pendidikan IPS digambarkan sebagai program pendidikan yang memilih bahan 

pendidikan dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humanities (ilmu pendidikan dan 

sejarah) yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk 

tujuan pendidikan yang berlandaskan Pancasila dan kebudayaan bangsa Indonesia 

(Somantri, 2001:85). Tujuan pendidikan IPS diarahkan pada pembentukan sikap 

dan kepribadian profesional serta peningkatan penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan fungsional peserta didik (Pramono, 2013:16). 

Pembelajaran IPS sejarah juga dapat mengembangkan pemikiran anak 

secara leluasa dalam melihat kejadian yang sudah lampau. Sumbangan pendidikan 

IPS untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia di masa depan diantaranya 
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ialah ikut meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia agar mempunyai 

kepedulian yang tinggi terhadap cita-cita luhur bangsa (Somantri, 2001:86).  

Dalam pembelajaran sejarah, dua hal yang harus dikuasai oleh seorang guru 

adalah penguasaan materi yang berdasarkan fakta, jelas serta akurat, dan mampu 

mengembangkan kemampuan untuk membiasakan berpikir sejarah yang 

kronologis dan sistematis. Melalui pembelajaran sejarah banyak manfaat yang 

diperoleh. Pelajaran berbagai kejadian dalam sejarah dapat membangkitkan 

emosi,nilai, dan cita-cita sehingga membuat hidup menjadi bermakna (Hariyono, 

1995:3). Selain itu, tujuan mata pelajaran sejarah akan menentukan cara 

mempelajari dan memastikan pula cara menyajikan sejarah (Ali, 2005:2). Yang 

harus diperhatikan yaitu mengenai pelajaran sejarah merupakan sebuah lukisan 

riwayat perjalanan manusia. Maka lukisan ini diharapkan mampu membimbing 

dan membina manusia. 

Pada umumnya pembelajaran IPS Sejarah di berbagai tingkat sekolah 

adalah penyampaian materi mengenai peristiwa-peristiwa sejarah oleh guru 

kepada siswa. Materi pelajaran yang disampaikan hanya berupa fakta-fakta dari 

rangkaian peristiwa sejarah berdasarkan urutan kurun waktu berdasarkan sumber 

buku pegangan guru dan siswa. Metode yang digunakan oleh guru pun tidak 

jarang hanya menggunakan ceramah, sehingga menimbulkan kejenuhan pada 

siswa selama mengikuti pelajaran sejarah. Sebagai bagian dari pelajaran yang 

disekolah yang belum sampai pada tingkat aktualisasi pelajaran sejarah biasanya 

masih didasarkan pada ceramah dan dikte. Metode ini merupakan peninggalan 

dari Abad Pertengahan yaitu pada saat sebelum terjadi kemajuan percetakan. 
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Pendidik mendikte dan peserta didik mencatat. Peranan guru sebagai sumber ilmu 

pengetahuan sangat kentara (Hariyono, 1995:87).  Selain itu rendahnya minat 

membaca buku teks IPS Terpadu (Sejarah) atau LKS (Lembar Kerja Siswa) 

menyebabkan semakin sedikit siswa yang menyukai pelajaran sejarah. Bahasa 

didalam buku teks yang terkadang sulit dimengerti siswa juga menjadi kendala 

lain bagi  siswa yang tidak memiliki hobi membaca. 

Bahan ajar yang digunakan di sekolah pada umunya memiliki keunggulan 

dan kelemahan tersendiri pada tiap materi. Sebagai contoh pada materi usaha 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Banyak buku yang tidak 

mencantumkan Peristiwa Pertempuran Lima Hari di Semarang seperti pada buku 

PEMKOT Kota Semarang. Untuk wilayah Jawa Tengah sendiri, pada buku 

terbitan CV Sahabat Klaten itu hanya menceritakan sekilas Pertempuran yang 

terjadi di Ambarawa dan menceritakan mengenai kearifan lokal sesuai dengan 

daerah terjadinya pertempuran. 

Buku Esis terbitan Erlangga yang tidak menjelaskan Pertempuran Lima 

Hari Di Semarang hanya mengulas peristiwa besar yang terjadi di Kota Surabaya, 

Medan, Palembang, Bali dan Sulawesi. Namun, tidak menjelaskan bagaimana 

detail peristiwa tersebut terjadi. Begitu pula LKS IPS terbitan CV. Gema Nusa 

yang tidak menjelaskan bagaimana peristiwa di Semarang itu terjadi. Terakhir, 

buku yang tidak menjelaskan bagaimana Pertempuran Lima Hari Di Semarang 

adalah buku BSE IPS Kelas IX karya Sutarto dkk. Sedangkan untuk modul buatan 

karya Bapak Agus Seno (Guru IPS SMP 3 Singorojo) hanya mengulas sedikit 

mengenai materi tersebut. Dijelaskan dalam modul tersebut bahwa pertistiwa 
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terjadi pada tanggal 15-20 Oktober. Dinamakan Pertempuran Lima Hari Di 

Semarang. Terjadi antara pasukan TKR (Tentara Keamanan Rakyat) dengan 

Jepang dipimpin Mayor Kido. 

Latar belakang pertempuran diuraikan, Jepang meracuni air minum di 

daerah Candi Semarang. Lalu dokter Kariadi (Kepala laboratorium RS Semarang) 

yang akan memeriksa sumber air tersebut dihalangi Jepang dan ditembak mati. 

Pertempuran berhenti ketika Sekutu datang melucuti Jepang pada tanggal 20 

Oktober 1945. Buku Sejarah Indonesia seri ke-7 juga menampilkan sedikit 

mengenai peristiwa pertempuran di Semarang itu. Berbeda dengan Pertempuran 

Lima Hari di Semarang, Pertempuran Ambarawa memiliki banyak buku yang 

mengulas bagaimana pertempuran tersebut terjadi hingga menewaskan Letkol 

Isdiman dan menceritakan bagaimana perjuangan Jenderal Sudirman dengan supit 

udangnya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru di SMP Kesatrian 1 

Semarang, Janys Wahyu P tanggal 25 Januari 2016. Beliau mengatakan bahwa 

pembelajaran IPS disekolah tersebut masih belum efektif karena untuk skala 

SMP, masih banyak pembelajaran yang harus “didikte” agar bisa mendapatkan 

sedikit gambaran mengenai topik yang dibahas. Kurangnya minat siswa dalam 

membaca buku paket maupun LKS juga menghambat proses pembelajaran. Buku 

Pemkot dan beberapa LKS sebagai bahan pelengkap bahan ajar di kelas. Serta 

ketersediaan buku yang lengkap didalam perpustakaan pun kurang diminati. 

Sehingga, tak jarang juga model pembelajaran menggunakan sistem diskusi panel 
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maupun diskusi interaktif agar anak bisa membaca dan memahami materi yang 

disampaikan oleh guru.  

Proses belajar mengajar sejarah, cenderung mengutamakan hafalan. 

Peserta didik kurang diberi peluang mengembangkan tafsir dan logika dari sejarah 

terutama sejarah kontemporer yang dipelajarinya. Bila hal tersebut yang terjadi 

sebenarnya telah terjadi pengingkaran terhadap nilai fundamental dari pendidikan 

yang sebenarnya (Hariyono, 1995:148).  

Tidak berbeda jauh dengan Pak Janys, Bu Indaryati sebagai guru 

pengampu IPS di SMP Kesatrian juga mengeluhkan hal yang sama. Kurangnya 

ketertarikan murid untuk memahami buku paket yang hanya berisi tulisan-tulisan 

dengan sedikit gambar membuat anak menjadi jenuh selama pembelajaran. 

Namun, menurut Bu In model pembelajaran yang “lebih mending” diminati siswa 

adalah penggunaan media interaktif PPT yang disertai gambar dan penyampaian 

materi yang disampaikan dengan model ceramah.  

Beda sekolah berbeda pula proses pembelajaran dikelasnya. Jika di SMP 

Kesatrian 1 Semarang menggunakan Buku Pemkot dan LKS sebagai bahan ajar, 

di SMP 3 Singorojo Kabupaten Kendal. Bahan ajar yang digunakan oleh Bapak 

Agus yang diwawancarai pada hari Selasa, 26 Januari adalah dengan modul hasil 

rangkuman beliau dari beberapa literatur buku yang beliau baca kemudian beliau 

rangkum dan dikembangkan menjadi modul sederhana dengan bahasa yang lebih 

mudah dipahami oleh murid. Untuk pegangan guru, Pak Agus menggunakan buku 

Khazanah IPS Kelas IX, buku BSE dan buku Pemkot. Untuk model pembelajaran 
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di kelas sendiri, Pak Agus menggunakan beberapa model selain ceramah seperti 

model permainan TTS secara kelompok maupun menggunakan media puzzle. 

Model dan media pembelajaran yang bervariatif ini diharapkan untuk anak agar 

memahami materi secara mandiri dan mudah selain siswa membaca buku ataupun 

LKS. 

Menurut Suryani dan Agung (2012:43), dalam praktik pembelajaran guru 

tidak harus terpaku dengan menggunakan satu metode, melainkan menggunakan 

beberapa metode. Tujuan dari penggunaan beberapa metode atau metode yang 

bervariasi, agar jalannya pembelajaran tidak membosankan melainkan menarik 

perhatian peserta didik. Oleh karena itu, dalam hal ini kompetensi guru diperlukan 

dalam pemilihan metode yang tepat, agar pembelajaran berhasil dan berdaya 

guna. Para pendidik tampaknya kurang mengembangkan kreativitas mereka untuk 

merencanakan, menyiapkan dan membuat bahan ajar yang secara matang kaya 

inovasi sehingga menarik bagi peserta didik. Ini tentu menjadi persoalan serius, 

persoalan yang tidak sekadar bisa dipecahkan dalam dataran wacana semata, 

namun harus ada aksi nyata guna mengatasi persoalan tersebut (Prastowo, 

2012:14). Biasanya alasan lain dari guru untuk tidak menyajikan metode mengajar 

yang tepat guna dan hasil guna adalah karena dasar keterbatasan sumber belajar 

yang tersedia dan waktu belajar (Sadiman, 1989:156). 

Di Indonesia sendiri, untuk kasus rendahnya minat baca masih sangatlah 

rendah, hanya 0,049%. Kondisi ini diperparah dengan lingkungan yang belum 

mendukung dalam meningkatkan budaya baca. Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) 

Gerakan Permasyarakat Minat Baca (GPMB) Bambang Supriyo Utomo 
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mengatakan, rata-rata secara nasional, survei dari UNESCO tidak sampai 1 judul 

(buku) per orangnya per tahun (yang dibaca) “Ini diluar buku pelajaran,tapi buku 

bebas,” kata dia, kepada wartawan, di Yogyakarta, Rabu (2/9/2015). (Dilangsir 

dari Sindo News. Com. Ridho Hidayat. Kamis, 3 September 2015. 04.46). 

Menurut GPMB.perpusnas.go.id (Priyo Sularyo,Rendahnya Minat Baca 

Berpengaruh Terhadap Kualitas Bangsa. Diunduh 2 Januari 2016) , juga 

mengatakan hal yang sama. Bahwa minat membaca masyarakat (siswa) masih 

rendah, dikhawatirkan dapat mempengaruhi kualitas bangsa Indonesia. Beberapa 

langkah awal untuk meningkatkan minat baca : 

a. Bangunlah motivasi minat membaca 

b. Mulailah membaca sesuatu yang kita sukai 

c. Menyisihkan waktu yang tepat dan nyaman untuk membaca 

d. Menumbuhkan rasa ingin tahu 

e. Minta seseorang untuk merekomendasikan buku 

f. Membacalah seperlunya saja 

Demikian, pemilihan bahan ajar yang tepat dapat dipilih sebagai alternatif 

penunjang minat baca siswa serta lebih tersalurkan materi ajar yang sedang 

dipelajari. Bahan ajar yang efektif, efisien dan menyenangkanlah yang dibutuhkan 

oleh para siswa.  

Penggunaan bahan ajar yang kreatif dan inovatif juga membantu guru 

dalam memberikan informasi tambahan selain buku pegangan dan LKS. Tidak 

hanya itu, murid akan cenderung lebih perhatian terhadap materi yang 
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disampaikan. Menumbuhkan kecintaan mereka terhadap pembelajaran IPS 

Sejarah. Dilihat dari penjelasan di atas maka peneliti berinisiatif mengembangkan 

majalah sebagai bahan ajar IPS Sejarah. Majalah dipilih peneliti sebagai bahan 

ajar lain selain buku teks pelajaran IPS Sejarah dan Lembar Kerja Siswa (LKS). 

Bahasa majalah yang cenderung lebih dimengerti siswa dan dilengkapi gambar 

serta artikel dan permainan yang dapat menjadi obat jenuh dalam penangkapan 

dan penguasaan materi yang sedang dipelajari.  

Majalah merupakan salah satu media massa cetak yang bisa digunakan 

sebagai alternatif bacaan tambahan pendamping buku teks pelajaran . Misi yang 

diemban oleh media massa adalah ikut mengamankan, menunjang, dan 

menyukseskan pembangunan nasional. Baik media massa elektronik seperti media 

massa televisi dan radio, maupun media massa cetak seperti surat kabar, majalah 

dan tabloid (Sudarman, 2008: 6). Media massa memilliki fungsi tersendiri seperti, 

Menginformasikan, mendidik, menghibur, mempengaruhi, memberikan respon 

sosial, dan sebagai penguhubung (Sudarman : 2008). Dilihat dari fungsi media 

massa, tidak ada salahnya jika majalah digunakan sebagai sarana mendidik siswa 

yang mampu menghibur namun tetap memberikan wawasan pengetahuan.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

diambil rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kondisi bahan ajar IPS Sejarah yang digunakan pada siswa kelas 

IX SMP Kesatrian 1 Semarang dan SMPN 3 Singorojo Kendal ? 
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2. Bagaimana pengembangan bahan ajar IPS Sejarah pokok bahasan usaha 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia tahun 1945 pada siswa kelas IX 

SMP Kesatrian 1 Semarang dan SMPN 3 Singorojo Kendal ?  

3. Bagaimana kelayakan bahan ajar majalah IPS Sejarah pokok bahasan usaha 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia tahun 1945 pada siswa kelas IX 

SMP Kesatrian 1 Semarang dan SMPN 3 Singorojo Kendal? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat 

disimpulkan tujuan penelitian adalah : 

1. Mengetahui kondisi bahan ajar IPS Sejarah yang digunakan pada siswa kelas 

IX SMP Kesatrian 1 Semarang dan SMPN 3 Singorojo Kendal Tahun Ajaran 

2015/2016. 

2. Mengetahui pengembangan bahan ajar IPS Sejarah pokok bahasan usaha 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia tahun 1945 pada kelas IX SMP 

Kesatrian 1 Semarang dan SMPN 3 Singorojo Kendal. 

3. Mengetahui kelayakan bahan ajar majalah IPS Sejarah pokok bahasan usaha 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia tahun 1945 pada kelas IX SMP 

Kesatrian 1 Semarang dan SMPN 3 Singorojo Kendal. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Mampu menambah pengetahuan, referensi, literature, tentang materi ajar 

sejarah usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia tahun 1945 pokok 



14 
 

 
 

bahasan Pertempuran Lima Hari di Semarang dan Pertempuran Ambarawa 

melalui penggunaan majalah. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Dapat menambah pengalaman dalam pembuatan referensi lain yang 

dimanfaatkan sebagai bahan ajar IPS Sejarah. 

b. Bagi Guru 

Dapat menjadi referensi tambahan dalam kegiatan pembelajaran di dalam 

kelas serta mampu berinovasi dalam penggunaan media pembelajaran  

c. Bagi Siswa 

Menimbulkan minat membaca serta mempermudah dalam memahami 

materi yang sedang dipelajari. 

d. Bagi Pihak Sekolah 

Meningkatkan kualitas proses pembelajaran IPS Sejarah di sekolah 

melalui majalah materi Usaha Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 

tahun 1945. 

e. Bagi Masyarakat 

Memberikan referensi tambahan mengenai penggunaan bahan ajar dan 

materi Pertempuran Lima Hari di Semarang dan Pertempuran Ambarawa 
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E. Batasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul skripsi dan semakin 

meluas sesuai kajian skripsi, maka perlu adanya batasan istilah, yaitu : 

1. Pengembangan 

Pengembangan dalam kamus bahasa Indonesia berarti proses, cara, 

perbuatan mengembangkan. Dalam penelitian ini, pengembangan yang dimaksud 

oleh peniliti adalah suatu cara untuk mengembangkan bahan ajar yang sering 

digunakan pada saat pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar baru. Model 

pengembangan yang berfokus pada produk dasar pertimbangannya adalah: a) 

Diproduksi atas dasar prediksi kebutuhan. b) Efisiensi waktu dan justifikasinya 

(Sadiman dkk, 1989:80). 

Pengembangan dalam penelitian ini berupa pengembangan bahan ajar 

materi usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 dengan 

fokus materi Pertempuran Lima Hari di Semarang dan Pertempuran Ambarawa 

melalui media majalah. 

2. Bahan Ajar 
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Bahan adalah sesuatu wujud tertentu yang mengandung pesan atau ajaran 

untuk disajikan dengan menggunakan alat atau bahan itu sendiri tanpa alat 

penunjang apapun. (Sadiman dkk:1989:141).  

Bahan pelajaran merupakan sesuatu yang disajikan guru untuk diolah dan 

kemudian dipahami oleh siswa , dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran 

yang telah ditetapkan. Menurut Prastowo dalam bukunya (2012:17) bahan ajar 

merupakan segala bahan (baik informasi, alat, maupun teks ) yang disusun secara 

sistematis, yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai 

peserta didik dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan 

perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran.  

3. KTSP 

KTSP merupakan singkatan dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, 

yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi sekolah/daerah, 

karakteristik sekolah/daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan karakteristik 

peserta didik. Penyempurnaan kurikulum yang berkelanjutan merupakan 

keharusan agar sistem pendidikan nasional selalu relevan dan kompetetif. Hal 

tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sisdiknas pasal 35 dan 36 yang menekankan perlunya peningkatan standar 

nasional pendidikan sebagai acuan kurikulum secara berencana dan berkala dalam 

rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Mulyasa, 2009:8-9). 

 

4. IPS Sejarah 
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Tujuan utama pendidikan ilmu-ilmu sosial adalah memperkenalkan 

kepada anak-anak masa lampau dan masa sekarang mereka, serta lingkungan 

geografis dan lingkungan sosial mereka. Pembelajaran ilmu-ilmu sosial juga 

berguna untuk menumbuhkembangkan nilai-nilai dan cita-cita humanisme, 

sekularisme, sosialisme, dan demokrasi. IPS merupakan mata pelajaran dasar di 

setiap jenjang pendidikan persekolahan. Artinya, setiap siswa pada jenjang 

pendidikan dasar maupun jenjang pendidikan menengah harus mendapatkan mata 

pelajaran IPS (Pramono, 2013:15). Pendidikan IPS bersumber dari beberapa 

disiplin ilmu, humaniora, disiplin ilmu pendidikan, kegiatan dasar manusia dalam 

masyarakat, dan tujuan pendidikan nasional, yang semuanya harus dipikirkan dan 

dikembangkan secara integratif (Somantri, 2001:95).  

Pengertian sejarah menurut Gazalba (1982:13) Sejarah adalah gambaran 

masa lalu tentang manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial, yang disusun 

secara ilmiah dan lengkap, meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran 

dan penjelasan, yang memberi pengertian tentang apa yang telah berlalu itu. Pada 

penelitian ini, peneliti memfokuskan pendidikan IPS dalam materi sejarah 

terutama materi Pertempuran Lima Hari di Semarang dan Pertempuran 

Ambarawa.  

5. Media Massa Majalah 

Media massa adalah alat atau sarana yang digunakan dalam penyampaian 

pesan dari sumber (komunikator) kepada khalayak (komunikan/penerima) dengan 

menggunakan alat-alat komunikasi mekanis, seperti surat kabar, radio, televisi, 
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film, dan internet (Suryawati, 2011:37). Majalah adalah bentuk lain dari media 

massa cetak yang memiliki segementasi pasar tertentu. Dijelaskan dalam 

Sudarman (2008 : 13-14), beberapa jenis majalah antara lain : 1) Majalah 

konsumen umum, 2) Majalah bisnis, 3) Majalah kritik sastra dan ilmiah, 4) 

Majalah khusus terbitan berkala, dan 5) Majalah humas. Peneliti menggunakan 

majalah dengan tujuan agar siswa lebih berminat membaca dan lebih mudah 

dalam memahami materi yang disampaikan. 

6. Usaha Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia tahun 1945. 

Usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui berbagai upaya 

yaitu pelucutan senjata Jepang, menghadapi tentara sekutu dan NICA (Nederlands 

Indies Civil Administration), serta perjuangan politik untuk mendapatkan 

pengakuan Internasional. Perlawanan seperti ini terjadi diberbagai kota di 

Indonesia beberapa diantaranya adalah Pertempuran Lima Hari di Semarang dan 

Pertempuran Ambarawa. 

Pertempuran Lima Hari di Semarang terjadi pada tanggal 15-20 Oktober 

tahun 1945. Pertempuran terjadi antara warga Semarang dengan Pihak Jepang 

yang dipimpin Mayor Kidobutai bermarkas di Jatingaleh. Pemuda menuntut agar 

Kidobutai menyerahkan senjatanya. Mula-mula Jepang tidak berkeberatan 

memenuhi permintaan itu. Pada tanggal 7 Oktober 1945 Kidobutai menyerahkan 

sejumlah senjata, tetapi jumlahnya sedikit (Said, 1984:23). Kemarahan warga 

semakin menjadi setelah terbunuhnya dr.Kariadi (Kepala Laboratorium RS 

Purusara) yang akan memeriksa tandon air di Reservoir Candi. Berakhirnya 
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pertempuran ini adalah dengan datangnya Sekutu untuk melucuti senjata yang 

digunakan oleh Jepang dan mengadakan pertemuan dengan Wongsonegoro yang 

menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. 

Pertempuran Ambarawa Pertempuran terjadi pada di Ambarawa pada 

pertengahan November hingga Desember 1945. Ambarawa merupakan kota yang 

terletak antara kota Semarang dan magelang, serta Semarang dan Salatiga. 

Pertempuran diawali ketika pada tanggal 20 Oktober 1945, Tentara Sekutu 

dibawah pimpinan Brigadir Jendral Bethel mendarat di Semarang. Sekutu 

membebaskan secara sepihak para internir Belanda di Magelang. Akibatnya 

timbul insiden bersenjata di Magelang, yang meluas menjadi pertempuran antara 

Sekutu dan NICA (Nederlands Indies Civil Administration), dengan pasukan 

Indonesia. Setelah dilakukan perundingan antara Presiden Soekarno dan Brigadir 

Jenderal Bethel, secara diam-diam Sekutu meninggalkan Magelang mundur ke 

Ambarawa. Oleh resimen Kedu Tengah pimpinan Letnan Kolonel M.Sarbini 

segera dilakukan pengejaran. 

Pada saat pengunduran ini tentara Sekutu mencoba menduduki dua desa di 

sekitar Ambarawa, yang menewaskan Komandan Resimen Banyumas, Letnan 

Kolonel Isdiman, ketika sedang berusaha membebaskan kedua desa tersebut. 

Semenjak gugurnya Letkol Isdiman, komando langsung diambil alih oleh Jenderal 

Sudirman. Sudirman yang pada itu menggunakan sistem supit udang atau 

pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. 

Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945 pertempuran 

berakhir dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan Sekutu dibuat mundur ke 
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Semarang. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya 

Monumen Palagan Ambarawa dan diperingatinya Hari Jadi TNI Angkatan Darat 

atau Hari Juang Kartika. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Pustaka 

Hasil penelitian terdahulu yang berhasil ditemukan oleh peneliti agar tidak 

menjadi tindak plagiatisme, yaitu hasil penelitian dari Ika Widya Kusumastuti 

Mahasiswa Sejarah UNNES (2015) tentang Pengembangan Bahan Ajar Sejarah 

Indonesia Materi Pokok Peristiwa Rengasdengklok Dan Perumusan Teks 

Proklamasi Kelas XI MIIA Semester II di SMAN 1 Batang mengemukakan bahwa 

beberapa manfaat mengenai penggunaan bahan ajar salah satunya bagi peneliti 

yaitu bermanfaat sebagai pengaplikasian ilmu yang telah didapatkan, menambah 

pengetahuan tentang kegiatan penelitian pengembangan, meningkatkan 

kemampuan peneliti dalam pengembangan bahan ajar sejarah. 

Penelitian pengembangan bahan ajar ini, peneliti menggunakan bahan ajar 

sejarah berupa majalah. Seperti yang pernah dilakukan oleh peneliti dari UIN 

Malang (Arif Zainuddin:2008) yang berjudul “Efektivitas Penggunaan Majalah 

Dalam Meningkatkan Proses Belajar Mengajar Mata Pelajaran Ekonomi Kelas 

XI di SMAN 01 Singosari”. Dia menyarankan untuk menggunakan media majalah. 

Bagi guru, majalah agar dapat digunakan untuk meningkatkan prestasi belajar 

siswa sebagai hasil dari proses belajar. Sedangkan bagi sekolah menggunakan 

media pembelajaran dalam proses belajar mengajar khususnya majalah sangat 

bermanfaat sebagai fasilitator untuk pemahaman sub pokok bahasan. Bahan ajar 

majalah juga pernah dilakukan oleh peneliti dari STKIP PGRI Sumatera Barat 
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(Suwarti,dkk : 2013) “Pengembangan Handout dengan Tampilan Majalah Pada 

Materi Sistem Pernapasan Manusia Untuk Siswa SMP”. Mereka menyarankan 

untuk menggunakan majalah karena dianggap memenuhi kriteria valid dan praktis 

sehingga dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Skripsi dari Destri Riyani 

(2013) dengan judul skripsi “Pengembangan Majalah Biomagz:Sebagai Alternatif 

Sumber Belajar Mandiri pada Mata Pelajaran Biologi untuk Siswa SMA/MA 

Kelas X”  juga menjelaskan bahwa majalah juga dapat dikembangkan untuk 

materi pokok yang lain.  

B. Landasan Teori 

1. Pengembangan 

Pengembangan dalam kamus bahasa Indonesia berarti proses, cara, 

perbuatan mengembangkan. Pengembangan menurut National Science Board 

“Research And Development: Essential Foundation For U.S  Competitiveness in 

A Global Economy (2008),dalam Putra (2015:70) adalah aplikasi sistematis dari 

pengetahuan atau pemahaman, diarahkan pada produksi bahan yang bermanfaat, 

perangkat, dan sistem atau metode, termasuk desain, pengembangan dan 

peningkatan prioritas serta proses baru untuk memenuhi persyaratan tertentu.  

Dilihat dari beberapa pengertian para ahli, peneliti mencoba 

menyimpulkan bahwa pengembangan adalah suatu cara untuk mengembangkan 

bahan ajar yang sering digunakan pada saat pembelajaran dengan menggunakan 

bahan ajar baru. Pengembangan dalam penelitian ini berupa pengembangan bahan 

ajar materi usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 
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dengan fokus materi pada Pertempuran Lima Hari di Semarang dan Pertempuran 

Ambarawa melalui media majalah. 

2. Bahan Ajar 

Materi atau bahan pembelajaran adalah seperangkat pengetahuan ilmiah 

yang dijabarkan dari kurikulum untuk disampaikan kepada peserta didik atau 

dibahas dalam proses belajar mengajar agar sampai kepada tujuan yang telah 

ditetapkan. Guru harus pandai menyeleksi bahan mana yang sesuai dan bahan 

mana yang tidak, dalam arti relevansinya dengan tujuan pembelajaran (Suryani 

dan Agung, 2012:40). Tanpa bahan pelajaran, proses belajar-mengajar tidak akan 

berjalan karena itu guru yang akan mengajar pasti memiliki dan menguasai bahan 

pelajaran yang akan disampaikan pada peserta didik.  

Bahan ajar adalah sesuatu wujud tertentu yang mengandung pesan atau 

ajaran untuk disajikan dengan menggunakan alat atau bahan itu sendiri tanpa alat 

penunjang apapun contoh : buku,modul, majalah, bahan pengajaran   terprogram, 

transparasi, film, video, tape, pita audio (kaset audio),film strip, microfiche, dsb 

(Sadiman dkk, 1989:141).  

Bahan pelajaran merupakan sesuatu yang disajikan guru untuk diolah dan 

kemudian dipahami oleh siswa, dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang 

telah ditetapkan. Aspek penting yang perlu diperhatikan dalam menyusun bahan 

pelajaran adalah bahwa bahan pelajaran hendaknya:  

a. Sesuai dengan / menunjang tercapainya tujuan pembelajaran 

b. Sesuai dengan tingkat perkembangan para siswa pada umumnya 
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c. Terorganisasi secara sistematik dan berkesinambungan, dan 

d. Mencakup hal-hal yang bersifat factual maupun konseptual. Rusmono 

(2012:23) 

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu 

guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dikelas, bahan 

ajar yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis (Majid, 

2009 : 173). Menurut Panduan Pengembangan Bahan Ajar yang diterbitkan oleh 

Direktorat Pembinaan SMA (2010). Bahan ajar merupakan bagian yang paling 

penting di setiap proses belajar mengajar. Menurut, bahan ajar adalah segala 

bentuk bahan berupa seperangkat materi yang disusun secara sistematis yang 

digunakan untuk membantu guru/instruktur dalam melaksakan kegiatan 

pembelajaran dan memungkinkan siswa untuk belajar. Prinsip Pengembangan 

bahan ajar: 

a. Prinsip relevansi atau keterkaitan materi sesuai dengan tuntunan Standar 

Kompetensi/Kompetensi Dasar. 

b. Prinsip konsistensi atau keajegan, dimaksudkan jika kompetensi dasar yang 

harus dicapai siswa ada empat macam,maka bahan ajarnya pun harus empat 

macam. 

c. Prinsip adekuasi atau kecukupan adalah kecukupan materi dalam bahan ajar 

untuk mencapai kompetensi seperti yang diajarkan oleh guru. 

Menurut Prastowo (2012:17) bahan ajar merupakan segala bahan (baik 

informasi, alat, maupun teks ) yang disusun secara sistematis, yang menampilkan 
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sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dan digunakan 

dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaahan 

implementasi pembelajaran. Misalnya, buku pelajaran, modul, handout, LKS, 

model atau maket, bahan ajar audio, bahan ajar interkatif dan sebagaianya. Dari 

pengertian di atas dapat disimpulkan bahan ajar adalah segala bahan yang 

digunakan dalam suatu pembelajaran yang diberikan oleh guru kepada siswa agar 

siswa dapat menerima materi pembelajaran secara baik. 

Menurut Prastowo (2012:374), beberapa prinsip yang mesti kita pegang 

dalam memilih bahan ajar.  

Pertama isi bahan ajar hendaklah sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. Kedua, bahan ajar hendaklah sesuai dengan kebutuhan 

peserta didik, baik dalam bentuk maupun tingkat kesulitanya. Ketiga, 

bahan ajar hendaklah betul-betul baik dalam penyajian faktualnya. 

Keempat, bahan ajar hendaklah benar-benar menggambarkan latar 

belakang dan suasana yang dihayati oleh peserta didik. Kelima, bahan ajar 

hendaklah mudah dan ekonomis penggunaannya. Keenam, bahan ajar 

hendaklah cocok dengan gaya belajar peserta didik. Ketuju, lingkungan 

dimana bahan ajar digunakan harus tepat sesuai dengan jenis media yanng 

digunakan. 

 

Karakteristik bahan ajar yang baik dapat ditinjau dari beberapa aspek, 

yaitu aspek penampilan segi material, aspek buku pendukungnya, aspek linguistik,  

aspek kebudayaan yang terkandung didalamnya, aspek filosofis , dan aspek 

evaluasinya. Disamping itu, dibawah ini dikemukakan sejumlah peranan bahan 

ajar yaitu : 
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a. Mencerminkan suatu sudut pandang yang tajam dan inovatif mengenai 

pengajaran serta mendemonstrasikan aplikasinya dalam bahan ajar yang 

disajikan. 

b. Menyajikan suatu sumber pokok masalah yang kaya, mudah dibaca dan 

bervariasi, sesuai dengan minat dan kebutuhan para peserta didik. 

c. Menyediakan suatu sumber yang tersusun rapi dan bertahap. 

d. Menyajikan metode-metode dan sarana-saran pengajaran untuk memotivasi 

peserta didik. 

e. Menjadi penunjang bagi latihan-latihan dan tugas-tugas praktis. 

f. Menyajikan bahan/sarana evaluasi dan remidial yang sesuai dan tepat guna. 

(Iskandarwassid, 2008 : 173) 

Kajian dengan wawasan ilmu pengetahuan sosial akan lebih menampilkan 

pola dan struktur hubungan sosial. Wawasan sejarah lebih menonjolkan 

kontinuitas segala sesuatu. Artinya sesuatu itu dikaji dari adanya kesinambungan 

antara masa lampau, masa kini dan masa depan. Segala sesuatu disoroti bukan 

saja menurut keberadaanya (being)nya, namun lebih-lebih menurut proses 

terjadinya (becoming).  Being adalah hasil proses becoming dan being itu sendiri 

ada pada titik proses becoming. (Daliman, 2012:56). 

Bahan ajar yang akan disampaikan kepada peserta didik dengan strategi 

tertentu harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Relevan dengan standar kompetensi mata pelajaran dan kompetensi dasar 

yang harus dicapai peserta didik. 
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b. Bahan ajar merupakan isi pelajaran dan penjabaran dari standar kompetensi  

serta kompetensi dasar tersebut. 

c. Memberikan motivasi peserta didik untuk belajar lebih jauh. 

d. Berkaian dengan bahan sebelumnya. 

e. Bahan disusun secara sistematis dari yang sederhana menjadi yang kompleks. 

f. Praktis. 

g. Bermanfaat bagi peserta didik. 

h. Sesuai dengan perkembangan zaman. 

i. Dapat diperoleh dengan mudah. 

j. Menarik peserta didik. 

k. Memuat ilustrasi yang menarik hati peserta didik. 

l. Mempertimbangkan aspek-aspek linguistik yang sesuai dengan kemampuan 

peserta didik. 

m. Berhubungan erat dengan pelajaran-pelajaran lainnya. 

n. Menstimulasi aktivitas-aktivitas pribadi para peserta didik yang 

menggunakannya. 

o. Menghindari konsep-konsep yang samar-samar agar tidak membingungkan 

peserta didik. 

p. Mempunyai sudut pandang yang jelas dan tegas. 

q. Membedakan bahan ajar untuk anak dan untuk dewasa. 

r. Menghargai perbedaan pribadi dan peserta didik pemakainya (Iskandarwassid, 

2008 : 172) 
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Penggunaan bahan ajar yang tepat mampu mendukung siswa untuk 

memahami materi yang disampaikan. Pendidik diharapkan mampu menciptkan 

beberapa inovasi pengembangan bahan ajar seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya. 

 

3. KTSP 

Istilah “kurikulum” memiliki berbagai tafsiran yang dirumuskan oleh 

pakar-pakar dalam bidang pengembangan kurikulum sejak dulu sampai dengan 

dewasa ini. Tafsiran-tafsiran tersebut berbeda satu dengan yang lainnya, sesuai 

dengan titik berat inti dan pandangan dari pakar yang bersangkutan (Susilo, 

2008:77). Konsep kurikulum berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan 

praktik pendidikan, juga bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan 

yang dianutnya. Menurut pandangan lama, kurikulum merupakan kumpulan mata-

mata pelajaran yang harus disampaikan guru atau dipelajari oleh siswa 

(Sukmadinata, 2009:4). 

KTSP merupakan singkatan dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, 

yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi sekolah/daerah, 

karakteristik sekolah/daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan karakteristik 

peserta didik. Penyempurnaan kurikulum yang berkelanjutan merupakan 

keharusan agar sistem pendidikan nasional selalu relevan dan kompetetif. Hal 

tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sisdiknas pasal 35 dan 36 yang menekankan perlunya peningkatan standar 
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nasional pendidikan sebagai acuan kurikulum secara berencana dan berkala dalam 

rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Mulyasa, 2009:8-9). 

Diketahui bahwa KTSP diolah dari standar isi dan standar kompetensi 

lulusan, dalam hal ini masih menekankan kompetensi-kompetensi tertentu dalam 

implementasinya disekolah. Artinya, proses pembelajarannya masih berbasis 

kompetensi dan rumusan tujuan masih berstandar kompetensi, dan lain sebagainya 

sebagaimana tersosialisasikan di KBK tahun 2004 (Susilo, 2008:97). Komponen-

komponen KSTP, ada empat, yaitu (1) tujuan pendidikan tingkat satuan 

pendidikan, (2) struktur dan muatan ktsp, (3) kalender pendidikan dan (4) silabus 

dan Rencana Pelaksanaan Pengajaran (RPP) (Muslich, 2010:12). 

Dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP Pasal 1, ayat 15) dikemukakan 

bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum 

operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan 

pendidikan. Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan 

memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang 

dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) (Mulyasa, 

2009:19). Struktur KTSP , secara dokumentatif, komponen KTSP dikemas dalam 

dua dokumen. Dokumen pertama memuat acuan pengembangan KTSP, tujuan 

pendidikan, struktur dan muatan KTSP dan kalender pendidikan. Dokumen kedua 

memuat silabus dari SK/KD yang dikembangkan pusat dan silabus dari SK/KD 

yang dikembangkan sekolah (muatan lokal, mata pelajaran tambahan) (Muslich, 

2010:16). 
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Secara umum tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk memandirikan dan 

memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan (otonomi) 

kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan 

pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum. 

Secara khusus tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk : 

a. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan   inisiatif sekolah 

dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan 

sumberdaya yang tersedia. 

b. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam 

pengembangangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama. 

c. Meningkatkan kompetisi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas 

pendidikan yang akan dicapai (Mulyasa, 2009:22). 

Pada penelitian pengembangan bahan ajar ini diperuntukkan siswa SMP 

yang masih menggunakan kurikulum KTSP dan belum mulai menggunakan 

kurikulum 2013. 

4. IPS Sejarah 

Istilah “Ilmu Pengetahuan Sosial”, disingkat IPS , merupakan nama mata 

pelajaran di tingkat sekolah dasar dan menengah pertama atau nama program studi 

di perguruan tinggi yang identik dengan istilah “social studies” dalam kurikulum 

persekolahan di negara lain,khusunya di negara-negara Barat seperi Australia dan 

Amerika Serikat. IPS sebagai mata pelajaran di persekolahan, pertama kali 

digunakan dalam Kurikulum 1975 (Sapriya, 2015:19).  
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Menurut Gunawan (2013:63), perkembangan era globalisasi juga memiliki 

dampak untuk pembelajaran IPS. Hal ini bertujuan untuk : 

1. Mampu menanamkan pengertian bahwa sekalipun mereka berbeda, tetapi 

sebagai manusia memiliki kesamaan-kesamaan. 

2. Membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap 

masalah-masalah dunia dan ketrampilan menganalisis informasi yang 

diterimanya. 

Berdasarkan tujuan-tujuan pembelajaran dalam IPS diharapkan akan lahir 

generasi muda yang penuh pengertian keragaman budaya dan ikut bertanggung 

jawab dan peduli terhadap masalah dan isu global sesuai dengan tingkat 

pendidikan dan kematangan jiwa.  

Pembelajaran ilmu-ilmu sosial juga berguna untuk menumbuhkembangkan 

nilai-nilai dan cita-cita humanisme, sekularisme, sosialisme, dan demokrasi. IPS 

merupakan mata pelajaran dasar di setiap jenjang pendidikan persekolahan. 

Artinya, setiap siswa pada jenjang pendidikan dasar maupun jenjang pendidikan 

menengah harus mendapatkan mata pelajaran IPS (Pramono, 2013:15). Jenjang 

SMP/MTs, pengorganisasian materi mata pelajaran IPS menganut pendekatan 

korelasi (correlated), artinya materi pelajaran dikembangkan dan disusun 

mengacu pada beberapa disiplin ilmu secara terbatas kemudian dikaitkan dengan 

kehidupan nyata (facual/real) pesera didik sesuai dengan karakteristik usia,tingkat 

perkembangan berpikir, kebiasaan bersikap dan berperilaku (Sapriya, 2015:200).  
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Jatidiri pendidikan IPS digambarkan sebagai program pendidikan yang 

memilih bahan pendidikan dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humanities (ilmu 

pendidikan dan sejarah) yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan 

psikologis untuk tujuan pendidikan yang berlandaskan Pancasila dan kebudayaan 

bangsa Indonesia (Somantri, 2001:85). Menurut Sapriya (2015:201) tujuan mata 

pelajaran IPS SMP/MTs sama dengan IPS SD/MI sebagai berikut : 

a. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan 

lingkungannya. 

b. Memiliki kemampuan dasar unuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, 

inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. 

c. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan. 

d. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan berkompetisi dalam 

masyarakat yang majemuk, ditingkat lokal, nasional dan global. 

Menurut Pramono (2013:28), ciri-ciri pendidikan IPS dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut: 

a. IPS sebagai program pendidikan atau mata pelajaran dalam kurikulum 

sekolah yang diadaptasi dari social sudies . 

b. IPS sebagai program pendidikan berusaha mengkaji masalah-masalah 

kehidupan masyarakat , bangsa, dan negara secara sistematis, sistemik, dan 

objektif. 
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c. IPS sebagai program pendidikan atau mata pelajaran dalam kurikulum 

sekolah yang diadaptasi dari citizenship atau civic education. 

d. IPS sebagai civic education berusaha membentuk peserta didik agar menjadi 

warga negara yang baik (good citizien) dan mampu berperan serta secara akif 

dalam kehidupan masyarakat yang demokratis. 

e. IPS sebagai program pendidikan bukan sekedar mencakup ilmu-ilmu sosial 

yang disederhanakan untuk kepentingan pendidikan disekolah,melainkan 

mencakup pendidikan nilai atau etika, filsafat, agama dan humaniora. 

f. IPS sebagai program pendidikan berusaha unuk meningkatkan wawasan dan 

penguasaan pengerahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan 

sikap dan kepribadian profesional peserta didik. 

g. IPS sebagai program pendidikan berusaha membekali peserta didik agar 

memiliki kemampuan dalam memahami dan memecahkan masalah-masalah 

kehidupan manusia (Jarolimek dan Parker, 1993; Natlor dan Diem,1987). 

h. IPS sebagai program pendidikan berusaha membekali peserta didik agar 

memiliki kemampuan dalam pengambilan keputusan secara tepat, sesuai 

dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat ,bangsa, dan negara (Banks 

dan Clegg,1977;Kalsounis,1987). 

i. IPS sebagai program pendidikan mencakup komponen pengetahuan 

(knowledge), sikap (attitude), dan keterampilan-keterampilan dasar (basic 

skills) seperti keterampilan berpikir (intellectual skills), keterampilan 

melakukan penyelidikan (reasearch skills), keterampilan akademik (academic 
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skills) dan keterampilan sosial (social skills) sebagai dasar pembentukan 

warga negara yang baik dan kemampuan pengambilan keputusan yang logis. 

j. Pembelajaran IPS harus selalu dikaitkan dengan pendidikan nilai  (value 

education) agar peserta didik sebagai warga negara yang baik memiliki 

kemampuan dalam pengambilan keputusan (decision making) secara rasional 

dan objekif (Michaelis,1988). 

k. IPS menekankan model-model pembelajaran yang dapat melibakan peserta 

didik secara akif dalam kegiatan belajar mengajar (activity based learning). 

Melalui program-program pelajaran IPS disekolah, proses sosialisasi 

sebenarnya juga berlangsung , dengan tujuan agar terjadi perubahan sikap pada 

siswa. Perubahan ke arah penerimaan tata nilai yang diakui dalam masyarakat. 

Perubahan-perubahan itu akan tampak pada kecenderungan-kecenderungan 

penampilan siswa dalam memainkan peranan sosial mereka (Su’ud, 2008:80).  

IPS sebagai pengembangan pribadi seseorang. Pengembangan pribadi 

sosial melalui IPS tidak langsung tampak hasilnya, tetapi setidaknya melalui 

pendidikan IPS akan membekali kemampuan seseorang dalam pengembangan diri 

melalui berbagai ketrampilan sosial dalam kehidupannya. Tujuan filsafat 

pendidikan IPS antara lain: 

1. Memberikan landasan dan sekaligus mengarahkan kepada proses pelaksanaan 

pendidikan; 

2. Membantu memperjelas tujuan-tujuan pendidikan; 

3. Melaksanakan kritik dan koreksi terhadap proses pelaksanaan tersebut; 
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4. Melakukan evaluasi terhadap metode dari proses pendidikan (Gunawan, 

2013:9) 

Pendidikan IPS bersumber dari beberapa disiplin ilmu, humaniora, disiplin 

ilmu pendidikan, kegiatan dasar manusia dalam masyarakat, dan tujuan 

pendidikan nasional, yang semuanya harus dipikirkan dan dikembangkan secara 

integratif (Somantri, 2001:95). Pembelajaran sejarah sebagai bagian dari 

pendidikan dan bagian dari ilmu sejarah memiliki potensi penting dalam 

memberikan sumbangan terhadap proses pembangunan bangsa, pendidikan 

nasional bangsa Indonesia yang sedang mengalami perubahan-perubahan menuju 

ke arah masyarakat Indonesia modern memerlukan persiapan dan pembinaan 

generasi muda yang akan menjadi pendukung pada masa depan dan dalam hal ini 

adalah peserta didik sebagai bagian dari generasi muda (Gunawan, 2013:190).  

Tujuan pengajaran sejarah lebih banyak terkait dengan aspek.kemandirian 

peserta didik. Dirinya dapat memanfaatkan berbagai peristiwa sejarah, yang 

notabene dilakukan oleh orang lain, vicarious history sebagai suatu referensi. 

Melalui berbagai pemaparan sejarah secara utuh, bukan suatu hafalan akan faka 

dan peristiwa layaknya suatu kronik dapat menggugah pesera didik sebagai subjek 

sejarah. Pergulatan manusia dengan sejarah jamannya sebagian besar sangat 

ditentukan oleh kemampuan manusia dalam mengantisipasi tantangan zamannya 

(Hariyono, 1995:177). Pengertian sejarah menurut Gazalba (1982:13) Sejarah 

adalah gambaran masa lalu tentang manusia dan sekitarnya sebagai makhluk 

sosial, yang disusun secara ilmiah dan lengkap, meliputi urutan fakta masa 
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tersebut dengan tafsiran dan penjelasan, yang memberi pengertian tentang apa 

yang telah berlalu itu. 

Sejarah menurut Kartodirdjo (1992:59),sebagai bentuk penggambaran 

pengalaman kolektif di masa lampau. Setiap pengungkapannya dapat dipandang 

sebagai suatu akutualisasi atau pementasan pengalaman masa lampau. 

Menceritakan suatu kejadian ialah cara membuat hadir kembali (dalam kesadaran) 

peristiwa tersebut dengan pengungkapan verbal.  

Manfaat ilmu sejarah yakni bahwa pengetahuan yang merupakan deskripsi 

proses sejarah hasil sistesis dari para ilmuwan sejarah itu, kemudian dapat dipakai 

sebagai suatu input (masukan) bagi para filsuf dalam merumuskan sistem filsafat 

sejarah atau teori sejarah. Berbagai pengetahuan tentang sejarah ini sendiri 

sangatlah penting bagi siapa  pun guna menyelami aspek umum jalannya sejarah, 

sehingga memungkinkan dirinya untuk melihat kedudukannya itu dalam 

keseluruhan proses-proses sejarah kemanusiaan (Tamburaka,2002:8). 

5. Media Massa Majalah 

a. Pengertian Media Massa  

Media massa adalah alat atau sarana yang digunakan dalam penyampaian 

pesan dari sumber (komunikator) kepada khalayak (komunikan/penerima) dengan 

menggunakan alat-alat komunikasi mekanis, seperti surat kabar, radio, televisi, 

film, dan internet (Suryawati, 2011:37). Secara spesifik institusi yang media 

massa adalah: (1) sebagai saluran produksi dan distribusi konten simbolis; (2) 

sebagai institusi publik yang bekerja sesuai aturan yang ada; (3) keikutsertaan 
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baik sebagai pengirim atau penerima sukarela; (4) menggunakan standar 

profesional dan birokrasi dan (5) media sebagai perpaduan antara kebebasan dan 

kekuasaan (Tamburaka, 2013:14). 

Pelaporan berita kepada khalayak dilakukan oleh media massa. Begitu 

pentingnya peran media massa sehingga dari waktu ke waktu keberadaan media 

massa selalu dikembangkan (Cahya, 2012: 27). Media bukan hanya menjadi 

sumber informasi, melainkan juga sering menjadi faktor pendorong (trigger) 

terjadinya perubahan didalam masyarakat (Rohmadi, 2011:28). 

Diterangkan dalam buku Jurnalistik Suatu Pengantar Teori dan praktik 

karya Indah Suryawati (2011:37), Mc Quaill dalam bukunya Mass 

Communications Theories (1989) menyatakan ada 6 prespektif tentang peran 

media massa dalam konteks masyarakat modern, yaitu sebagai berikut: 

1) Media massa sebagai sarana belajar untuk mengetahui berbagai informasi dan 

peristiwa. Ia ibarat “jendela” untuk melihat apa yang terjadi diluar kehidupan. 

2) Media massa adalah refleksi fakta, terlepas dari rasa suka atau tidak suka. Ia 

ibarat “cermin” peristiwa yang ada dan terjadi di masyarakat ataupun dunia. 

3) Media massa sebagai filter yang menyeleksi berbagai informasi dan issue 

yang layak mendapat perhatian atau tidak. 

4) Media massa sebagai penunjuk arah berbagai ketidakpastian atau alternatif 

yang beragam. 

5) Media massa sebagai sarana untuk mensosialisasikan berbagai informasi atau 

ide kepada publik untuk memperoleh tanggapan atau umpan balik. 
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6) Media massa sebagai interkulator, tidak sekedar tempat “lalu bidang” 

informasi, tetapi memungkinkan terjadinya komunikasi yang interaktif. 

b. Karakteristik Media Massa 

Karakteristik media massa menurut Paryati Sudarman dalam bukunya yang 

berjudul “Menulis di Media Massa” (2008) : 

1) Melembaga. Media massa merupakan lembaga atau organisasi yang terdiri 

atas kumpulan orang-orang yang oleh suatu manajemen dalam mencapai 

suatu tujuan tertentu. 

2) Bersifat umum, artinya media massa bersifat terbuka dan ditunjukkan untuk 

masyarakat umum yang berisi hal-hal yang bersifat umum . 

3) Bersifat anonim dan heterogen. Media massa bersifat anonim dan heterogen. 

Anonim, artinya bahwa orang-orang yang terkait dalam media massa tidak 

saling kenal. Bersifat heterogen artinya bahwa orang-orang yang menaruh 

perhatian pada media massa bersifat beraneka ragam (heterogen). 

4) Menimbulkan keserempakan. Karakteristik lain dari media massa yaitu 

bahwa media massa dapat menyampaikan pesan (message) kepada khalayak 

secara serempak, serempak ketika media massa “menjalin kontak” dengan 

para pembacanya. 

5) Mementingkan isi (content) daripada kedekatan hubungan. 

c. Bentuk-bentuk Media Massa 

Secara umum bentuk-bentuk media massa cetak menurut Suryawati (2011) 

meliputi : 
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1) Surat Kabar  

Surat kabar adalah media komunikasi yang berisikan informasi aktual dari 

berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, kriminal, budaya, seni, 

olahraga, luar negeri, dalam negeri,dsb.  

Data yang dimuat dalam surat kabar kadang telah menunjukkan fakta, 

disamping juga merupakan opini, interpretasi dan pikiran-pikiran spekulatif. 

Lingkup data dalam surat kabar sangatlah luas, didalamnya meliputi soal-soal 

lokal maupun internasional dan secara substantif mencakup segala segi kehidupan 

sosial (Abdurahman, 1999:34). 

2) Tabloid 

Tabloid merupakan media komunikasi yang berisikan informasi aktual 

yang disajikan secara lebih mendalam dan dilengkapi ketajaman analisis. Tabloid 

yang kini beredar lebih banyak mengacu pada penyajiian informasi yang bersifat 

segmented , berorientasi pada bidang profesi atau gaya hidup tertentu, seperti 

ekonomi, keuangan, tenaga kerja, peluang usaha, kesehatan, ibu dan anak, kuliner, 

dsb. 

3) Majalah 

Majalah adalah media komunikasi yang menyajikan informasi secara 

dalam, tajam, dan memiliki nilai aktualias yang lebih lama dibandingkan dengan 

surat kabar dan tabloid, serta menampilkan gambar/foto yang lebih banyak. 

Majalah juga merupakan media yang paling sederhana organisasinya, relatif 

mudah mengelolanya, dan tidak membutuhkan modal banyak.  
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Majalah adalah sebuah medium kegemaran para elite Inggris pada 

pertengahan tahun 1700-an dan dua penerbit terkenal didaerah Kolonial Amerika 

berharap dapat meniru kesuksesan tersebut  ‘Dunia Baru’(Baran,  2012:177). 

 

d. Jenis-jenis Majalah  

1) Majalah konsumen umum (general consumer magazine) merupakan majalah 

yang diperjual belikan untuk umum. Isi dan rubrik juga bersifat umum. 

2) Majalah bisnis (business magazine), yaitu majalah-majalah yang berkaitan 

dengan dunia bisnis. Sering kali majalah bisnis juga disebut sebagai trade 

publication. Majalah ini biasanya dijual dikalangan terbatas. 

3) Majalah kritik sastra dan ilmiah (literacy reviews and academic journal). 

Majalah kritik sastra dan ilmiah, pada umumnya majalah ini memiliki sirkulasi 

yang lebih sedikit. Dan banyak diterbitkan oleh organisasi-organisasi non 

profit, seperti universitas, yayasan organisasi profesional dan lain sebagainya. 

4) Majalah khusus terbitan berkala (newsletter), yaitu majalah yang khusus terbit 

secara berkala dan biasanya jenis majalah ini diterbitkan dalam bentuk khusus. 

5) Majalah humas (public relations magazine) merupakan majalah yang 

diterbitkan oleh perusahaan, dan biasanya majalah ini diterbitkan untuk 

membangun citra baik (good image) perusahaan terhadap publiknya 

(Sudarman, 2008 : 13-14).  

e. Karakteristik Majalah 

Karakteristik majalah seperti berikut : 
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1) Penyajian isinya mendalam.terutama tulisan dalam bentuk berita, 

tulisannya lebih mendalam daripada surat kabar. 

2) Nilai aktualitasnya lebih lama. 

3) Banyak menyediakan gambar atau foto. Gambar dan foto ini lebih menarik 

daripada surat kabar. 

4) Sampul (cover) pada majalah dibuat lebih atraktif dan menarik (Sudarman, 

2008 : 15) 

Berdasarkan penjelasan mengenai pengembangan, bahan ajar dan majalah 

di atas, peneliti beranggapan bahwa pengembangan bahan ajar berupa majalah 

dapat digunakan untuk menjelaskan materi IPS Sejarah kurikulum KTSP 

mengenai Pertempuran Lima Hari di Semarang dan Pertempuran Ambarawa. 

Berikut materi sejarah yang akan disajikan dalam majalah yang akan 

dikembangkan oleh peneliti. 

a. Materi Majalah 

Materi majalah yang akan dicantumkan oleh peneliti berisikan mengenai 

usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia tahun 1945 dengan fokus materi  

yaitu Pertempuran Lima Hari di Semarang dan Pertempuran di Ambarawa yang 

meliputi beberapa item, berikut adalah susunan dari bahan ajar majalah: 

1) Artikel Berita Edisi Ini ( ARBEI) , menyajikan kajian materi mengenai 

peritiwa Pertempuran Lima Hari di Semarang dan Pertempuran Ambarawa. 

2) Game (Asah otak dan TTS), sebagai bahan tambahan materi agar pembaca 

tidak cepat bosan ketika membaca majalah. 
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3) Ensiklopedi ( Ensiklopedia ), sebagai tambahan materi, berisikan kajian dari 

Museum Isdiman (Ambarawa) dan Mandala Bhakti (Semarang). 

4) Sastra ( Kumpulan puisi tahun angkatan 45), materi tambahan agar pembaca 

mengerti bagaimana bentuk sastra pada angkatan 45. Biasanya puisi-puisi ini 

merupakan karya sastra Chairil Anwar. 

5) Berita (Semarang Tempo Doeloe / STD), materi tambahan agar pembaca 

dapat berimajinasi atau mendapat gambaran bagaimana kondisi kota 

Semarang dahulu hingga sekarang mengenai Reservoir Siranda). 

6) Travelling (Yuk jalan-jalan), liputan mengenai keelokan di kota Ambarawa 

dan sekitarnya. Konten kajian mengulas mengenai Benteng Fort Willem I). 

7) Komik, sebagai media penggambaran bagaimana keadaan dimana dr.Kariadi 

yang berupaya untuk mengecek mengenai kondisi penampungan air yang 

diracun oleh Jepang didaerah Siranda justru dicegat dan dibunuh oleh pasukan 

Jepang. Dan juga mengenai peristiwa tewasnya Letkol Isdiman pada Peristiwa 

Ambarawa. 

8) Sosok inspirasi ( Wawancara dengan tokoh yang mengetahui bagaimana 

peristiwa Pertempuran Lima Hari atau Pertempuran Ambarawa berlangsung) 

9) Catalogue (Katalog), mengetahui gambar/foto-foto Semarang dan Ambarawa 

tempo dulu. 

10) Tokoh Sejarah , biografi pahlawan yang ikut dalam Pertempuran Lima Hari di 

Semarang atau di Ambarawa. Pada konten ini dipilihlah Jendral Soedirman 

karena jasanya dalam Pertempuran Ambarawa yang terkenal dengan istilah 

Supit Urang atau Supit Udang. 
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11) Glosarium, memberikan penjelasan tambahan mengenai akronim-akronim 

yaang ada didalam materi usaha mempertankan kemerdekaan Indonesia tahun 

1945 kajian Pertempuran Lima Hari di Semarang dan Pertempuran 

Ambarawa). 

 

 

b. Langkah-Langkah Menyusun Bahan Ajar Majalah. 

Langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun bahan 

ajar ini terdiri dari tahap pra produksi, produksi, dan pasca produksi.  

1) Tahap Pra Produksi  

a) Menganalisis kurikulum yang digunakan. 

b) Menganalisis sumber-sumber belajar dan materi yang akan dikembangkan 

dalam penelitian. 

c) Menentukan konsep dan desain. 

d) Mencari materi dan informasi data dan sumber gambar yang dibutukan. 

e) Menentukan judul majalah. 

2) Tahap produksi  

Terdiri dari tahap menyusun dari semua materi yang telah dihimpun ketika 

proses pra produksi. Bahan majalah disusun berdasarkan materi utama dan materi 

tambahan. 

3) Tahap Pasca Produksi 

a) Menyunting materi yang telah disusun. 
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b) Menyusun sampul depan dan belakang yang telah disesuaikan dengan isi 

majalah. 

c) Mencetak bahan ajar. 

 

 

6. Usaha Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia tahun 1945. 

Usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui berbagai upaya, 

yaitu pelucutan senjata Jepang, menghadapi tentara sekutu dan NICA (Nederlands 

Indies Civil Administration), serta perjuangan politik untuk mendapatkan 

pengakuan Internasional. Perlawanan seperti ini terjadi diberbagai kota di 

Indonesia beberapa diantaranya adalah Pertempuran Lima Hari di Semarang dan 

Pertempuran Ambarawa. 

a. Pertempuran Lima Hari di Semarang 

Masa pendudukan Jepang selama tiga setengah tahun merupakan salah 

satu periode yang paling menentukan dalam sejarah Indonesia (Ricklef, 

2005:297). Pada mulanya Jepang datang ke Indonesia dengan melalui 

propagandanya yang menyatakan bahwa, Jepang datang untuk membebaskan 

saudara-saudaranya bangsa Asia dari tindasan bangsa barat. Jepang ingin 

menciptakan kemakmuran bersama-sama dalam lingkungan Asia Timur Raya 

(Dokumen Palagan Ambarawa hlm. 6). 
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Setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, pemuda-

pemuda Semarang menghimpun kekuatan untuk merebut kekuasaan dari Jepang. 

Mereka terdiri dari pelajar, pemuda di kampung-kampung dan kota, anak-anak 

petani, anak pedagang, yang kaya, yang miskin tidak ada bedanya. Mereka sama-

sama berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan bangsanya (Said, 1984:12). 

Gerakan rakyat pertama-tama bertujuan mengusahakan secepat mungkin tegaknya 

kekuasaan pemerintah Republik Indonesia setempat. Walaupun gerakan mereka 

berjalan secara simultan,tapi nyata sekali adanya dua bentuk gerakan ialah 

merebut kekuasaan dan merebut senjata dari tangan Jepang (Sedjarah Militer 

Kodam VII/Diponegoro, 1968:24). Pada bulan Oktober 1945 pihak Jepang 

berusaha mendapatkan kembali kekuasaan di kota-kota besar dan kecil di Jawa 

yang baru saja diambil alih oleh bangsa Indonesia atas persetujuannya, sehingga 

menyebabkan dimulainya tahapan-tahapan peperang betul yang pertama. Tanggal 

14 Oktober mereka mulai merebut kembali Semarang (Ricklef, 2005:325). 

Pemuda menuntut agar Kidobutai menyerahkan senjatanya. Mula-mula 

Jepang tidak keberatan memenuhi permintaan itu. Tanggal 7 Oktober 1945 

Kidobutai menyerahkan sejumlah senjata kepada pemuda. Tetapi jumlahnya 

sedikit. Sehingga tidak mencukupi untuk seluruh pemuda yang berjuang 

mempertahankan kemerdekaan (Said, 1984:23).  Sebelum tanggal 13 Oktober 

1945 Mayor Jendral Nakamura sebenarnya pernah memberikan senjata langsung 

kepada Mr. Wongsonegoro. Nakamura menjelaskan bahwa dia merasa simpati 

pada perjuangan bangsa Indonesia. Hanya saja pada saat itu Jepang telah terikat 

perjanjian dengan Sekutu, yang antara lain menyatakan bahwa semua senjata 
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Jepang harus diserahkan kepada Sekutu. Kalau penyerahan itu gagal maka, 

hukuman yang diterima akan berat, bahkan mungkin ia akan dihukum mati 

(Panitia Penyusunan PLHDS, 1977:108). 

Di hari yang sama, AMRI (Angkatan Muda Republik Indonesia) 

menyelenggarakan rapat besar di Jomblang. Diantaranya hadir pula utusan dari 

Angkatan Muda seluruh Jawa Tengah. Salah satu keputusan yang penting adalah 

penangkapan terhadap orang-orang Jepang dan kaki tangannya. Untuk itu telah 

disiapkan Rumah Penjara Jurnatan dan Bulu. Tujuan penangkapan itu adalah agar 

keadaan kota dapat aman, karena orang Jepang tidak berkeliaran lagi (Said, 

1984:26). 

Perebutan senjata Jepang di Semarang ternyata telah meluas menjadi 

pertempuran besar-besar yang terkenal dalam sejarah perjuangan bangsa 

Indonesia sebagai perjuangan bangsa Indonesia sebagai “Pertempuran Lima Hari 

di Semarang”(Sedjarah Militer Kodam VII/Diponegoro, 1968:33). Pertempuran 

Lima Hari di Semarang,adalah pertempuran rakyat melawan pasukan-pasukan 

Jepang,  yang hendak meniadakan arti proklamasi kemerdekaan (Panitia 

Penyusunan PLHDS, 1976:45).  Pertempuran Lima Hari di Semarang terjadi pada 

tanggal 15-20 Oktober tahun 1945. Peristiwa itu dimulai dari tanggal 14 Oktober 

1945, ketika kurang lebih 400 orang veteran AL Jepang yang pernah bertempur di 

Solomon (di lautan Pasifik, disebelah timur pulau Irian) akan dipekerjakan untuk 

mengubah pabrik gula Cepiring (kurang lebih 30 KM dari Kota Semarang) 

menjadi pabrik senjata, memberontak pada waktu dipindahkan ke Semarang 

(Kartasasmita, 1986:50). Pemindahan tahanan Jepang dari Cepiring ke Bulu 
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berjalan tidak sesuai dengan rencana, pasalnya di tengah jalan banyak tentara 

Jepang yang berhasil lolos melarikan diri. Tawanan-tawanan itu menyerang polisi 

Indonesia yang mengawal mereka (Kartasasmita, 1986:50) . dan bergabung 

dengan Kidobutai di Jatingaleh (batalyon setempat Jepang dibawah pimpinan 

Mayor Kido ). Pemuda-pemuda dari Perguruan Perekonomian Taman Siswa 

Semarang telah berhasil menduduki sebuah gedung di Candibaru, bekas tempat 

kediaman sejumlah opsir-opsir Jepang. Sedangkan Angkatan Muda yang lain 

telah mengadakan penangkapan terhadap orang-orang yang mencurigakan dan 

tidak mau tunduk kepada peraturan yang telah dikeluarkan oleh Negara Republik 

Indonesia Jepang (Sedjarah Militer Kodam VII/Diponegoro, 1968:34). 

Pasukan Kidobutai ini dikenal memiliki pasukan yang kuat dan berani, 

daerah Pasukan Kidobutai berada di sekitar daerah Jatingaleh. Orang-orang 

Jepang tersebut melarikan diri dan bergabung dengan Mereka selanjutnya 

bergerak melakukan perlawanan dengan dalih mencari dan menyelamatkan orang-

orang Jepang yang tertawan. Setelah kaburnya pasukan Jepang, beberapa pemuda 

mendapat instruksi untuk mencegat dan merampas persenjataan pasukan Jepang 

ketika melewati RS Puru Sara. Sore harinya, para pemuda sacara aktif mencari 

tentara Jepang kemudian menjebloskan ke penjara Bulu. Tak lama setelah itu, 

timbullah desas desus yang menggelisahkan yaitu cadangan air di Reservoir Candi 

telah diracun sehingga menambah hangat situasi (Lapian dkk, 1996:86). Lebih 

memperuncing keadaan dengan melucuti delapan polisi Indonesia yang menjaga 

tempat tersebut dengan alasan untuk menghindarkan peracunan cadangan air 

minum tersebut  (Kartasasmita, 1986:50). Dr.Kariadi yang mendengar hal ini 
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langsung menuju ke tempat cadangan air minum walaupun sempat dicegah 

istrinya drg. Soenarti, hal ini dilakukan beliau karena tindakan Jepang ini 

menyangkut dengan ribuan nyawa di Semarang. 

Dr.Kariadi segera berangkat ke laboratoriumnya. Di luar dugaan, di Jalan 

Pandanaran, tiba-tiba mobil yang ditumpanginya dicegat oleh Jepang, sedangkan 

dokter Kariadi beserta supirnya ditembak. Sayang sekali, keadaanya sudah sangat 

parah, hingga  beberapa waktu kemudian, ia pun menutup mata untuk selama-

lamanya (Panitia Penyusunan PLHDS, 1976:126). Pada waktu tengah malam 

menjelang pagi tangggal 15 Oktober 1945 serdadu-serdadu Jepang dari Kido 

Butai Jatingaleh tiba melakukan pengepungan terhadap gedung bekas kediaman 

opsir-opsir Jepang di Candibaru yang sudah diduduki oleh pemuda-pemuda dari 

Perguruan Perekonomian Taman Siswa tersebut di atas. Kemudian dapatlah 

diketahui bahwa pasukan Jepang itu adalah dari Nakamura Butai di Magelang 

yang sejak malam itu secara diam-diam telah merayap, menyerang kota (Dinas 

Sejarah Militer Kodam VII, 1977:221). 

Tentara Jepang yang bergerak didaerah Candibaru ini dipecah menjadi dua 

kelompok yang satu kelompok melalui Jalan Oei Tiong Ham (sekarang Jalan 

Gajah Mada) terus keasrama TKR (Tentara Keamanan Rakyat) di SMP Sportlaan 

(di Mugas) dan disitu mereka merampas senjata-senjata yang masih tertimbun, 

karena belum sempat membaginya. Dari situ terus bergerak ke kota. Yang 

sekelompok lagi (rombongan kedua) menuju ke Gergaji dan melepaskan tawanan-

tawanan orang-orang yang bergerak ke Purusara (Sekarang RS Kariadi) (Sedjarah 

Militer Kodam VII/Diponegoro, 1968:34). 
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Perlawanan pertama dilakukan oleh TKR pimpinan Letnan Widarjo yang 

bertahan didaerah Kagok. Pertahanan Widarjo dikepung dan ia terjepit. Karena 

kekuatan Jepang lebih besar, Widarjo dapat ditangkap oleh Jepang. Ia bersama 

tiga puluh orang anak buahnya dibunuh. Pertahanan pemuda AMKA (Angkatan 

Muda Kereta Api) di gedung Lawang Sewu dapat pula diterobos oleh Jepang 

setelah mendapat tembakan mortir dari Gunung Brintik (belakang Kalisari). Dua 

puluh dua orang pemuda AMKA (Angkatan Muda Kereta Api) menjadi korban. 

Yang lainnya berhasil menyelamatkan diri (Said, 1984:31-33). Masyarakat awam 

Semarang memang tidak menduga, bahwa pada hari Senin, 15 Oktober 1945 

malam hari itu, Jepang akan melancarkan gerakan kilatnya untuk menguasai 

kembali kota Semarang, disertai dengan gerakan kekejian dan kekejaman yang 

luar biasa. Pada hal, tanda-tanda ke arah itu sebenarnya telah nampak  (Panitia 

Penyusunan PLHDS,dkk, 1976:154). 

Pertempuran hari kedua, mula-mula Jepang menembus kepungan pemuda 

di markas Kempetai. Setelah berhasil, sebagian terus ke Jalan Pemuda. Di tempat 

lain Jepang mencoba menduduki stasiun Poncol. TKR dan pemuda dari kampung 

Pendrikan, menghadang perjalanan. Jepang mundur dan bergabung dengan 

pasukannya yang berada di Bojong. Pasukan gabungan itu berusaha merebut 

kantor ANIEM (Algemeene Nederlandsch-Indische Electricitiet Maatschappij 

)(Sekarang  Perusahaan Listrik Negara(PLN)) yang terletak diperempatan jalan 

Pemuda-Tanjung-Thamrin sekarang (Said, 1984:37). Selain peristiwa ini, ada pula 

peristiwa pada tanggal 16 Oktober yaitu, Jepang menambah kekuatan tempurnya, 

dengan mengikut sertakan orang-orang Jepang bukan tentara. Pasukan Jeoang 
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meneruskan gerakannya ke arah timur dengan maksud merebut Hotel Du Pavillon 

(sekarang Dibya Puri), yang dijadikan markas pertahanan oleh para pemuda 

dibawah pimpinan Martadi. Di sekitar hotel itu, segera berkobar pertempuran 

yang sangat hebat. Berkali-kali pasukan Jepang mencoba untuk menyerang hotel 

itu dari arah muka, tetapi selalu gagal. Di samping Hotel Du Pavillon, pada hari 

itu Jepang juga berhasil menguasai Pasar Johar, Kantor Papak (gedung pusat 

pemerintahan propinsi Jawa Tengah) dan kantor telpon (Panitia Penyusunan 

PLHDS,dkk, 1976:156-160). 

Pada hari ketiga, amarah Jepang menimpa penduduk kampung Batik dan 

Kampung Jaksa. Pada sore hari penduduk kedua kampung itu diperintahkan oleh 

pemuda agar mengungsi ke luar kota, karena pada malam harinya pemuda akan 

melakukan serangan terhadap pos tentara Jepang. Waktu penduduk sedang sibuk 

mempersiapkan pengungsian, tiba-tiba serdadu Jepang telah datang dan 

membakar rumah penduduk. Penduduk yang berusaha menyelamatkan rumahnya 

tanpa ampun ditembaki oleh Jepang (Moehkardi, 2008: 84-85). Bertempat di 

markas polisi militer Jepang di Candi Baru, dengan resmi telah diadakan 

perundingan mengenai penghentian pertempuran antara pihak Jepang dan 

Indonesia Sekalipun telah ada maklumat tersebut, semenjak siang hingga malam 

hari, pertempuran masih terus berlangsung. Bahkan bertentangan dengan 

hasratnya untuk mengadakan gencatan senjata dan mengakhiri pertempuran, pada 

hari itu pasukan-pasukan Jepang justru telah memperhebat serangan-serangannya, 

seakan-akan “Makloemat tgl.17 Oktober1945” dari Gubernur Jawa Tengah tidak 

pernah ada. (Panitia Penyusunan PLHDS, 1976:168-170). 
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Pagi hari 18 Oktober 1945, pasukan Jepang yang dipimpin oleh Kapten 

Yamada mulai menyerang. Sasarannya adalah daerah Gombel yang dipertahankan 

oleh Letnan Momon dan Tomo Keling. Maksudnya menguasai daerah itu adalah 

untuk menghambat mengalirnya pasukan bantuan TKR ke Semarang. Sementara 

itu pos tentara Jepang didekat Masjid Baiturrahman di Simpang Lima sekarang, 

digempur oleh pemuda (Said, 1984:49). Drama pertempuran Semarang akhirnya 

menarik pula perhatian Pemerintah Pusat Republik Indonesia di Jakarta. Untuk 

meredakan pertempuran, Pemerintah RI bersama pimpinan tentara Jepang di 

Jakarta lalu mengirimkan misi perdamaian diabawah pimpinan Mr.Sartono dan 

seorang perwira Jepang. Sementara itu, di Semarang Mr.Wongsonegoro dan 

pimpinan pasukan Jepang telah ada pula usaha bersama menuju ke perdamaian 

(Moehkardi, 2008: 88). Bagi Mr Wongsonegoro, situasi pada hari itu dirasakan 

menyedihkan hati. Ia merasa yakin, bahwa untutan untuk menyerahkan kembali 

senjata itu, bagaimanapun juga tidak akan berhasil, keesokan harinya, tepat pada 

jam 10.00 pagi, kota Semarang akan di bom oleh Jepang. Keesokan harinya, tepat 

tanggal 19 Oktober 1945 jam 7.45 pagi, di pelabuhan Semarang telah berlabuh 

sebuah kapal besar-HMS Glenroy yang mengangkut tentara Sekutu, yakni 

pasukan Inggris dari brigade ke-37 yang 3/10 diantara terdiri serdadu Gurkha. 

Karena kedatangan mereka, kota Semarang telah terlepas dari bahaya maut, di 

bom oleh Jepang (Panitia Penyusunan PLHDS, 1976:189-190). 

Tepat pukul delapan pagi pada tanggal 19 Oktober 1945, Wongsonegoro 

membacakan isi persetujuan penghentian tembak menembak. Dari Yogyakarta 

utusan terdiri dari RP.Sudarsono, Sudibyo,Umar Slamet dan Tarsono Rujito. Juga 
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ikut Mayor Jenderal Nakamura dari Maeglang. Semua utusan itu berusaha untuk 

menghentikan pertempuran. Atas usaha utusan dari Yogyakarta, dapat dibuat 

pamflet sebanyak 2000 lembar. Pamflet itu dosebarkan dengan pesawat udara ke 

tempat-tempat pertahanan TKR dan para pemuda (Said, 1984:54-55). Dengan 

demikian maka Pertempuran Lima Hari di Semarang berakhir. Dipihak kita 

diperkirakan gugur 2000 orang, sedangkan pihak Jepang 850 orang yang mati. 

Disamping itu tidak ternilai pula kerugian yang harus diderita dalam bidang 

materil. (Dinas Sejarah Militer Kodam VII, 1977:221). 

b. Pertempuran Ambarawa 

Pertempuran terjadi pada di Ambarawa pada pertengahan November 

hingga Desember 1945. Ambarawa merupakan kota yang terletak antara kota 

Semarang dan Magelang, serta Semarang dan Salatiga. Pertempuran diawali 

ketika pada tanggal 19 Oktober 1945, Tentara Sekutu dibawah pimpinan Brigadir 

Jendral Bethel mendarat di Semarang dengan kekuatan satu Bridge. Terdiri dari 

satu kompi Infanteri Yon 2/Kumon, satu kompi resimen India Anti Tank, satu 

Kompi Infanteri Yon 3/Gurkha Rifless , dua kompi cadangan dan satu Kompi 

Tank Pavo sebagai pasukan Senban (Senjata Bantuan) (Dinas Sejarah 

AD,2014:67). 

Tentara Sekutu yang ketika datang berjanji untuk tidak mengganggu 

kedaulatan rakyat Indonesia, tetapi hanya mengurus tawanan perang (Lapian, 

1996:78). Kedatangan para Sekutu di Semarang itu kita sambut sebagaimana 

tanggapan rakyat Indonesia yang tulus terhadap pernyataan resmi sekutu, yaitu 
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mengurus tawanan-tawanan perang dan tentara Jepang yang berada di Jawa 

Tengah tanpa mengganggu kedaulatan Republik Indonesia (Dinas Sejarah Militer, 

1972:64). 

Pertempuran Ambarawa terjadi antara TKR (Tentara Keamanan 

Rakyat)/BKR(Badan Keamanan Rakyat) dan AMRI (Angkatan Muda Republik 

Indonesia) melawan Sekutu yang kala itu ditugaskan untuk melucuti tentara 

Jepang yang kalah melawan Sekutu dalam PD II. Pertempuran diawali pada 

tanggal 20 November 1945-15 Desember 1945. Serangan umum dilaksanakan 

pada 12-15 Desember 1945 (Mawarti, 2012:1). Pada tanggal 21 Oktober 1945 

Gubernur Wongsonegoro, didampingi Walikota, Kepala Polisi, dan pimpinan 

Angkatan Muda hanya berunding dengan Sekutu, dibawah pimpinan Brigadir 

Jendral Bethell. Sikap masyarakat Semarang yang patuh tidak diimbangi oleh 

pihak Sekutu yang diprovokasi unsur NICA (Nederlands Indies Civil 

Administration). Sikap seperti ini ditunjukan di kota lain seperti di Magelang 

(Dinas Sejarah AD,2014:69-70). 

Tanggal 30 Oktober1945 Sekutu mengirimkan pasukannya ke Magelang 

dan pada tanggal 1 November 1945, kembalinya ke Semarang membawa orang-

orang Belanda dan mereka diturunkan di Ambarawa. Orang-orang Belanda yang 

berada di Ambarawa berasal dari pegawai NICA(Nederlands Indies Civil 

Administration), KNIL (Koninklijke Nederlands Indies Leger), dan bekas tahanan 

Jepang di Ambarawa maupun Magelang (Dinas Sejarah AD,2014:71) Orang-

orang Belanda yang dibebaskan itu dengan congklak dan sombong serta 

mengabaikan kekuasaan Pemerintah kita secara terang-terangan berusaha untuk 
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menduduki kembali fungsi-fungsi mereka sebelum Perang Dunia II, sebagai 

penguasa (Dinas Sejarah Militer, 1972:64). Pemunduran diri Sekutu (Inggris), 

NICA(Nederlands Indies Civil Administration),dan Jepang dari Magelang ke 

Ambarawa menggunakan 26 truk,3 tuk berisi tentara jepang dan 5 unit tank 

,kendaraan tersebut mengangkut persenjataan dan perlengkapan perang (Dinas 

Sejarah AD,2014:83). 

Keadaan di Kota Magelang mulai genting dan menjadi tegang. Karena 

sudah tidak tertahan lagi, Sekutu pada tanggal 21 November 1945 malam hari, 

secara diam-diam mereka meninggalkan kedudukannya dan mundur ke 

Ambarawa (Dinas Sejarah Militer, 1972:69). Batalyon- Batalyon Surjosumpeno, 

A.Yani, Kusen dibawah pimpinan Letkol M.Sarbini segera mengadakan 

pengejaran terhadap musuh yang mengundurkan diri dari Magelang itu (Dinas 

Sejarah Militer, 1972:72). Sementara itu Batalyon 1 Resimen I Purwokerto 

pimpinan Mayor Imam Androngi yang berkekuatan tiga Kompi, bersenjatakan 

dua pucuk PSU dan tiga pucuk meriam, pada tanggal 21 November 1945, 

melakukan pengejaran terhadap Sekutu dengan menyusun kekuatannya di Desa 

Pingit (Dinas Sejarah AD,2014:86). 

Tanggal sebelumnya 20 November 1945,suasana Kota Ambarawa nampak 

cerah, sebuah jepp tentara Sekutu Gurkha berhenti didepan gerbang kamp 

pastoran Gereja Jago. Tentara Gurkha dan dua orang sinyo menyusuri aliran air 

sungai, ternyata sinyo tersebut mengadu tentang aliran air yang tersumbat. Untuk 

membuka aliran air tersebut, tentara Gurkha mengusir para petani dengan cara 

menembakan senapan ke udara selama tiga kali (Dokumen Museum Isdiman,hlm 
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2)Tembakan tersebut langsung dibalas oleh pemuda anggota TKR yang kebetulan 

markasnya dekat dengan aliran air tersebut dengan tiga kali tembakan serupa. 

Sejak insiden air ini pulalah tank Steward milik Sekutu terus berpatroli. Inilah 

awal Pertempuran Ambarawa (Mawarti,2012:2). 

Sekitar pukul 18.30, 22 November 1945, terdengar kabar, tentara Sekutu 

sudah masuk wilayah Ambarawa. Tentara Sekutu berjalan beriringan disamping 

kendaraan tank, traktor dan mobil berlapis baja. Kekuatan mereka di Ambarawa 

semakin mantab, tatkala bantuan tentara Sekutu yang cukup kuat dan lengkap 

datang dari Semarang (Dokumen Museum Isdiman,3). 25 November 1945, 

tercatat ada dua pesawat Dakota dan 3 pesawat mustang terbang rendah melintasi 

Ambarawa. Dua Dakota ini menurunkan parasut berisi logistik untuk tentara 

Sekutu di Lapangan militer markas Sekutu kala itu yang kini Turangga Ceta (Lap. 

Pangsar Soedirman) (Mawarti,2012:3). Satu pesawat mustang memisahkan diri 

dan terbang ke arah utara di atas wilayah Bandungan. Sekali memutar terbang 

merendah, pesawat itu memberondong senapan mesinya kearah tanah. Setelah 

terbang ke barat, selatan dan timur, pesawat itu menjatuhkan bom di pinggiran 

desa dan ditengah bangunan pasar Bandungan (Dokumen Museum Isdiman,hlm 

3). 

Sementara itu dikalangan komandan sektor berlangsung serah terima 

jabatan Komandan Sektor, pada tanggal 26 November 1945 di sektor Selatan 

berlangsung serah terima komandan pertempuran dari Mayor Imam Androngi 

(Dan Yon TKR Banyumas) kepada Letnan Kolonel Isdiman (Dan Res I Divisi V 

Purwokerto). Ketika acara berlangsung di gedung SD Desa Kelurahan, sekitar 
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pukul 11.00 sebuah pesawat Cocor Merah melintas, pilot melihat ada sebuah 

mobil yang berada di tepi jalan langsung menjadi sasaran. Mereka yang berada di 

luar gedung berlarian keluar mencari perlindungan. Letnan Kolonel Isdiman dan 

Mayor Imam Androngi ke luar gedung untuk melihat situasi, namun Letnan 

Kolonel Isdiman terkena tembakan dan menderita luka parah dikedua belah 

pahanya hingga akhirnya tewas (Dinas Sejarah AD,2014:100). Satu hal yang 

menarik dan perlu dicatat adalah salah satu peasawat mustang lain yang terbang 

merendah ke Kesongo Tuntang justru menancap ke Rawa Pening dan tidak dapat 

dievakuasi (Mawarti,2012:3). 

Serangan dengan menggunakan peawat Cocor Merah dengan jenis 

Thunderbolts memilih serangan didaerah Tuntang dan Asinan berhadapan dengan 

pasukan gabungan dari Divisi Surakarta. Tembakan meriam PSU (Penangkis 

Serangan Udara) yang diwakilkan oleh Letnan Hadikusumo berhasil tepat 

mengenai pesawat Cocor merah tersebut. Senjata Mitraliur pesawat musuh 

dirampas oleh Letnan Slamet Riyadi dari TKR Surakarta. (Dinas Sejarah 

AD,2014:102-103). 5 Desember 1945, Benteng Banyubiru ditinggalkan oleh 

musuh karena mereka tidak mampu mempertahankannya lebih lama lagi. Pada 

tanggal 9 Desember 1945 lapangan terbang Kalibanteng Semarang jatuh ketangan 

TKR dan ini mengakibatkan putusnya bantuan udara musuh (Dinas Sejarah 

Militer, 1972:81). Sejak gugurnya Letkol. Isdiman, Komandan Divisi V 

Banyumas, Kol. Soedirman merasa kehilangan seorang perwira terbaiknya dan ia 

langsung turun ke lapangan untuk memimpin pertempuran. Kehadiran Kol. 

Soedirman memberikan napas baru kepada pasukan-pasukan RI. 
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Konsep umum operasi perlawanan pasukan TKR yang dikendalikkan oleh 

MPP dibawah pimpinan Kol.Soedirman bersifat mengimbangi keunggulan 

persenjataan Sekutu. MPP (Markas Pimpinan Pertempuran) berfungsi sebagai 

pimpinan komando kendali. Tugas MPP yang utama adalah mengkoordinasikan 

seluruh pasukan TKR yang sedang mengepung Sekutu di Ambarawa. Dalam 

tahap pertama, MPP (Markas Pimpinan Pertempuran) berhasil menyusun suatu 

operasi dengan membagi medan Ambarawa menjadi sektor-sektor sebagai 

persiapan gerakan selanjutnya. Sektor Selatan, dipercayakan kepada TKR dari 

Divisi V dan Divisi IX. Pimpinan yang ada antara lain Kolonel Sutirto 

Dipodiwiryo, Letkol Gatot Subroto, Letkol Sutarto dan Letkol KunKamdani. Dari 

Divisi IX diantaranya Kolonel Sunjoyo, Letkol Palal, Letkol Umar Slamet,Mayor 

Suharto, Mayor Sarjono, dan Mayor Ismullah. 

Sektor Timur, menjadi tanggung jawab kesatuan TKR dari Divisi IV, dan 

Divisi X serta Badan perjuangan dan Laskar Surakarta. Tokoh MPP ini Letkol 

Sutojo Haryoko,Letkol Sunarto Kusumodirjo,Letkol Suadi Suromihardjo, Mayor 

Sastro Lawu dan Iskandar. Sektor utara dipegang langsung oleh Komandan Divisi 

IV Kolonel GPH Jatikusumo. Sektor Barat, dipertanggung jawabkan kepada 

pasukan gabungan dari Resimen Magelang, Resimen 14/Temanggung dan TKR 

Ambarawa. Tokoh MPP dalam sektor ini adalah Letkol Sarbini,  Letkol Bambang 

Sugeng, pengganti Mayor Kusen, Mayor Suryo Sumpeno, Mayor A. Yani, Mayor 

Sunarto dan Jalimin (Dinas Sejarah AD,2014:141-145). 

Keadaan yang demikian itu kiranya jelaslah bagi Kolonel Soedirman 

untuk mengambil kesimpulan, bahwa saat untuk membebaskan Ambarawa telah 
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tiba. Maka dikumpulkannya para Komando Sektor TKR dan laskar-laskar untuk 

memperbincangkan, memutuskan serta merencanakan serangan umum guna 

membebaskan Kota Ambarawa dari pendudukan tentara Sekutu. Pertemuan ini 

diadakan tanggal 11 Desember 1945 di rumah Carik Desa Kelurahan (Dinas 

Sejarah Militer, 1972:81). Kolonel Soedirman langsung berinisiatif untuk 

menggerakan taktik perang supit udang, suatu Tata Yudha tradisional Supit 

Urang, yakni dorong musuh, tekan sekuatnya,himpit kanan kiri dan beri jalan 

keluar selubang jarum untuk keluar dari Ambarawa. (Mawarti,2012:4). Akhirnya 

sidang memutuskan : 

1) Siasat yang diterapkan adalah pendadakan serentak disemua sektor pada sekon 

yang sama. 

2) Komando penyerangan dipegang oleh para Komandan Sektor TKR. 

3) Pasukan dari Badan-badan Perjuangan sebagai barisan belakang. 

4) Serangan dimulai besok pagi jam 04.30 tepat. 

5) Komando menembak pada jam 04.30 tepat (Dinas Sejarah Militer, 1972:81). 

Penyerangan pertahanan tentara Sekutu disektor barat, di Kuburan Kerkop 

Dusun Garung, dipercayakan kepada Mayor Sardjono, diperkuat Mayor Soeharto. 

Keduanya dari TKR Yogyakarta. Sementara Mayor Imam Androngi dan Mayor 

Soegeng Tirtosiswoyo, melingkar jalan ke Desa Brongkol dan kearah timur 

Nrapah, Banyubiru. Dari sektor utara bantuan datang dari kompi Lettu Sarwo Edi 

yang urun dari Desa Pasekan. Subuh hari, 12 Desember 1945 serangan 

menggempur musuh dengan taktik supit urang mulai dilancarkan. Tepat pukul 

04.30, tembakan pertama menandai dimulainya penyerangan dan disambut 



58 
 

 
 

dengan tembakan yang sangat ramai dari empat penjuru kota. (Dokumen Museum 

Isdiman,hlm 5). Satu setengah jam dari awal penyerbuan, pasukan TKR sudah 

berhasil menghimpit dan mengepung musuh didalam Kota Ambarawa. Siang 

malam Sekutu dikepung dari berbagai penjuru dan digempur tanpa ada 

kesempatan beristirahat, sehingga pertahanan Sekutu lemah, kemampuan tempur 

menurun, sedangkan pasukan pengganti tidak ada, moril Sekutu semakin lama 

semakin merosot, persediaan suplai makanan maupun amunisi mereka semakin 

menipis, jalur komunikasi lewat darat maupun udara benar-benar terputus 

membuat mereka panik (Dinas Sejarah AD,2014:175-178). 

Rupanya Supit Urang membuat tentara Sekutu sejak penyerangan pertama 

hingga empat hari berturut-urut membuat pasukan Sekutu mulai meninggalkan 

Ambarawa. Sabtu pagi tanggal 15 Desember 1945 mendekati seluruh perkuburan 

tentara Sekutu yang ada di Kota Ambarawa. Pertempuran berakhir dan Indonesia 

berhasil merebut Ambarawa dan Sekutu dibuat mundur ke Semarang. 

Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen 

Palagan Ambarawa dan diperingatinya Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari 

Juang Kartika. 

C. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

Kurangnya Bahan Ajar 

Materi Usaha 

Mempertahankan 

Kemerdekaan Indonesia 

Tahun 1945 

 

Pengembangan 

Bahan Ajar yang 

sesuai dengan 

Materi bahasan 

 

Uji validasi 

kelayakan  
Pembuatan bahan ajar  



59 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema kerangka berpikir
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil  penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan oleh 

peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kondisi bahan ajar yang ada di SMP Kesatrian 1 Semarang menggunakan 

buku paket IPS dari Pemerintah Kota (PEMKOT), buku paket Khazanah IPS 

dan juga menggunakan LKS. Guru di sekolah juga memanfaatkan media 

Power Point (PPT) dan juga kegiatan mencatat. Kegiatan pembelajaran 

dianggap kurang menarik bagi sebagian siswa karena dianggap membosankan. 

Materi yang disajikan di dalam buku pegangan siswa maupun guru dirasa 

kurang lengkap. Hal ini dibuktikan banyak buku yang tidak mengulas materi 

mengenai Pertempuran Lima Hari di Semarang dan hanya mengulas sedikit 

mengenai materi Pertempuran Ambarawa. Sedangkan untuk SMPN 3 

Singorojo, Kab.Kendal, hanya menggunakan buku yang dibuat oleh guru 

pengampu IPS. Penggunaan buku modul buatan guru dianggap lebih efisien. 

Selain berisi materi-materi rangkuman pembelajaran IPS. 

2. Setelah mengetahui kondisi bahan ajar yang ada di lapangan, maka peneliti 

mengembangkan bahan ajar majalah. Majalah ini berisi beberapa konten yang 

berkaitan dengan materi Pertempuran Lima Hari di Semarang dan 

Pertempuran Ambarawa. Konten tersebut terdiri dari konten utama yakni 

artikel materi mengenai Pertempuran Lima Hari di Semarang dan Pertempuran 
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Ambarawa. Sedangkan konten tambahan berisikan penjelasan yang berkaitan 

dengan peristiwa pada konten utama. Kelebihan bahan ajar majalah ini berada 

pada isi kontennya yang dibuat seefektif mungkin dengan tetap memberikan 

materi secara lengkap dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, 

dan dilengkapi dengan gambar agar siswa dapat mendapatkan gambaran 

bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Kelemahan dalam bahan ajar majalah ini 

adalah, majalah ini mudah robek, waktu pembuatan dan pencetakan cukup 

lama. 

3. Majalah yang dikembangkan telah dinyatakan layak dari ahli materi, desain 

dan guru pengampu IPS di SMP Kesatrian 1 Semarang dan SMPN 3 

Singorojo,Kab.Kendal. Bagi guru dan siswa, majalah ini lebih efektif 

digunakan karena bahasanya yang mudah dimengerti, dilengkapi dengan 

gambar dan komik, terdapat latihan soal yang disajikan dalam bentuk game/ 

permainan. Selain itu, majalah dapat menarik minat baca siswa sehingga 

materi yang disampaikan lebih mampu dipahami oleh siswa.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang dilakukan oleh peneliti, 

maka peneliti memberikan saran sebagai berikut : 

1. Bahan ajar yang digunakan di sekolah masih terbilang sederhana, maka 

Tenaga Pendidik, diharapkan lebih kreatif dalam mengembangkan bahan ajar. 

Bahan ajar majalah ini dapat digunakan dan tingkat keberlanjutan majalah 

dapat terpenuhi, dalam artian majalah tidak hanya satu kali terbit tetapi dapat 

berkala sesuai dengan kebutuhan materi pembelajaran. 
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2. Berdasarkan hasil penelitian yang menjelaskan kelebihan dan kelemahan 

majalah mungkin dapat menjadi pertimbangan dalam pembuatan bahan ajar. 

3. Diharapkan majalah ini dapat terus meningkatkan minat membaca siswa agar 

materi pembelajaran yang disampaikan mudah dipahami siswa dengan baik. 

4. Direkomendasikan untuk peneliti lain yang ingin mengembangkan bahan ajar 

majalah, sebaiknya majalah dibuat berkala tidak hanya satu kali terbit. 

5. Bahan ajar majalah ini dapat menjadi referensi pembelajaran dalam materi 

Usaha Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia dengan fokus kajian 

Pertempuran Lima Hari di Semarang dan Pertempuran Ambarawa. 
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