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SARI 

 

Nihlatul Laili. 2010. Eksperimen Pemanfaatan Museum Lokal Kabupaten 

Grobogan dalam Pembelajaran Sejarah Lokal sebagai Upaya Menumbuhkan 

Kesadaran Sejarah Siswa Kelas VII SMP N 3 Purwodadi tahun pelajaran 2009/2010. 

Skripsi, Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I. Drs. Karyono, M.Hum. Pembimbing II. Dra. Rr. Sri Wahyu 

Sarjanawati, M.Hum. 105 halaman 

 

Kata kunci : Museum Lokal, Sejarah Lokal, Hasil Belajar, Kesadaran Sejarah 

 

Kesadaran sejarah merupakan tolok ukur lain dalam menentukan keberhasilan 

suatu proses pembelajaran sejarah selain hasil belajar (nilai tes). Kesadaran sejarah 

dapat muncul dikarenakan tingginya minat/motivasi belajar sejarah. Hasil observasi 

menunjukkan bahwa proses pembelajaran sejarah masih konvensional dan kurang 

memanfaatkan sumber belajar di lingkungan sekitar siswa sehingga hasil belajar 

sejarah masih rendah. Pengajaran sejarah lokal merupakan alternatif dalam 

pembelajaran sejarah, sehingga mampu membawa siswa pada apa yang disebut living 

history, yaitu pengajaran sejarah dari lingkungan sekitar murid. Dalam penelitian ini 

akan mencoba untuk  memanfaatkan museum lokal sebagai sumber belajar dalam 

pembelajaran sejarah. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: apakah pemanfaatan 

museum lokal dalam pembelajaran sejarah lokal lebih efektif dalam menumbuhkan 

kesadaran sejarah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

pembelajaran sejarah lokal dengan pemanfaatan museum lokal terhadap kesadaran 

sejarah siswa. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain 

penelitian eksperimen, yaitu ada perbedaan perlakuan antara kelas eksperimen dan 

kelas kontrol agar dapat dilihat perbedaannya. Populasi penelitian ini adalah siswa 

kelas VII SMP Negeri 3 Purwodadi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik Simple Random Sampling dengan control group pre test – post 

test design. Sampel penelitian adalah siswa kelas VIIA sebagai kelas kontrol dan 

kelas VIIB sebagai kelas eksperimen. Penelitian ini ada 2 variabel, yaitu: (1) 

pemahaman materi sejarah lokal pokok bahasan Hindu-Buddha dengan metode 

pemanfaatkan museum lokal (2) kesadaran sejarah siswa.  

 Hasil post test angket menunjukkan rata-rata siswa kelas eksperimen memiliki 

tingkat kesadaran sangat tinggi yaitu 90%, dan kelas kontrol sebesar 82% dan 

tergolong kriteria tinggi. Uji t variabel Y (kesadaran sejarah siswa) didapatkan 

ttabel=4,375>thitung=1,68 yang berarti ada perbedaan yang signifikan. Berdasarkan hasil 

penelitian disimpulkan bahwa pembelajaran sejarah lokal menggunakan metode 

pemanfaatkan museum sebagai sumber belajar lebih efektif dibandingkan 

pembelajaran tanpa pemanfaatan museum sebagai sumber belajar, untuk itu 

disarankan agar pemanfaatan sumber-sumber belajar sejarah di lingkungan siswa 

khususnya museum lebih ditingkatkan sebagai alternatif dalam pembelajaran sejarah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan syarat mutlak 

tercapainya tujuan pembangunan dalam berbagai aspek. Salah satu cara untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah dengan pendidikan, baik 

pendidikan formal maupun non-formal. 

 Dalam Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

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

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

 Pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar 

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

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis, serta bertanggungjawab dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Untuk melaksanakan amanat tujuan pendidikan nasional tersebut, lembaga 

pendidikan secara umum dan khususnya di SMP Negeri 3 Purwodadi 

menyelenggarakan pendidikan melalui jalur pendidikan formal. Proses belajar 

mengajar diselenggarakan secara terarah melalui perencanaan yang disesuaikan 

1 
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dengan keadaan siswa dan lingkungan. Selain pengembangan prestasi akademik, 

pihak sekolah juga memfasilitasi dan menyalurkan bakat murid dengan berbagai 

macam kegiatan ekstra kurikuler sehingga ada keseimbangan antara pengembangan 

akademik dan pembinaan mental serta kreativias siswa melalui kegiatan di luar kelas. 

 Berbicara mengenai sejarah berarti berbicara tentang rangkaian perkembangan 

peristiwa yang menyangkut kehidupan manusia di waktu yang lampau dalam 

berbagai aspeknya. Selanjutnya, apabila berbicara tentang pengajaran sejarah, berarti 

membawa rangkaian perkembangan peristiwa kehidupan manusia ke dalam kelas 

untuk diinformasikan serta disimak oleh murid. Peserta didik melalui pembelajaran 

dalam kelas itu sendiri, metode mengajar yang inovatif dan tersedianya sarana belajar 

seperti buku-buku penunjang dan pemanfaatan sumber belajar sangat dibutuhkan 

guna terlaksananya proses belajar mengajar sejarah dengan efektif. 

 Selama ini, dalam proses pembelajaran sejarah, guru sejarah kurang optimal 

dalam memanfaatkan maupun memberdayakan sumber pembelajaran. Dalam proses 

pembelajaran sejarah di tingkat sekolah cenderung masih berpusat pada guru (teacher 

centered), textbook centered, dan monomedia. Oleh karena itu tidak dapat disalahkan 

apabila banyak siswa menganggap proses pembelajaran sejarah sebagai sesuatu yang 

membosankan, monoton, kurang menyenangkan, terlalu banyak hafalan, kurang 

variatif, dan pelbagai keluhan lainnya sehingga kreativitas siswa tidak muncul 

(http://artikel.us/mangkoes6-04.html). 

 Pembelajaran sejarah yang bersifat konvensional dan banyak memiliki 

kelemahan dalam prakteknya seperti yang telah diutarakan di atas, menjadikan siswa 

http://artikel.us/mangkoes6-04.html
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bosan dan kurang tertarik pada mata pelajaran ini. Kurangnya minat siswa terhadap 

mata pelajaran sejarah menyebabkan rendahnya tingkat kesadaran sejarah dalam 

pribadi siswa. Banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut, antara lain: 

profesionalisme guru dalam mengajar, keterbatasan sarana dan prasarana yang 

menunjang pembelajaran sejarah, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses 

pembelajaran mata pelajaran sejarah itu sendiri. Dari hasil observasi yang telah 

dilaksanakan sebelumnya, kesan pembelajaran sejarah yang ada sangat tergantung 

dengan bagaimana guru menyampaikan materi kepada siswanya. Jika guru 

menggunakan metode yang menarik, siswa akan antusias untuk mengikuti 

pembelajaran. Proses pembelajaran IPS, khususnya mata pelajaran sejarah, oleh pihak 

sekolah telah disediakan buku-buku penunjang yang jumlahnya cukup memadai. 

Selain itu, terdapat juga fasilitas audio visual di ruang media, sayangnya masih jarang 

digunakan untuk pembelajaran, khususnya untuk pembelajaran sejarah. 

 Salah satu alternatif pengajaran sejarah lokal yang dapat diambil dalam proses 

belajar mengajar sejarah adalah membawa murid pada apa yang disebut “living 

history”, yaitu pengajaran sejarah dari lingkungan sekitar murid. Dengan kata lain, 

murid dibawa untuk lebih mengenal kondisi alam, lingkungan sosial, dan lingkungan 

budaya yang terdapat di lingkungan daerahnya sendiri serta diharapkan murid 

menjadi lebih akrab dengan lingkungannya sendiri dan terhindar dari keterasingan 

akan lingkungan daerahnya sendiri. Selain itu, hal yang menjadi dasar utama dari 

usaha pengembangan alternatif ini adalah kemungkinan pengembangan wawasan 

baru dalam pengajaran sejarah, serta diharapkan murid bisa lebih bergairah dalam 
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mengikuti pelajaran dan mendapat manfaat lebih besar dari proses belajarnya (Widja, 

1989 : 92). 

 Pembaharuan dalam konteks ini adalah dengan lebih memanfaatkan sumber-

sumber sejarah di sekitar siswa sehingga dapat lebih menangkap maksud yang 

disampaikan dari pelajaran sejarah melalui fakta-fakta yang dapat mereka lihat di 

lapangan. Hal ini dikarenakan pengetahuan yang diperoleh di bangku sekolah belum 

optimal, sehingga kekurangan harus diusahakan di luar sekolah melalui media-media 

yang mendukung, seperti radio, surat kabar, perpustakaan, dan lingkungan. Dalam 

pembelajaran sejarah, museum dapat dijadikan sumber belajar alternatif untuk 

menunjang pembelajaran sejarah di sekolah. Artinya, pengalaman yang didapat siswa 

dari pengamatan dan pemanfaatan pada objek-objek peninggalan sejarah secara 

langsung akan memunculkan persepsi dan kesadaran yang positif terhadap proses 

pembelajaran sejarah, khususnya memanfaatkan objek-objek di luar kelas sebagai 

sumber belajar sejarah. 

 Penyempurnaan kurikulum pengajaran sejarah harus menempatkan sejarah 

lokal sebagai materi ajar. Sejarah lokal memiliki arti khusus, yaitu sejarah dengan 

ruang lingkup spasial di bawah sejarah nasional. Sejarah lokal barulah ada setelah 

adanya kesadaran sejarah nasional (Abdullah, 2004:3 dalam Wasino 2005 : 5). Hal ini 

untuk membangkitkan kesadaran sejarah nasional serta menghindarkan siswa tidak 

tahu atau tidak mengenal nilai sejarah yang ada di sekitarnya. 

 Berkaitan dengan pemanfaatan museum lokal Pemda Grobogan, banyak siswa 

yang belum paham akan sejarah lokal yang ada di lingkungan sekitarnya. Hal ini 
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dapat dilihat dari pengamatan, selintas ada suatu gejala bahwa museum lokal di 

Grobogan belum dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai sarana dan fasilitas dalam 

proses pembelajaran sejarah, antara lain: pengetahuan tentang keberadaan museum 

dari para guru sejarah kurang memadai, belum adanya program kunjungan ke 

museum bagi murid oleh semua sekolah, terbatasnya waktu, dan sebagainya. Selain 

itu kurangnya informasi yang dipublikasikan oleh pihak terkait menyebabkan kurang 

diketahuinya museum ini oleh masyarakat pada umumnya dan sekolah pada 

khususnya. Oleh karena itu, peneliti berusaha untuk melakukan penelitian tentang 

pemanfaatan museum ini dalam bidang pengajaran sejarah bagi siswa yang 

diharapkan mampu menimbulkan dampak positif bagi peningkatan kesadaran sejarah 

di kalangan peserta didik, khususnya di daerah Purwodadi dan masyarakat luas pada 

umumnya. 

Guru sejarah harus dapat mengembangkan materi ajar sejarahnya. Guru perlu 

memahami dan mengembangkan serta menerapkan model atau strategi yang tepat 

dalam pelajaran sejarah. Selain itu dalam mengembangkan materi ajar sejarah, selain 

materi-materi yang umum terdapat dalam GBPP, para guru dapat mengembangkan 

sesuai dengan nuansa lokal. Tujuannya agar siswa dapat belajar secara mandiri dan 

mampu  meningkatkan motivasi siswa dalam belajar sejarah yang didasarkan pada 

situasi dunia nyata. Selain itu, mendorong siswa agar mampu menghubungkan antara 

pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan 

pada akhirnya hasil belajarnya meningkat.  
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Berdasarkan observasi yang dilakukan, peneliti menangkap beberapa 

permasalahan dalam pembelajaran di kelas. Ini dapat dibuktikan di kelas VII, 

khususnya kelas VII A dan VII B. Kedua kelas ini adalah kelas unggulan untuk 

angkatan kelas VII, dimana memiliki sarana prasarana yang lebih dibandingkan kelas 

yang lain karena merupakan kelas imersi atau bilingual. Sarana yang ada antara lain: 

komputer, LCD, layar LCD, dan ruangan ber-AC. Walaupun mendapat sarana dan 

perhatian lebih, ketika pelajaran IPS Sejarah berlangsung, suasana pembelajaran 

relatif pasif. Guru menyampaikan materi dengan metode ceramah bervariasi dan hasil 

belajar yang diperoleh pun rendah. 

Berdasarkan hasil ulangan harian, diketahui bahwa rata-rata nilai IPS Sejarah 

untuk kedua kelas ini relatif rendah bila dibandingkan dengan nilai mata pelajaran 

lain. Bahkan nilai rata-rata mid semester untuk kelas VII B sebesar 7,1 sehingga 

berada dibawah nilai kriteria ketuntasan minimal atau KKM, yaitu 7,5. 

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa kualitas 

pembelajaran sejarah perlu dimaksimalkan, utamanya dalam upaya meningkatkan 

minat dan hasil belajar sejarah. Dalam hal ini adalah pemahaman nilai-nilai sejarah 

lokal dengan  pemanfaatan  museum  lokal untuk menumbuhkan kesadaran sejarah di 

kalangan peserta didik. Oleh karena itu diperlukan model atau strategi yang tepat 

dalam pembelajaran di kelas agar pembelajaran menjadi lebih efektif. 

Dalam rangka mengimplementasikan berlakunya Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP), guru, khususnya guru sejarah perlu mengantisipasinya dengan 

menerapkan model-model pembelajaran yang tepat. Salah satu model yang dapat 
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diterapkan dan berkaitan dengan upaya pemanfaatan nilai-nilai sejarah lokal adalah 

model pembelajaran kontekstual atau CTL (Contextual Teaching and Learning). 

Kegiatan siswa dalam pembelajaran kontekstual diarahkan agar siswa dapat bekerja 

sama dalam kelompok dan lingkungan sekitar. Situasi belajar dibuat menyenangkan 

dan tidak membosankan sehingga siswa belajar dengan gairah dan minat yang tinggi. 

Model pembelajaran kontekstual sangat mendukung mata pelajaran sejarah, yaitu 

dengan pemanfaatan museum lokal yang ada di lingkungan siswa.  

Pembelajaran sejarah hendaknya dimulai dari fakta-fakta sejarah yang dekat 

dengan lingkungan tempat tinggal anak, baru kemudian pada fakta-fakta yang jauh 

dari tempat tinggal anak (Wasino, 2005:1). Dalam satu pembelajaran di dalamnya 

dapat terintegrasi dengan materi yang lain. Sebagai bahan acuan belajar dapat 

dipergunakan berbagai sumber sejarah lokal yang ada di lingkungan sekitarnya, 

sehingga siswa aktif mencari sumber yang diperlukan. Di sini, siswa terlatih 

berdiskusi dengan teman dan terlatih menjalin komunikasi dengan orang lain atau 

masyarakat sekitar sedangkan guru lebih berperan sebagai fasilitator. 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas serta didorong untuk rasa tanggung 

jawab untuk memajukan pembelajaran sejarah dan pemanfaatan museum lokal yang 

ada di Grobogan dan menyikapi pemikiran baru serta filosofi baru dalam dunia 

pendidikan, serta yang paling penting adalah untuk menumbuhkan kesadaran sejarah 

bagi siswa dalam pembelajaran sejarah, maka peneliti melaksanakan penelitian 

dengan judul “Eksperimen Pemanfaatan Museum Lokal Kabupaten Grobogan dalam 
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pembelajaran Sejarah Lokal sebagai upaya menumbuhkan Kesadaran Sejarah siswa 

kelas VII SMP N 3 Purwodadi tahun pelajaran 2009/2010”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pemanfaatan Museum Lokal Kabupaten Grobogan dalam 

pembelajaran sejarah lokal di kelas VII A dan VII B SMP N 3  Purwodadi?  

2. Apakah pemanfaatan Museum Lokal Kabupaten Grobogan dalam 

pembelajaran sejarah lokal dapat menumbuhkan kesadaran sejarah bagi siswa 

kelas VII SMP N 3 Purwodadi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pemanfaatan  Museum Lokal Kabupaten Grobogan dalam 

pembelajaran  sejarah lokal di kelas VII A dan VII B SMP N 3 Purwodadi. 

2. Mengetahui adakah pengaruh pemanfaatan Museum Lokal Kabupaten 

Grobogan dalam pembelajaran sejarah lokal terhadap peningkatan kesadaran 

sejarah bagi siswa kelas VII SMP N 3 Purwodadi. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat: 

1. Bagi Siswa 

a. Siswa lebih termotivasi untuk belajar sejarah sehingga hasil belajar 

meningkat dan kesadaran akan sejarah siswa dapat lebih terbina. 

b. Siswa lebih kreatif dalam memecahkan masalah yang dihadapi dengan 

penerapan berbagai strategi yang dimiliki. 

c. Siswa memperoleh pengalaman langsung dari lingkungan belajar, yaitu 

dengan kunjungan ke museum sebagai sumber belajar. 

d. Siswa lebih mengenal museum lokal yang ada di Kabupaten Grobogan. 

 

2. Bagi Guru 

a. Memperoleh pengalaman untuk meningkatkan ketrampilan memilih 

strategi pembelajaran yang bervariasi agar siswa .bergairah mengikuti 

pelajaran. 

b. Dapat memperbaiki dan meningkatkan sistem pembelajaran di kelas dan 

mampu memanfaatkan sumber belajar di luar kelas. 

c. Guru termotivasi untuk melakukan analisis sederhana yang bermanfaat 

bagi perbaikan dalam proses pembelajaran serta meningkatkan 

kemampuan diri sendiri. 

 

 



 10 

3. Bagi Sekolah 

a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi  

sekolah dalam rangka perbaikan proses belajar mengajar dan 

meningkatkan hasil belajar khususnya pada mata pelajaran sejarah. 

b. Memberi masukan bagi sekolah guna memaksimalkan  siswa dan 

kinerja guru dalam proses pembelajaran khususnya pembelajaran 

sejarah. 

 

E. Penegasan Istilah 

1. Museum Lokal Pemda Kab. Grobogan 

Museum merupakan salah satu sarana yang diperlukan bagi pembinaan 

dan pelestarian budaya bangsa Indonesia. Museum menurut artinya, adalah suatu 

bangunan yang berfungsi untuk menyimpan benda-benda peninggalan masa 

lampau dan juga digunakan sebagai tempat untuk memamerkan benda-benda 

yang patut mendapat perhatian umum.  

 Museum Lokal Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan terletak di 

Jalan Pemuda nomor 35 Purwodadi. Di dalam museum ini terdapat beragam 

koleksi artefak prasejarah hingga artefak etnografi. Koleksi yang dimiliki antara 

lain fosil-fosil kerang laut (bukti bahwa daerah Grobogan pada masa glasial masih 

berupa lautan), rahang Stegodon (gajah purba), artefak berlatarbelakang agama 

Hindu dari batu kapur (arca-arca, peripih), bata merah, pipisan, benda-benda 

keramik (piring, mangkok, dan guci), beberapa bagian gamelan ”Senenan” 
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(disebut demikian karena ditabuh/dimainkan hanya setiap hari senin pada saat 

Bupati Grobogan mengadakan pertemuan dengan warga), lesung (perlengkapan 

menumbuk padi), bajak (alat mengolah tanah sawah sebelum ditanami). 

Dalam penelitian ini Museum Lokal Grobogan digunakan sebagai sumber 

belajar dalam pembelajaran sejarah lokal di sekolah yang nantinya diharapkan 

mampu menumbuhkan kesadaran akan sejarah di kalangan siswa. 

 

2. Sejarah Lokal dan Pengajaran Sejarah 

Pengertian sejarah  lokal memiliki definisi yang cukup kompleks dan luas. 

Sejarah lokal memiliki arti khusus, yaitu sejarah dengan ruang lingkup spasial 

dibawah sejarah nasional. Sejarah lokal barulah ada setelah adanya kesadaran 

sejarah nasional (Abdullah, 1979:3). Sementara itu I Gde Widja (1989:11) 

menyebut sejarah lokal adalah suatu bentuk penulisan sejarah dalam lingkup 

yang terbatas yang meliputi suatu lokalitas tertentu. Sejarah lokal diartikan 

sebagai studi tentang kehidupan masyarakat atau khususnya komunitas dari suatu 

lingkungan sekitar (neighborhood) tertentu dalam dinamika perkembangannya 

dalam berbagai aspek kehidupan manusia (Widja, 1989:13). 

Studi sejarah lokal sangat terkait dengan dua aspek kesejarahan yang 

tumbuh dan melekat dalam kehidupan suatu komunitas, yaitu tradisi kesejarahan 

yang bersifat lisan dan tertulis dengan objek utama adalah perisiwa-peristiwa di 

suatu lingkungan terbatas atau lokalitas tertentu. 
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Membicarakan pengajaran sejarah, seperti yang disebutkan dalam latar 

belakang di atas, pengajaran sejarah lokal merupakan salah satu alternatif dalam 

pembelajaran sejarah dengan membawa murid pada apa yang disebut “living 

history”, yaitu sejarah dari lingkungan sekitar murid. Dalam hal ini perlu 

ditegaskan bahwa pengajaran sejarah lokal berbeda dengan pengkajian atau studi 

sejarah lokal. Pengajaran sejarah lokal merupakan bagian dari proses belajar di 

lingkungan pendidikan formal. Oleh karena itu, sasaran utamanya adalah 

keberhasilan proses itu sendiri dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya dalam kurikulum. Sedangkan pengkajian sejarah lokal adalah 

kegiatan dalam rangka pencapaian pengetahuan tentang peristiwa sejarah yang 

dijadikan sasaran studi, dalam hal ini pengetahuan sejarah dari suatu lokalitas 

tertentu. 

 

3. Kesadaran Sejarah 

Kesadaran berasal dari kata dasar sadar; yang artinya insyaf; merasa tahu 

dan mengerti, ingat kembali (dari pingsan), bangun (dari tidur). Sedangkan 

kesadaran atau keinsyafan; keadaan mengerti; akan perbuatan sesuatu hal yang 

dirasakan atau dialami seseorang. Adanya hubungan atau pertautan konsep 

dengan makna yang ada di dalam konsep tersebut. Kesadaran siswa berarti 

perbuatan  sesuatu  hal yang dirasakan atau dialami oleh siswa mengenai 

kegiatan pembelajaran sejarah melalui pemanfaatan Museum Lokal Pemda 

Kabupaten Grobogan. 
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Tujuan pembelajaran sejarah dengan metode pemanfaatan museum 

sebagai sumber belajar adalah untuk meningkatkan kesadaran akan sejarah bagi 

siswa. Penggunaan metode pemanfaatan museum diharapkan agar siswa 

mempunyai kesadaran untuk mengerti maupun  menghargai akan sejarah serta 

kelak menjadi manusia yang beradab. Sejarah  merupakan bagian dari kehidupan 

manusia yang tidak dapat dipisahkan dan keeksistensian sejarah merupakan satu 

wujud bukti adanya sebuah peradaban. 

 

F. Sistematika Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi ini secara umum terdiri dari tiga bagian, yaitu 

bagian awal skripsi, bagian pokok, dan bagian akhir skripsi. 

1. Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal skripsi terdiri dari sampul, lembar berlogo, halaman judul, 

persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, motto dan 

persembahan, prakata, sari, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran. 

2. Bagian Pokok 

Bagian pokok skripsi terdiri dari lima bab, yakni pendahuluan, landasan 

teori dan hipotesis, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan 

penutup. 
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Bab I   Pendahuluan 

Bab pendahuluan ini berisi latar belakang masalah yang menjelaskan 

alasan peneliti melakukan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika skripsi. 

Bab II  Landasan Teori dan Hipotesis 

Landasan teori dalam penelitian ini berisikan tentang ulasan mengenai 

beberapa teori dan kajian yang digunakan sebagai bahan analisis dalam 

melakukan pembahasan permasalahan penelitian. Dalam bab ini diuraikan 

tentang landasan teori yang meliputi: pengajaran sejarah di sekolah menengah 

pertama, belajar dan sumber belajar, museum dan museum lokal Kabupaten 

Grobogan, pembelajaran kontekstual, sejarah lokal dan pengajaran di sekolah, 

serta ulasan tentang kesadaran sejarah. Selain itu memuat kerangka berpikir 

dan hipotesis. 

Bab III  Metode Penelitian 

Pada bab tentang metode penelitian berisikan tentang desain 

penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, 

dan teknik analisis data. 

Bab IV  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, hasil 

penelitian, kendala dalam pembelajaran sejarah, dan upaya yang dilakukan 

guru dalam menumbuhkan kesadaran sejarah dengan memanfaatkan museum 

lokal  Grobogan sebagai sumber belajar dalam pengajaran sejarah lokal. 
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Bab V  Penutup 

Penutup berisikan simpulan, yakni jawaban ringkas atas permasalahan 

yang telah dirumuskan dan saran yang berisi serangkaian rekomendasi yang 

dirumuskan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. 

 

3. Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir skripsi berisikan daftar pustaka dari buku serta kepustakaan 

lain yang digunakan sebagai acuan dalam skripsi serta lampiran-lampiran yang 

berisi kelengkapan data, instrumen, dan sebagainya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

A. LANDASAN TEORI 

1. Pengajaran Sejarah di Sekolah Menengah Pertama 

a. Posisi Sejarah dalam Kurikulum 2006 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

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

negara. Pendidikan juga berusaha mengantarkan manusia menjadi dewasa 

(Munib, 2004). 

Selanjutnya disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

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

serta bertanggung jawab. 

16 
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Tujuan yang hendak dicapai dalam sistem pendidikan nasional, 

pemerintah mengeluaran Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah ini memberikan arahan 

tentang perlunya disusun dan dilaksanakan delapan standar nasional 

pendidikan, yaitu: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, 

standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, 

standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. 

Di dalam PP Nomor 19 tahun 2005 pasal 6 ayat (1) dinyatakan bahwa 

kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah terdiri atas (1) kelompok mata pelajaran 

agama dan akhlak mulia, (2) kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan 

kepribadian, (3) kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, 

(4) kelompok mata pelajaran estetika, dan (5) kelompok mata pelajaran 

jasmani, olahraga dan kesehatan. 

Berdasar kurikulum tahun 2006, yaitu Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP), untuk Sekolah Menengah Pertama pengemasan 

pendidikan sejarah diatur sebagai mata pelajaran yang tergabung dalam 

rumpun IPS Terpadu, yaitu Sejarah, Geografi, Sosiologi Antropologi, dan 

Ekonomi. Jam pelajaran untuk IPS adalah 4 jam setiap minggunya, dan untuk 

jenjang SMP, 1 jam pelajaran adalah 40 menit. 
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b. Tujuan Pendidikan Sejarah 

Mata pelajaran sejarah telah diberikan pada tingkat pendidikan dasar 

sebagai bagian yang integral dari mata pelajaran IPS, sedangkan pada tingkat 

pendidikan menengah diberikan sebagai mata pelajaran tersendiri. Baik dalam 

kemasan sebagai IPS maupun sebagai sejarah maka pendidikan sejarah harus 

memperhatikan kondisi masyarakat yang ada disekitar peserta didik, harus 

dapat mengkaji apa yang terjadi, dan menerapkan apa yang dipelajari dari 

materi pendidikan sejarah dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar mata pelajaran 

Sejarah untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah 

(MTs) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang 

Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, sejarah merupakan 

cabang ilmu pengetahuan yang menelaah tentang asal-usul dan perkembangan 

serta peranan  masyarakat  di masa lampau berdasarkan metode dan 

metodologi tertentu. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 22 Tahun 2006 menyebutkan bahwa mata pelajaran sejarah 

memiliki arti strategis dalam pembentukan watak dan peradaban bangsa yang 

bermartabat serta dalam pembentukan manusia Indonesia yang memiliki rasa 

kebangsaan dan cinta tanah air. 

Tujuan dari pelaksanaan pendidikan sejarah dalam kurikulum 2006 

seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

22 Tahun 2006 adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai 
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berikut (1) membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan 

tempat yang merupakan  sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan 

masa depan, (2) melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta 

sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah  dan 

metodologi keilmuan, (3) menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta 

didik terhadap peninggalan sejarah sebagai bukti peradaban bangsa Indonesia 

di masa lampau, (4) menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap proses 

terbentuknya bangsa Indonesia melalui sejarah yang panjang dan masih 

berproses hingga masa kini dan masa yang akan datang, (5) menumbuhkan 

kesadaran dalam diri peserta didik sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang 

memiliki rasa bangga dan cinta tanah air yang dapat diimplementasikan dalam 

berbagai bidang kehidupan baik nasional maupun internasional. 

Sejarah memiliki berberapa manfaat bagi kehidupan manusia pada masa 

sekarang. Wasino (2007:10-14) menyebutkan bahwa paling tidak ada 

beberapa guna sejarah bagi manusia yang mempelajarinya, yakni edukatif 

(untuk pendidikan), instruktif (memberikan pengajaran), inspiratif (memberi 

ilham), serta rekreatif (memberikan kesenangan). Kaitannya dengan 

pendidikan, sejarah memiliki fungsi edukatif atau pendidikan karena dengan 

memahami sejarah berarti telah diambil satu manfaat atau hikmah dari 

terjadinya suatu peristiwa sejarah. Sejarah adalah guru kehidupan (historia 

vitae magistra) yang bermakna bahwa sejarah ini memiliki fungsi pendidikan, 

yang mengajarkan bagaimana manusia seharusnya itu bertindak dengan 
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melihat peristiwa yang telah terjadi untuk kemudian diambil hikmahnya. 

Sementara itu Kuntowijoyo (1995) menerangkan bahwa ada beberapa fungsi 

sejarah kaitannya dengan sarana pendidikan, yaitu sebagai pendidikan moral, 

penalaran, politik, kebijakan, perubahan, masa depan, dan keindahan. 

Sejarah juga berfungsi sebagai fungsi instruktif. Sejarah sebagai 

aktivitas manusia pada masa lampau memiliki fungsi untuk memberikan 

pelajaran mengenai suatu keterampilan atau pengetahuan, misalnya 

pengetahuan tentang taktik (Wasino, 2007:12). Fungsi berikutnya dari sejarah 

adalah fungsi rekreatif. Sejarah dapat memberikan kesenangan lain kepada 

generasi sekarang. Sejarah membawa manusia kepada nostalgia dan kisah-

kisah yang dramatis, indah, dan sebagainya. Nugroho Notosusanto seperti 

dikutip Wasino (2007:14) menjelaskan bahwa “dengan sejarah kita seolah-

olah berpariwisata ke negeri-negeri jauh, menyaksikan peristiwa-peristiwa 

penting yang terjadi dalam suasana yang berlainan dengan suasana kita pada 

masa sekarang”. 

Berdasarkan uraian  dan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan sejarah bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan potensi 

yang dimiliki oleh peserta didik dengan mengacu pada pemahaman terhadap 

peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau sehingga dalam diri 

peserta didik terwujud satu kesadaran sejarah. Pendidikan sejarah menjadi 

penting dalam satu kesatuan sistem pendidikan. 
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2. Belajar dan Sumber Belajar 

a. Belajar 

1) Pengertian Belajar 

Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku manusia 

dan ia mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan. Belajar 

memegang peranan penting di dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, 

keyakinan, tujuan, kepribadian, bahkan persepsi manusia. Oleh karena itu, 

dengan menguasai prinsip-prinsip dasar tentang belajar, seseorang mampu 

memahami, bahkan aktivitas belajar itu memegang peranan penting dalam 

proses psikologi (Chatarina, 2006 : 2). 

2) Teori-teori Belajar 

Chatarina (2006) mengemukakan teori-teori belajar sebagai berikut: 

a) Teori Belajar Behavioristik 

Skinner (1958) menyatakan bahwa belajar merupakan suatu 

proses perubahan perilaku. Perilaku dalam belajar mempunyai arti 

luas, yang sifatnya bisa berwujud perilaku yang tidak tampak (inert 

behavior) maupun perilaku yang tampak (overt behavior). Sebagai 

suatu proses, dalam kegiatan belajar dibutuhkan waktu sampai 

mencapai hasil belajar, dan hasil belajar itu berupa perilaku yang lebih 

sempurna dibandingkan dengan perilaku sebelum melakukan kegiatan 

belajar. 

 



 22 

b) Teori Belajar Kognitif 

Belajar merupakan proses penemuan (discovery) dan 

transformasi informasi kompleks yang berlangsung pada diri 

seseorang. Individu yang sedang belajar dipandang sebagai orang yang 

secara konstan memberikan informasi baru untuk dikonfirmasikan 

dengan prinsip yang telah dimiliki, kemudian merevisi prinsip tersebut 

apabila sudah tidak sesuai dengan informasi yang baru diperoleh. Agar 

siswa mampu melakukan kegiatan belajar, maka ia harus melibatkan 

diri secara aktif.  

Dapat dikatakan belajar merupakan proses pemfungsian unsur-

unsur kognisi, terutama unsur pikiran, untuk dapat mengenal dan 

memahami stimulus yang datang dari luar. Aktivitas belajar pada diri 

manusia ditekankan pada proses internal dalam berpikir, yakni proses 

pengolahan (processing) informasi. Kegiatan pengolahan informasi 

yang berlangsung di dalam kognisi itu akan menentukan perubahan 

perilaku seseorang. 

c) Teori Belajar Neo Behavioristik 

Gagne (1977 : 3) menyatakan bahwa belajar merupakan proses 

kecakapan atau disposisi pembelajar yang berlangsung dalam periode 

waktu terentu, dan yang tidak dianggap berasal dari proses 

pertumbuhan. 
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Pengertian ini mengandung beberapa unsur pokok dalam 

belajar, yaitu: (a) perubahan yang diakibatkan oleh belajar adalah 

berupa perubahan perilaku; (b) perubahan perilaku dapat diketahui 

dengan cara membandingkan perilaku yang dimiliki pembelajar 

sebelum dan setelah berada dalam situasi belajar; (c) perubahan 

perilaku dapat berupa peningkatan kecakapan kinerja tertentu, ataupun 

perubahan disposisi yang disebut sikap, minat, dan nilai; (d)perubahan 

perilaku yang diperoleh harus dapat bertahan dalam waktu lama; dan 

(e) perubahan perilaku harus dapat dibedakan dengan perubahan yang 

diakibatkan oleh pertumbuhan, seperti perubahan tinggi atau berat 

badan, atau perkembangan otot karena akibat dari kegiatan berolah 

raga. 

d) Teori Belajar Humanistik 

Prinsip dasar dan asumsi yang mendasari pendekatan 

humanistik dalam kegiatan belajar adalah bahwa (a) siswa hendaknya 

memiliki peluang untuk menentukan kebutuhannya sendiri dengan 

cara-cara belajar yang lebih baik bagi dirinya sendiri; (b) siswa 

memerlukan banyak kesempatan belajar tentang cara-cara belajar dan 

bukan mempelajari bahan belajar; (c) siswa perlu mengadakan 

evaluasi diri; (d) belajar mengungkapkan, mengkomunikasikan, 

memahami, dan mengatasi masalah adalah sama pentingnya dengan 

belajar fakta, konsep, prinsip, atau keterampilan; dan (e) kehidupan 
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dan belajar paling baik dilaksanakan dalam suasana bebas dari 

ancaman, tekanan, perasingan, standar yang dihadapkan secara 

eksternal, dan ancaman lainnya. 

Berdasar uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah proses 

pemfungsian unsur-unsur kognisi untuk merespon rangsangan yang datang 

dari luar untuk dikonfirmasikan dengan prinsip-prinsip yang telah dimiliki, 

kemudian merekonstruksi berdasar fakta yang dihadapi dan pengetahuan yang 

dimiliki pembelajar. 

  

b. Sumber Belajar 

1)   Pengertian Sumber Belajar 

Menurut Hamalik (2009) sumber belajar adalah semua sumber yang 

dapat dipakai oleh siswa untuk memudahkan belajar. Kegiatan belajar 

mengajar yang baik dan ideal adalah apabila dalam kegiatan tersebut 

memanfaatkan sumber belajar, apalagi dalam pembelajaran sejarah, sumber 

belajar memiliki peranan yang amat penting. Sumber belajar memiliki 

cakupan yang amat luas, bisa dalam bentuk benda, orang, ataupun lingkungan.  

2) Klasifikasi Sumber Sejarah 

Sumber sejarah dapat diklasifikasikan melalui berbagai cara. Cara 

yang paling sederhana adalah klasifikasi menurut bentuk (Wasino, 2007:19). 

Berdasarkan bentuknya, sumber sejarah dapat dibagi menjadi tiga macam, 

yaitu: 
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a) Sumber benda (bangunan, perkakas, senjata) 

Sumber benda dalam khasanah ilmu sejarah dikenal sebagai artefak. 

Sumber kebendaan meliputi benda-benda hasil karya manusia dalam 

pengertian sebagai individual maupun karya dalam interaksinya dengan 

manusia lain. Sumber kebendaan ada yang tersimpan dalam museum dan 

ada pula yang dipelihara ditempat aslinya yang kemudian menjadi benda 

cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah. Areal tempat bangunan 

bersejarah ini dikenal sebagai situs sejarah.  

Sumber kebendaan sangat luas cakupannya mulai dari zaman 

prasejarah sampai zaman kontemporer. Sumber-sumber tersebut dapat 

berupa bangunan tempat tinggal, seperti gua, rumah adat, istana kerajaan, 

benteng pertahanan, maupun perkakas yang diperlukan dalam kehidupan 

manusia, seperti kapak perimbas, cangkul, alat tukar, senapan, mangkuk, 

mesin ketik, alat perekam suara, alat transportasi, dan sebagainya. 

Termasuk dalam sumber kebendaan adalah foto, hasil rekaman 

audiovisual seperti film dokumenter, pita kaset, dan sebagainya. Benda-

benda tersebut merupakan saksi bisu dari zamannya yang berguna bagi 

sejarawan untuk melakukan rekonstruksi maupun tafsir terhadap 

kehidupan di masa lalu. Sumber kebendaan lebih banyak menjadi kajian 

utama ahli arkeolog yang hasil kajiannya berguna untuk penulisan 

sejarah. 
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b) Sumber tertulis (dokumen) 

 Sumber tertulis atau dokumen objek utama kajian sejarawan. 

Sumber tertulis muncul ketika manusia telah mengenal tulisan. Sumber 

tertulis meliputi berbagai bukti tertulis sebagai bagian dari ungkapan 

sezaman kehidupan manusia yang berupa hasil tulisan pribadi maupun 

kelembagaan. Sumber-sumber tertulis atau yang sering disebut dokumen 

disimpan di dalam arsip-arsip. Sumber sejarah tertulis juga tersedia di 

berbagai perpustakaan. 

 Sumber tertulis dari sejarah lokal dapat digali dari tempat-tempat 

penyimpanan sumber pada tingkat lokal, nasional, hingga internasional. 

Kantor-kantor arsip lokal seperti arsip daerah, arsip propinsi, dan arsip-

arsip khusus yang tersebar diberbagai daerah, merupakan tempat 

penyimpanan arsip yang dikelola oleh pemerintah. Selain itu, terdapat 

arsip yang dikelola secara pribadi atau kelompok masyarakat tertentu, 

misalnya arsip keraton, arsip gereja, arsip pesantren, dan museum. 

Koleksi pribadi arsip para kyai, mantan lurah, juru kunci dapat dilacak 

untuk menguak sejarah lokal di daerah. Rumah sakit-rumah sakit, baik 

rumah sakit swasta maupun pemerintah seringkali masih menyimpan 

arsip lama yang bisa dijadikan bahan untuk penulisan sejarah lokal.  
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c) Sumber lisan (misalnya hasil wawancara) 

Sumber tipe ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara 

dengan informan pelaku sejarah atau orang lain yang mengetahui 

peristiwa sejarah tertentu. Informasi itu kemudian dialihmediakan 

menjadi sumber tertulis berupa transkip hasil wawancara. Selain itu ada 

pula tradisi lisan yang merupakan kesaksian komunitas tertentu tentang 

peristiwa masa lalu yang disampaikan secara verbal dan disampaikan 

secara turun-temurun. 

 

3.  Museum Lokal Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan 

a. Pengertian Museum 

Muzeum (gedung pengetahuan di Mesir) berasal dari kata muzem yang 

berarti sembilan dewi pengetahuan dan kesenian bangsa Yunani kuno. 

Pengertian kata museum kemudian mengalami perkembangan arti dan 

berubah menjadi museum dengan pengertian sekarang. Menurut ICOM 

(Internaional Council of Museums), museum adalah sebuah lembaga yang 

bersifat tetap, tidak mencari keuntungan, melayani masyarakat, terbuka untuk 

umum, mengumpulkan, merawat, mengkomunikasikan dan memamerkan, 

untuk tujuan-tujuan studi, pendidikan, dan kesenangan, bukti-bukti material 

manusia dan lingkungannya. Sedangkan museum menurut Peraturan 

Pemerintah No. 19 Tahun 1995 Pasal 1 ayat (1) adalah lembaga, tempat 

penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaaan benda-benda bukti 
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materiil hasi budaya manusia serta alam dan lingkungannya guna menunjang 

upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa 

(http:id.wikipedia.org/wiki/Museum). 

Menurut KBBI, museum adalah tempat menyimpan benda-benda 

bersejarah, sedangkan sejarah menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia 

adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa yang 

lampau. Pengertian museum hanya dapat dipahami oleh karena fungsi dan 

kegiatan. Museum dalam menjalankan aktivitasnya, mengutamakan dan 

mementingkan penampilan koleksi yang dimilikinya. Pengutamaan kepada 

koleksi itulah yang membedakan museum dengan lembaga-lembaga lainnya. 

Setiap koleksi merupakan bagian integral dari kebudayaan dan sumber ilmiah, 

hal itu juga mencakup informasi mengenai objek yang ditempatkan pada 

tempat yang tepat, tetapi tetap memberikan arti dan tanpa kehilangan arti dari 

objek. Penyimpanan informasi dalam bentuk susunan yang teratur rapi dan 

pembaharuan dalam prosedur, serta cara dan penanganan koleksi. Dalam 

museum benda-benda warisan dari budaya yang ada di Indonesia dikelola dan 

dipelihara dengan baik, sehingga dapat dilihat oleh para penerus bangsa. 

 

b. Jenis-jenis Museum 

Menurut kedudukannya jenis museum dapat dibagi menjadi tiga, 

yaitu: museum nasional, museum propinsi, dan museum lokal. Museum 

nasional adalah museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan benda-benda 
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yang berasal, mewakili, dan berkaitan dengan bukti material manusia dan 

lingkungannya dari seluruh wilayah Indonesia yang bernilai nasional. 

Museum propinsi adalah museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan 

benda-benda yang berasal, mewakili, dan berkaitan dengan bukti material 

manusia dan lingkungannya dari wilayah propinsi dimana museum tersebut 

berada. Museum lokal adalah museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan 

benda-benda yang berasal, mewakili, dan berkaitan dengan bukti material 

manusia dan lingkungannya dari wilayah kabupaten atau kota dimana 

museum tersebut berada.  

Menurut koleksi yang dimiliki, jenis museum dapat dibagi menjadi 

dua jenis. Pertama, museum umum yang koleksinya terdiri dari kumpulan 

bukti material manusia dan lingkungannya yang berkaitan dengan berbagai 

cabang seni, disiplin ilmu dan teknologi. Kedua, museum khusus adalah 

museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan bukti material manusia atau 

lingkungannya yang berkaitan dengan satu cabang seni, cabang ilmu atau satu 

cabang teknologi (http:www.museum-indonesia.net/index.php). 

 

c. Museum Lokal Pemda Kabupaten Grobogan 

 Museum Lokal Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan terletak di 

Jalan Pemuda nomor 35 Purwodadi. Adapun koleksi yang dimiliki Museum 

Lokal Pemda Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel  1 sebagai berikut: 
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Tabel   1   Daftar Inventaris Koleksi Museum Lokal  

PEMDA KAB. GROBOGAN 

 
No. Objek Lokasi Bahan 

1. Arca brahma, arca sikap duduk I 

dan II, arca agastya, arca durga 

Mahesa Suramardhini, arca 

Ganesha, kepala arca, yoni pusat, 

yoni kecil, lingga pusat, lingga, 

peripih, umpak bulat, dan umpak 

 

Dk. Kepoh, Ds. Tambirejo, 

Kec. Toroh 

Batu putih 

(kapur) 

2. Arca Ganesha Ds. Kandangan, Kec. 

Purwodadi 

Batu putih 

(kapur) 

 

3. Arca Mahakala Ds. Kenteng, Kec. Toroh Batu putih 

(kapur) 

 

4. Arca Durga Ds. Sindurejo, Kec. Toroh Batu putih 

(kapur) 

 

5. Wilah saron gamelan (dua rancak 

14 wilah), bende 

Ds. Jetaksari, Kec. 

Pulokulon 

Perunggu 

 

 

6. Piring, mangkok bertutup (warna 

krem), mangkok bertutup (warna 

putih), cangkir putih dengan tutup, 

cangkir warna krem, cangkir, 

cawan dengan hiasan tulisan Cina 

“SIU”, tutup mangkok dengan 

hiasan bunga, basi/mangkok 

 

Ds. Lebak, Kec. Grobogan Porselin 

(keramik 

Cina) 

7. Bokor Ds. Lebak, Kec. Grobogan Perunggu 

 

8. Genta Dk. Pucung, Ds. 

Asemrudung, Kec. Geyer 

 

Perunggu 

9. Gong Senen (seperangkat) 

 

Pemda Kab. Dati II 

Grobogan 

 

Perunggu  

10. Guci Ds. Terkesi, Kec. Klambu 

 

Tanah liat 

11. Anting-anting Ds. Lebak, Kec. Grobogan Emas 14 dan 

18 karat 

 

12. Arca mahakala, nandiswari, kaki 

arca 

Dk. Karangrayung, Ds. 

Godong, Kec. Godong 

 

Batu putih 

(kapur) 

13. Arca durga, arca ganesha 

 

Ds. Sendangrejo, Kec. 

Ngaringan 

 

Batu putih 

(kapur) 
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14. Bokor-fragment Ds. Ngembak, Kec. 

Kedungjati 

 

Perunggu 

 

15. Keris Ds. Trowulu, Kec. 

Ngaringan 

 

Besi  

 

16. Mata uang Cina/Gobog 1294 

keping 

 

Ds. Gedangan, Kec. 

Wirosari 

Perunggu 

17. Guci  Ds. Trowulu, Kec. 

Ngaringan 

 

Tanah liat 

 

18.  Batu pipisan, alat penggerus Ds. Trowulu, Kec. 

Ngaringan 

 

Batu 

 

19. Tengkorak gajah Dk. Kuwojo, Ds. 

Banjarejo, Kec. Gabus 

Fosil umur 5 

jt thn yl 

 

 

20. Bokor Dk. Palang, Ds. Pojok, 

Kec. Tawangharjo 

 

Perunggu 

utuh 

21. Piring, mangkok Dk. Palang, Ds. Pojok, 

Kec. Tawangharjo 

 

Porselin  

22. Tulang punggung hewan Ds. Sendangrejo, Kec. 

Ngaringan 

 

fosil 

23. Tulang kepala hewan badak 

bercula dua 

Dk. Peting, Ds. Banjarejo, 

Kec. Ngaringan 

 

fosil 

24. Batu bata Ds. Medang, Kec. Gabus 

 

Batu merah 

25. Tulang rahang Ds. Medang, Kec. Gabus 

 

Fosil  

26. Wilah saron peking, mata uang 

Cina (gobog) 28 keping 

 

Ds. Banjardowo, Kec. 

Kradenan 

 

 

Perunggu 

 

27. Piring, mangkok Dk. Krajan, Ds. 

Sumberagung, Kec. 

Ngaringan 

 

Porselin 

 

 

28. Pengilon, mata uang (gobog) Dk. Krajan, Ds. 

Sumberagung, Kec. 

Ngaringan 

 

Perunggu 

 

 

29.  Pisau  Dk. Krajan, Ds. 

Sumberagung, Kec. 

Ngaringan 

Besi 

(berkarat) 
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30. Meriam PEMDA Kab. Dati II 

Grobogan 

 

Besi beroda 

 

31. Tulang paha hewan Ds. Kalangdosari, Kec. 

Wirosari 

 

Fosil 

 

32. Gong besar, gong kecil Dk. Ketitang, Ds. Temon, 

Kec. Brati 

 

Perunggu 

33. Piring besar Dk. Ketitang, Ds. Temon, 

Kec. Brati 

Porselin 

 

 

34. Mangkok dengan hiasan bunga Ds. Lebak, Kec. Grobogan Porselin 

 

35. Arca Ganesha Dk. Karang, Ds. 

Karanglangu, Kec. 

Kedungjati 

 

Batu putih 

andesit 

36. Lingga Dk. Karang, Ds. 

Karanglangu, Kec. 

Kedungjati 

 

Batu hitam 

37. Yoni Dk. Karang, Ds. 

Karanglangu, Kec. 

Kedungjati 

 

Batu hitam 

andesit 

38. Kerang Dk. Gulangan, Ds. 

Rejosari, Kec. Kradenan 

 

Fosil 

 

39. Peripih, lingga Dk. Sadang, Ds. 

Karangrejo, Kec. Gabus 

 

Batu putih 

40. Tulang tapak kaki rusa, tulang 

rahang bawah rusa 

Dk. Kuwojo, Ds. 

Karangrejo, Kec. Gabus 

 

Fosil  

41. Kapak genggam Dk. Tupea, Ds. Ngrandu, 

Kec. Geyer 

 

Batu 

42. Tulang rahang gajah geraham 

 

Dk. Medang, Ds. 

Sendangrejo, Kec. 

Ngaringan 

Fosil 

 

43. Bonang Dk. Grompol, Ds. 

Kradenan, Kec. Kradenan 

 

Perunggu  

44. Alas penempa/paron, alat penempa Dk. Noga, Ds. Kradenan, 

Kec. Kradenan 

 

Besi  

 

 (Sumber: Data Museum tahun 2009) 
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4. Pembelajaran Kontekstual 

Menurut Winataputra (dalam Sugiyanto, 2008 : 8), model 

pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang 

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai 

tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang 

pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan 

aktivitas pembelajaran. Model pembelajaran dirancang sebelum proses 

pembelajaran dilaksanakan. 

Konstruktivisme merupakan landasan berpikir pembelajaran 

kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi 

sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak 

sekonyong-konyong. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep 

atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus 

mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman 

nyata. Dalam model pembelajaran ini, proses pembelajaran akan berlangsung 

alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan transfer 

pengetahuan dari guru ke siswa. Strategi pembelajaran lebih dipentingkan 

dalam pembelajaran ini agar hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna 

bagi anak untuk memecahkan persoalan, berpikir kritis serta menarik suatu 

generalisasi. 
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Model pembelajaran kontekstual merupakan model pembelajaran yang 

membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi 

dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya (implementasi) dalam 

kehidupan nyata mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Tujuan 

yang ingin dicapai dalam pembelajaran kontekstual adalah: meningkatkan 

hasil pembelajaran siswa dan penyusunan materi pelajaran yang praktis dan 

sesuai dengan kehidupan di Indonesia dan konteks sekolah.` 

Landasan filosofis CTL adalah konstruktivisme, yaitu filosofi belajar 

yang menekankan bahwa belajar tidak hanya sekadar menghafal, tetapi 

merekonstruksi atau membangun pengetahuan dan keterampilan baru lewat 

fakta-fakta atau proposisi yang mereka alami dalam kehidupannya. Untuk 

memahami secara lebih mendalam konsep pembelajaran kontekstual, COR 

(Center for Occuptional Research) di Amerika menjabarkannya menjadi lima 

konsep bawahan yang disingkat REACT, Relating, Experiencing, Applying, 

Cooperating, dan Transfering. Relating adalah bentuk belajar dalam konteks 

kehidupan nyata atau pengalaman nyata. Experiencing adalah belajar dalam 

konteks eksplorasi, penemuan, dan penciptaan melalui siklus inquiry. 

Applying adalah belajar dalam bentuk penerapan hasil belajar ke dalam 

penggunaan dan kebutuhan praktis. Cooperating adalah belajar dalam bentuk 

berbagai informasi dan pengalaman, saling merespon, dan saling 

berkomunikasi. Transfering adalah kegiatan belajar dalam bentuk 
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memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman berdasarkan konteks baru untuk 

mendapatkan pengetahuan dan pengalaman belajar yang baru. (Muslich : 

2009).  

Berdasarkan konsep tersebut, pembelajaran dengan pendekatan 

kontekstual mempunyai karakteristik antara lain : (1) Pembelajaran 

dilaksanakan dalam konteks autentik, yaitu pembelajaran yang diarahkan pada 

ketercapaian ketrampilan dalam konteks kehidupan nyata (leraning in real life 

setting), (2) Pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengerjakan tugas-tugas yang bermakna (meaningful learning), (3) 

pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan pengalaman bermakna 

kepada siswa (learning by doing), (4) Pembelajaran dilaksanakan melalui 

kerja kelompok, berdiskusi saling mengoreksi antarteman (learning in a 

group,) (5) Pembelajaran memberikan kesempatan untuk menciptakan rasa 

kebersamaan (learning to know each and other depply), (6) Pembelajaran 

dilaksanakan secara aktif, kreatif, produktif dan mementingkan kerja sama 

(learning to ask, to inquiry, to work together), (7) Pembelajaran dilaksanakan 

dalam situasi yang menyenangkan  (learning as an enjoy activity). 

Dalam pelaksanaannya, pembelajaran dengan pendekatan kontekstual 

melibatkan tujuh komponen utama, yaitu (1) constructivism (konstruktivisme, 

membentuk, membangun), (2) questioning (bertanya), (3) inquiry 

(menyelidiki, menemukan), (4) learning community (masyarakat belajar), (5) 
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modeling (pemodelan), (6) reflection (refleksi atau umpan balik), dan (7) 

authentic assessment (penilaian yang sebenarnya). 

Konstruktivisme merupakan landasan filosofis pendekatan CTL. 

Pembelajaran yang bercirikan konstruktivisme menekankan terbangunnya 

pemahaman sendiri secara aktif, kreatif, dan produktif berdasarkan 

pengetahuan, pengetahuan terdahulu dan dari pengalaman belajar yang 

bermakna. Pengetahuan bukanlah serangkaian fakta, konsep, dan kaidah yang 

siap dipraktikkannya (Muslich : 2009). Manusia harus mengkontruksi 

pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Dengan 

dasar itu pembelajaran harus dikemas menjadi proses “mengkonstruksi” 

bukan “menerima” pengetahuan. Dalam proses pembelajaran, siswa 

membangun sendiri pengetahuan mereka melalui keterlibatan aktif dalam 

proses belajar-mengajar siswa menjadi pusat kegiatan bukan guru. Dalam 

pandangan kontruktivisme “strategi memperoleh” lebih diutamakan 

dibandingan seberapa banyak siswa memperoleh dan mengingat pengetahuan. 

Untuk itu tugas guru adalah memfasilitasi proses tersebut dengan menjadikan 

pengetahuan bermakna dan relevan bagi siswa, memberikan kesempatan 

siswa menemukan dan menerapkan idenya sendiri, dan menyadarkan siswa 

agar menerapkan strategi mereka sendiri. 

Bertanya (Questioning) merupakan strategi pembelajaran CTL. Belajar 

dalam pembelajaran CTL dipandang sebagai upaya guru yang bisa mendorong 

siswa untuk memperoleh informasi, sekaligus mengetahui perkembangan 
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kemampuan berpikir siswa. Pada sisi lain, kenyataan menunjukkan bahwa 

pemerolehan pengetahuan seseorang selalu bermula dari bertanya. 

Menurut Muslich (2009), komponen menemukan (inquiry) merupakan 

kegiatan inti CTL. Kegiatan menemukan diawali dari pengamatan terhadap 

fenomena, dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan bermakna untuk 

menghasilkan temuan yang didapatkan sendiri oleh siswa. Melalui kegiatan 

tersebut pengetahuan dan pengalaman yang diterima siswa bukan dari hasil 

menghafal teori dan konsep atau berbagai angka-angka tahun kejadian dari 

buku pelajaran, tetapi hasil menemukan sendiri dari fakta yang dihadapi di 

lapangan. 

Masyarakat belajar (learning community) merupakan konsep yang 

menekankan bahwa hasil belajar sebaiknya diperoleh dari hasil kerja sama 

dengan orang lain. Hal ini berarti bahwa hasil belajar dapat diperoleh dengan 

sharing antarteman, antarkelompok, dan antara yang telah tahu dengan 

mereka yang belum tahu, baik dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas. 

Sehingga kegiatan berdiskusi dengan teman dalam kelompok sangat 

dianjurkan. 

Pemodelan (modeling) meruapakan komponen pendekatan CTL yang 

menyarankan pembelajaran keterampilan dan pengetahuan tertentu diikuti 

dengan model yang bisa ditiru siswa. Dalam pembelajaran sejarah, pemodelan 

dapat dilakukan dengan cara bermain peran atau dengan model miniatur suatu 
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bangunan kuno. Cara pembelajaran semacam ini akan lebih memudahkan 

siswa untuk memahami konsep yang dipelajari. 

Komponen yang merupakan bagian terpenting dalam dari 

pembelajaran dengan pendekatan CTL adalah refleksi (reflection) yang 

merupakan kegiatan perenungan kembali atas berbagai pengetahuan yang 

baru saja dipelajari. Dengan memikirkan apa yang baru saja dipelajari, 

menelaah dan merespon semua kejadian, aktivitas, atau pengalaman yang 

terjadi dalam pembelajaran, bahkan memberikan masukan atau saran jika 

diperlukan, siswa akan menyadari bahwa pengetahuan yang baru saja 

diperolehnya merupakan pengayaan atau bahkan revisi dari pengetahuan yang 

telah dimiliki sebelumnya. Kesadaran semacam ini akan menanamkan sikap 

terbuka terhadap hal-hal yang baru. 

Penilaian autentik (authentic assessment) merupakan komponen yang 

merupakan ciri khusus dari pendekatan kontekstul. Penilaian autentik 

merupakan proses pengumpulan data yang dapat memberikan gambaran atau 

informasi tentang perkembangan pengalaman belajar siswa. Gambaran 

pengalaman belajar ini dapat membantu guru dalam memantau proses 

perkembangan belajar siswa, apakah sudah sesuai dengan tujuan atau belum. 

Penilaian autentik diarahkan pada proses mengamati, menganalisis, dan 

menafsirkan data yang telah terkumpul ketika atau dalam proses pembelajaran 

siswa berlangsung, bukan semata-mata pada hasil pembelajaran. 



 39 

Metode mengajar adalah cara yang digunakan guru dalam 

mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran 

(Sudjana, 2008 : 76). Salah satu model pembelajaran dalam pendekatan 

kontekstual adalah karya wisata. Karya wisata adalah kunjungan ke suatu 

objek dalam rangka memperluas pengetahuan dalam hubungan dengan 

pekerjaan seseorang atau sekelompok orang (Tim Penyusun KBBI, 2005). 

Menurut Sudjana (2008 : 87-88), karya wisata dalam arti metode 

mengajar mempunyai arti tersendiri yang berbeda dengan karya wisata dalam 

arti umum. Karya wisata disini berarti kunjungan ke luar kelas dalam rangka 

belajar. Karya wisata tidak mengambil tempat yang jauh dari sekolah dan 

tidak memerlukan waktu yang lama. Karya wisata dalam waktu yang lama 

dan tempat yang jauh disebut study tour. 

Langkah-langkah pokok dalam metode ini adalah: 

1. Perencanaan karya wisata 

a. Merumuskan tujuan karya wisata. 

b. Menetapkan objek karya wisata sesuai dengan tujuan yang 

hendak dicapai. 

c. Menetapkan lamanya karya wisata. 
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d. Menyusun rencana belajar bagi siswa selama karya wisata. 

e. Merencanakan perlengkapan belajar yang harus disediakan. 

2. Langkah pelaksanaan karya wisata 

Dalam fase ini adalah pelaksanaan kegiatan belajar ditempat 

karya wisata dengan bimbingan guru. Kegiatan belajar ini harus 

diarahkan kepada tujuan yang telah ditetapkan pada fase perencanaan. 

3. Tindak lanjut 

Pada akhir karya wisata siswa harus diminta laporannya baik 

lisan maupun tertulis, yang merupakan inti dari masalah yang telah 

dipelajari pada waktu karya wisata. 

Adapun kelebihan dan kekurangan metode karya wisata adalah sebagai 

berikut: 

a. Kelebihan Metode Karya Wisata 

1) Karya wisata mempunyai prinsip pengajaran modern yang 

memanfaatkan lingkungan nyata dalam proses belajar mengajar. 

2) Membuat apa yang dipelajari di sekolah lebih relevan dengan 

kenyataan dan kebutuhan di masyarakat. 

3) Pengajaran dengan metode karya wisata dapat lebih merangsang 

kreativitas siswa. 

4)  Informasi sebagai bahan pelajaran lebih luas, mendalam dan aktual. 
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b. Kekurangan Metode Karya Wisata 

1) Fasilitas yang diperlukan sulit untuk disediakan siswa di sekolah. 

2) Biaya yang digunakan untuk acara ini lebih banyak. 

3) Memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. 

4) Memerlukan koordinasi dengan guru yang lain agar tidak terjadi 

tumpang tindih waktu dan kegiatan selama karya wisata. 

5) Dalam karya wisata sering unsur rekreasi menjadi prioritas daripada 

tujuan utama, sedangkan unsur studinya menjadi terabaikan. 

6) Sulit mengatur siswa yang banyak dalam perjalanan ini dan 

mengarahkan mereka kepada kegiatan studi yang menjadi 

permasalahan. 

 

5. Sejarah Lokal dan Pengajaran di Sekolah 

Sejarah adalah gambaran tentang masa lalu tentang manusia dan 

sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan lengkap, 

meliputi urusan fakta masa tersebut dengan tafsiran penjelasan, yang 

memberikan pengertian pemahaman tentang apa yang telah berlalu itu (Tim 

Penyusun KBBI, 2000:220). Sejarah juga dikatakan sebagai suatu studi yang 

telah dialami manusia diwaktu lampau yang telah meninggalkan jejak-jejak 

diwaktu sekarang, dimana tekanan perhatian diletakkan terutama pada aspek 

peristiwanya sendiri, dalam hal ini terutama pada hal yang bersifat khusus dan 

segi-segi urutan perkembangan yang disusun dalam cerita sejarah.  
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Sejarah lokal memiliki arti khusus, yaitu sejarah dengan ruang lingkup 

spasial dibawah sejarah nasional. Sejarah lokal barulah ada setelah adanya 

kesadaran sejarah nasional (Abdullah, 1979:3). Sementara itu I Gde Widja 

(1989:11) menyebut sejarah lokal adalah suatu bentuk penulisan sejarah 

dalam lingkup yang terbatas yang meliputi suatu lokalitas tertentu. Sejarah 

lokal diartikan sebagai studi tentang kehidupan masyarakat atau khususnya 

komunitas dari suatu lingkungan sekitar (neighborhood) tertentu dalam 

dinamika perkembangannya dalam berbagai aspek kehidupan manusia 

(Widja, 1989:13). 

Adapun bidang-bidang yang berkaitan erat dengan studi sejarah lokal, 

antara lain: bidang permuseuman, kearsipan, dan ahli-ahli perpustakaan yang 

dapat membantu dalam pengumpulan sumber-sumber kesejarahan yang 

menggambarkan aktivitas/dinamika perkembangan manusia dalam berbagai 

aspek yang terbatas pada suatu lokalitas tertentu. Jadi, keterbaasan lingkup 

biasanya dikaitkan dengan unsur wilayah (unsur spasial), sedangkan untuk 

kajian materinya sangat luas. 

Menurut Widja (1989 : 10), usaha yang dikembangkan oleh 

Departemen P dan K dalam kaitannya untuk mendekatkan sejarah lokal di 

sekolah, yaitu memperkenalkan apa yang disebut “kurikulum Muatan Lokal” 

untuk dilaksanakan di sekolah dari tingkat SD sampai SMA. Secara singkat 

dapat dikatakan bahwa yang menjadi sasaran utama dari tujuan 

pengembangan kurikulum adalah agar murid dalam perkembangan dirinya 
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sebagai insan Indonesia yang modern tidak tercabut sama sekali dari akar 

lingkungan sosio-budaya sendiri dalam pengertian yang luas. Kurikulum yang 

bersifat khusus ini diberikan porsi 20 persen dari keseluruhan belajar murid. 

Dengan sendirinya dalam bidang studi IPS, sejarah khususnya mereka 

diharapkan dapat mengetahui serta menghayati dengan baik perkembangan 

masyarakatnya dari masa lampau sampai kini yang terjadi dilingkunganya 

sendiri. Ini tidak lain berarti mereka perlu diusahakan untuk berkenalan 

dengan apa yang disebut sejarah lokal. 

Pengajaran sejarah lokal menghadapkan murid maupun guru pada 

kenyataan harus berhubungan dengan sumber-sumber sejarah, baik yang 

tertulis maupun berupa informasi lisan, baik yang berupa dokumen atau 

benda-benda seperti bangunan, alat-alat, peta dan sebagainya yang mula-mula 

harus dikumpulkan, kemudian dikaji (dikritik) serta diinterpretasikan sebelum 

bisa digunakan sebagai bahan penyusunan sejarah lokal itu sendiri. Memang 

sebenarnya dalam pengajaran sejarah lokal lebih ditekankan pada proses 

belajarnya daripada hasilnya, namun demikian, sedikitnya diperlukan latihan-

latihan pendahuluan agar murid dan guru terutamanya dengan  sendirinya 

memiliki kemampuan minimal dalam menangani sumber-sumber sejarah 

lokal tersebut. 

Secara umum, jejak historis dapat dikelompokkan menjadi beberapa 

kategori. Kyving dan Marty (dalam Widja, 1989 : 20) membagi jejak historis 
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menjadi empat jenis, yaitu jejak non-material, jejak material, jejak tertulis, 

dan jejak yang disebut “representasional”. 

Jejak material, yang dengan sendirinya bersifat konkret, terdiri dari 

berbagai macam benda, artefak-artefak, atau barang-barang lainnya yang 

dihasilkan manusia diwaktu yang lampau, seperti berbagai alat rumah tangga, 

alat pertanian, berbagai jenis mesin, kendaraan, lukisan, patung, dan lain-lain. 

Walaupun yang menjadi fokus perhatian para sejarawan dalam penyusunan 

sejarah lokal adalah sumber atau jejak tertulis dan tradisi lisan, namun dalam 

fokus penelitian ini adalah jejak materiil (kebendaan) yang secara umum 

mampu menjadi sumber belajar sejarah yang efektif bagi siswa khususnya 

siswa tingkat SMP. Selain itu, hal yang tidak kalah penting adalah benda-

benda tersebut tersimpan dalam suatu wadah resmi yaitu Museum Lokal 

Pemda Kabupaten Grobogan yang berlokasi di Jalan Pemuda No. 35 

berseberangan dengan kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan. 

Pengorganisasian proses belajar sejarah lokal pada dasarnya dapat 

dibagi dalam tiga aspek. Yang pertama menyangkut masalah perencanaan 

serta persiapan kegiatan, kemudian yang kedua menyangkut masalah 

pelaksanaan kegiatan (di lingkungan sekolah maupun lapangan) dan akhirnya 

kegiatan yang ketiga berupa kegiatan tindak lanjut (follow up). 

Wasino (2005:2) menjelaskan dalam sejarah lokal terdapat beberapa 

aspek yang meliputi (1) sejarah umum, yaitu sejarah yang mencakup berbagai 

aspek kehidupan masyarakat lokal, dan (2) sejarah tematis, yaitu sejarah lokal 
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yang mencakup aspek-aspek diantaranya adalah sosial kemasyarakatan, 

politik, ekonomi, kebudayaan, etnisitas, dan perjuangan kepahlawanan lokal. 

Periodisasi sejarah lokal atau lingkup temporal (waktu) harus 

memperhatikan dinamika sejarah lokal masing-masing daerah dan tidak 

terpaku pada periodisasi sejarah nasional. Sedangkan lingkup spasial atau 

tempat dalam sejarah lokal adalah wilayah lokal, bukan nasional atau 

regional. Mengenai lingkup sejarah lokal, Taufik Abdullah seperti yang 

dikutip Wasino (2005:3) menjelaskan lingkup sejarah lokal hanya mengacu 

pada batasan wilayah administratif tingkat propinsi atau yang sejajar dan 

wilayah administratif di bawahnya. 

Dalam penyajian sejarah lokal di kelas, guru harus mampu mengaitkan 

antara materi sejarah yang bersifat umum diarahkan pada sejarah yang 

lingkupnya khusus. Pengembangan materi ajar sejarah dapat diolah dengan 

cara deduktif dengan cara menerangkan persoalan-persoalan umum yang 

terjadi pada tingkat dunia yang dihubungkan dengan yang ada pada tingkat 

lokal. Selain itu, pengajaran sejarah juga bisa diawali dari fakta-fakta sejarah 

lokal pada periode tertentu, yang kemudian dihubungkan dengan peristiwa 

yang lebih luas seperti nasional, regional, dan dunia (Wasino, 2005:6-7). 

Peranan museum sebagai media pembelajaran disebabkan fungsi 

museum yang memberikan informasi konkret kepada masyarakat dalam hal 

ini siswa dan guru. Dalam pembelajaran sejarah, museum merupakan salah 

satu tempat ideal sebagai sumber informasi kesejarahan, apalagi bila dalam 
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pengajaran di sekolahan menggunakan model pembelajaran kontekstual. Hal 

ini dikarenakan dalam museum terdapat banyak benda/bukti-bukti sejarah 

yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran yang berfungsi sebagai 

sarana peningkatan pemahaman terhadap peristiwa sejarah bagi pelajar dan 

diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran akan sejarah di kalangan siswa. 

 

6. Kesadaran Sejarah 

Kesadaran sejarah, yang dalam ilmu sejarah disebut dengan 

historisitas, adalah gambaran tingkat kesadaran suatu kelompok masyarakat 

terhadap arti penting masa lalu. Gambaran ini akan terlihat dari cara 

memandang masa lalu itu sebagai suatu hal yang penting untuk diungkapkan 

secara benar. Berbagai kepentingan dapat saja memboncengi pengungkapan 

masa lalu itu, seperti untuk kepentingan politik dalam menjaga legitimasi 

suatu golongan dalam masyarakat, mungkin untuk tujuan mengukuhkan 

keberadaan suatu ideologi atau kepercayaan tertentu ataupun sekedar 

memperoleh kenikmatan kenangan masa lalu. Pengungkapan sejarah masa 

lalu (historiografi) dari suatu masyarakat sangat ditentukan oleh kesadaran 

sejarah yang mereka miliki, karena baik bentuk ataupun cara 

pengungkapannya, akan selalu merupakan ekspresi kultural dan pantulan 

keprihatinan sosial masyarakat yang menghasilkan sejarah itu sendiri (Taufik 

Abdullah,1985:XX ; Sartono, 1982:16). 

(http://serbasejarah.wordpress.com/2009/03/16/islam-dan-kesadaran-sejarah/) 

http://serbasejarah.wordpress.com/2009/03/16/islam-dan-kesadaran-sejarah/
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Peninggalan sejarah sebagai bukti masa lampau adalah salah satu dari 

wahana pendidikan dan pengajaran sejarah serta sumber belajar. Oleh sebab 

itu upaya peningkatan perlindungan terhadap peninggalan sejarah menjadi 

tanggung jawab bersama. 

Upaya peningkatan perlindungan terhadap peninggalan sejarah akan 

memiliki dampak ganda. Yang pertama apabila usaha tersebut berhasil maka 

hasilnya akan dapat disaksikan saksi perjalanan sejarah. Dampak kedua upaya 

peningkatan perlindungan terhadap peninggalan sejarah akan mengantar 

generasi muda untuk mengenal warisan nenek moyangnya, yang pada 

gilirannya akan menimbulkan rasa cinta pada budaya, bangsa, dan tanah 

airnya. 

Tanpa mengetahui sejarahnya, suatu bangsa tidak mungkin mengenal 

dan memiliki identitasnya. Disamping itu, kesadaran sejarah merupakan 

sumber inspirasi dan aspirasi untuk membangkitkan sense of pride 

(kebanggaan) dan sense of obligation (tanggung jawab dan kewajiban). 

Dipandang dari wawasan itu, pengajaran sejarah berkedudukan sebagai soko 

guru dalam pembangunan bangsa. Pengajaran sejarah perlu disempurnakan 

agar lebih efektif, menyadarkan warga negara dalam melaksanakan tugas-

tugasnya dalam rangka pembangunan nasional. 
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B. KERANGKA BERPIKIR 

Ketertautan antara latar belakang, masalah yang diangkat, telaah pustaka 

yang digunakan, dan pendekatan untuk menjawab permasalahan yang diambil, 

perlu diberikan kerangka berpikir agar alur isi skripsi mudah dipahami. 

Uma Sekaran (dalam Sugiyono 2009 : 91) mengemukakan bahwa 

kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi  sebagai masalah 

yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis 

pertautan antara variabel yang akan diteliti. Adapun sistematika pemikiran 

peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

  

  

 

 

    

Bagan  1  Skema Kerangka Berpikir 

Dari bagan diatas dapat dilihat bahwa tingkat pengetahuan belajar sejarah 

siswa dapat meningkat dengan pemanfaatan museun lokal sebagai sumber belajar. 

Melalui kunjungan ke museum akan menginspirasi siswa untuk mengetahui seluk 

beluk tentang peninggalan-peninggalan kesejarahan dari daerah sekitar Kabupaten 

Metode Karya Wisata 

dengan Pemanfaatan 

Museum Lokal 

sebagai Sumber 

Belajar 

Peningkatan 

Kesadaran sejarah 

Motivasi dan 

Minat 

 

Peningkatan 

Pemahaman 

Materi Sejarah 

Lokal Pokok 

Bahasan Hindu-

Buddha 
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Grobogan, sehingga diharapkan berakibat dapat meningkatkan kecintaan terhadap 

peninggalan kesejarahan didaerahnya sehingga tingkat kesadaran sejarah siswa 

meningkat. 

 

C. HIPOTESIS 

Sesuai dengan penjelasan dalam landasan teori dan kerangka konseptual 

maka penulis menyimpulkan: 

Ha (Hipotesis Alternatif) 

Pembelajaran sejarah dengan kunjungan ke museum lokal  pada 

kelompok eksperimen lebih efektif dalam menumbuhkan kesadaran sejarah 

siswa dibandingkan pembelajaran sejarah tanpa kunjungan ke museum lokal 

pada kelompok kontrol siswa kelas VII SMP Negeri 3 Purwodadi tahun 

pelajaran 2009/2010. 

Ho (Hipotesis Nol) 

Pembelajaran sejarah dengan kunjungan ke museum lokal  pada 

kelompok eksperimen tidak lebih efektif dalam menumbuhkan kesadaran 

sejarah siswa dibandingkan pembelajaran sejarah tanpa kunjungan ke museum 

lokal pada kelompok kontrol siswa kelas VII SMP Negeri 3 Purwodadi tahun 

pelajaran 2009/2010. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Subjek Penelitian 

1. Tempat penelitian 

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah SMP Negeri 3 Purwodadi 

dengan alamat jln. Gajah Mada no. 20 dan Museum Lokal Pemda Kabupaten 

Grobogan di jln. Pemuda no. 35 Purwodadi. 

2. Subjek penelitian 

Subjek penelitian adalah siswa kelas VII A dan VIIB tahun pelajaran 

2009/2010 berjumlah 45 siswa, terdiri dari 17 laki-laki dan 28 perempuan. 

Penelitian di SMP Negeri 3 Purwodadi dilaksanakan pada semester II tahun 

pelajaran 2009/2010, yaitu pada bulan Maret tahun 2010. 

 

B. Desain Penelitian 

Dalam suatu penelitian diperlukan suatu metode penelitian, hal ini 

dimaksudkan agar hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana yang 

ditentukan. Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji pemanfatan 

museum lokal di Grobogan dalam pembelajaran sejarah lokal  sebagai upaya 

menumbuhkan kesadaran sejarah siswa adalah metode penelitian eksperimen. 

  

50 



 51 

Menurut Yatim Riyanto (1996 : 28-40), penelitian eksperimen 

merupakan penelitian yang sistematis, logis, dan teliti didalam melakukan 

kontrol terhadap kondisi. Dalam pengertian lain, penelitian eksperimen adalah 

penelitian dengan melakukan percobaan terhadap kelompok eksperimen, 

kepada tiap kelompok eksperimen dikenakan perlakuan-perlakuan tertentu 

dengan kondisi-kondisi yang dapat di kontrol (http//:www.penalaran-

unm.org/index.php) 

Sudjana (2009 : 19) menyatakan bahwa eksperimen pada umumnya 

dianggap sebagai metode penelitian yang paling canggih dan dilakukan untuk 

menguji hipotesis. Metode ini mengungkap adanya hubungan antara dua 

variabel atau lebih atau mencari pengaruh suatu variabel terhadap variabel 

lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti mengajukan satu hipotesis atau lebih 

yang menyatakan sifat dari hubungan variabel yang diharapkan. Dengan kata 

lain, eksperimen mempunyai sifat prediktif. 

Pada umumnya, penelitian eksperimental dilakukan dengan 

menempuh langkah-langkah seperti berikut, yaitu, (1) Melakukan kajian 

secara induktif yang berkait erat dengan permasalahan yang hendak 

dipecahkan. (2) Mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah. (3) Melakukan 

studi literatur dan beberapa sumber yang relevan, memformulasikan hipotesis 

penelitian, menentukan variabel, dan merumuskan definisi operasional dan 

definisi istilah. (4) Membuat rencana penelitian yang didalamnya mencakup 

kegiatan: a) Mengidentifikasi variabel luar yang tidak diperlukan, tetapi 
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memungkinkan terjadinya kontaminasi proses eksperimen; b) menentukan 

cara mengontrol; c) memilih rancangan penelitian yang tepat; d) menentukan 

populasi, memilih sampel (contoh) yang mewakili serta memilih sejumlah 

subjek penelitian; e) membagi subjek dalam kelompok kontrol maupun 

kelompok eksperimen; f) membuat instrumen, memvalidasi instrumen dan 

melakukan studi pendahuluan agar diperoleh instrumen yang memenuhi 

persyaratan untuk mengambil data yang diperlukan; g) mengidentifikasi 

prosedur pengumpulan data dan menentukan hipotesis. (5) Melaksanakan 

eksperimen. (6) Mengumpulkan data kasar dan proses eksperimen. (7) 

Mengorganisasikan dan mendeskripsikan data sesuai dengan variabel yang 

telah ditentukan. (8) Menganalisis data dan melakukan tes signifikasi dengan 

teknik statistika yang relevan untuk menentukan tahap signifikasi hasilnya. (9) 

Menginterpretasikan hasil, perumusan kesimpulan, pembahasan, dan 

pembuatan laporan (Sukardi, 2003). (http//:ardhana12.wordpress.com/) 

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, maka peneliti menggunakan 

metode eksperimen untuk mengetahui tingkat kesadaran sejarah siswa dengan 

pembelajaran sejarah lokal pokok bahasan Perkembangan Masyarakat Masa 

Hindu-Buddha, baik yang menggunakan metode ceramah maupun metode 

kunjungan ke museum atau Experiental Learning. Desain yang digunakan 

dalam eksperimen ini adalah rancangan control group pre test – post test 

design sebagai berikut: 
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Tabel   2  Desain Penelitian Eksperimen 

Kelompok Pre Test Treatment Post Test 

Kontrol (Kelas VII A) T 1 X a T 2 

Eksperimen (Kelas VII B) T 1 X b T 2 

 

                (Sugiyono, 2009 : 112 ) 

Keterangan: 

T 1 : Pre test untuk kedua kelompok 

T 2 : Post test untuk kedua kelompok 

X  a : Perlakuan pemberian metode ceramah bervariasi 

X b  :Perlakuan pemberian metode karya wisata dengan kunjungan ke 

Museum Lokal Kabupaten Grobogan 

 Dalam penelitian ini terdapat 2 kelompok yang akan diteliti, yaitu 

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Rancangan penelitian adalah 

sebagai berikut:  

1. Mengambil 3 kelas penelitian, yaitu 2 kelas inti sebagai  kelas kontrol dan 

kelas eksperimen, sedangkan 1 kelas sebagai kelas uji coba. 

2. Menyusun instrumen dalam penelitian, meliputi: perangkat pembelajaran 

(RPP dan Silabus), lembar kerja siswa, lembar observasi, soal pre-test dan 

post-test, serta angket (kuesioner). 
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3. Memeriksa apakah kedua kelompok berangkat dari titik tolak yang sama 

atau tidak berdasar data nilai mid semester dengan melakukan uji 

homogenitas data dengan uji F dan dilanjutkan dengan uji t. 

4. Melakukan uji coba perangkat tes serta menghitung validitas, reliabilitas, 

tingkat kesukaran soal, dan daya pembeda. 

5. Memberi perlakuan sebagai pembanding. 

6. Kelas yang nilainya lebih rendah, pembelajaran dilakukan dengan 

membawa siswa ke museum. 

7. Memberi post test pada kedua kelompok. 

Penelitian yang akan dilaksanakan dalam tahapan ini adalah 

melaksanakan skenario pembelajaran yang telah direncanakan dengan 

langkah-langkah pembelajaran dengan pemanfaatan Museum Lokal Pemda 

Kabupaten Grobogan sebagai sumber belajar materi “Perkembangan 

masyarakat masa Hindu-Buddha” yang digabungkan dengan pengajaran 

Sejarah Lokal di sekolah adalah sebagai berikut: 

1. Pada awal pembelajaran menggunakan teknik eksperimen, peneliti 

terlebih dahulu memberitahukan kepada siswa tentang maksud dan tujuan 

penelitian, bagaimana strategi belajar, serta prosedur  kegiatan yang akan 

dilaksanakan. 

2. Peneliti mengawali pembelajaran dengan memberikan tes untuk mengukur 

kemampuan dasar siswa tentang materi Perkembangan Masyarakat Masa 

Hindu-Buddha. 



 55 

3. Kelas VII B  sebagai kelompok eksperimen, pembelajaran pokok bahasan 

“Perkembangan masyarakat masa Hindu-Buddha” yang digabungkan 

dengan materi sejarah lokal dilakukan dengan metode ceramah dan 

membawa siswa berkunjung ke museum. 

4. Kelas VII A sebagai kelompok kontrol, pembelajaran pokok bahasan 

“Perkembangan masyarakat masa Hindu-Buddha” yang digabungkan 

dengan materi sejarah lokal dilakukan dengan metode ceramah tanpa 

membawa siswa berkunjung ke museum. 

5. Peneliti memberikan soal-soal evaluasi untuk mengukur peningkatan hasil 

belajar siswa dan mengukur tingkat kesadaran sejarah dan daya tangkap 

siswa  berdasar materi yang disampaikan dan untuk membandingkan 

keefektifan pembelajaran dua bentuk metode pembelajaran tersebut. 

6. Peneliti melakukan koreksi hasil evaluasi siswa dan merekap hasilnya 

untuk memperoleh data. 

 

1. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2009: 117) 
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Menurut Arikuno (2006) populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian. Populasi adalah keseluruhan individu dalam wilayah penelitian 

yang menjadi subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah 

semua siswa kelas VII SMP N 3 Purwodadi tahun pelajaran 2009/2010. 

Mengingat populasinya cukup banyak maka penelitian ini dilakukan 

terhadap sampel. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakeristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2009: 118). Sedangkan menurut 

Arikunto (2006), sampel adalah bagian atau wakil dari populasi yang 

diteliti. 

Jika peneliti hanya meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian 

tersebut dinamakan penelitian sampel. Dinamakan penelitian sampel 

karena peneliti ingin menggeneralisasikan hasil penelitian sampel. Teknik 

pengambilan sampel yang dilakukan adalah teknik simple random 

sampling, yaitu secara acak dipilih dua kelas sebagai sampel, dengan 

syarat populasi tersebut harus berdistribusi normal dan homogen. 

Dinamakan simple (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari 

populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata dalam 

populasi. Dengan teknik simple random sampling diperoleh dua kelas 

sebagai sampel, yaitu kelas VII A sebagai kelompok kontrol dan kelas VII 

B sebagai kelompok eksperimen. 
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C. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja 

yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang 

hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009: 60). 

Secara teoritis, variabel dapat didenifisikan sebagai atribut seseorang 

atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau 

satu objek dengan objek yang lain (Hatch dan Farhady, 1981 dalam Sugiyono, 

2009). 

Penelitian ini menggunakan dua macam variabel, yaitu: 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang diselidiki pengaruhnya terhadap 

variabel lain. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pemahaman materi 

sejarah lokal melalui pembelajaran sejarah pokok bahasan “Perkembangan 

Masyarakat Masa Hindu-Buddha” baik menggunakan metode ceramah untuk 

kelas kontrol maupun menggunakan metode kunjungan ke museum lokal 

untuk kelas eksperimen. Variabel bebas dilambangkan dengan huruf X. 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain 

atau oleh hal-hal tertentu. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat 

kesadaran sejarah siswa. Variabel terikat dilambangkan dengan huruf Y. 
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Indikator kesadaran sejarah terdiri atas: 

a. Kepekaan terhadap bagaimana waktu dan tempat lain berbeda dengan 

waktu dan tempat kita sendiri serta kesadaran akan kesinambungan 

dasar dalam kejadian-kejadian sejarah manusia sepanjang masa. 

b. Kemampuan untuk mencatat dan melaksanakan perubahan yang 

berarti kepekaan terhadap sebab musabab. 

c. Kecenderungan, kesediaan, atau keinsyafan untuk memelihara dan 

melestarikan warisan budaya dalam bentuk material atau artifact. 

d. Kecenderungan, kesediaan, atau keinsyafan ikut memelihara dan 

melestarikan warisan budaya dalam bentuk spiritual, yaitu semangat 

zaman, adat-istiadat atau tradisi-tradisi dan nilai-nilai kultural yang 

lain. 

e. Kecenderungan, kesediaan, atau keinsyafan ikut aktif atau berperan 

sebagai agen pembaharu atau agen perubahan ke arah kemajuan (agen 

of change) demi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 

1. Angket/kuesioner 

Angket merupakan sebuah set pertanyaan yang secara logis 

berhubungan dengan masalah penelitian, dan tiap pertanyaan merupakan 

jawaban-jawaban yang mempunyai makna dalam menguji hipotesis 
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(Nazir, 2005: 203). Pertanyaan-pertanyaan dalam angket di berikan oleh 

observer  kepada responden dengan cukup terperinci dan lengkap. Dalam 

penelitian ini, angket digunakan untuk mengetahui tingkat kesadaran 

sejarah siswa dalam pengajaran sejarah lokal melalui pemanfaatan 

museum sebagai sumber belajar. Adapun kisi-kisi soal angket untuk kelas 

eksperimen adalah sebagai berikut: 

Tabel  3   Kisi-kisi Soal Angket 

No Variabel Sub Variabel Indikator Soal 

1. 

 

Pemahaman materi 

sejarah lokal pokok 

bahasan Hindu-

Buddha dengan 

metode pemanfaatan 

museum lokal. 

(Variabel X) 

Kegiatan 

pembelajaran sejarah 

 

Pembelajaran 

sejarah yang 

diharapkan 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

Pemanfaatan museum 

sebagai sumber 

belajar 

 

 

a. Fungsi museum 

untuk pendidikan 

 

b. Manfaat museum 

sebagai sumber 

belajar 

 

8, 9, 10, 

11, 12 

 

13, 14, 15, 

16 

Pengajaran Sejarah 

Lokal di Sekolah 

 

Siswa mengetahui 

hakekat dan manfaat  

pengajaran sejarah 

lokal 

 

17, 18, 19, 

20 

4. Kesadaran sejarah 

siswa 

(Variabel Y) 

Kesadaran sejarah 

siswa 

Kesadaran siswa 

mengenai usaha 

perlindungan dan 

pemanfaatan 

peninggalan sejarah 

21, 22, 23, 

24, 25, 26, 

27, 28, 29, 

30 

(Sumber: Data Penelitian tahun 2010) 

Sedangkan angket yang diberikan untuk kelas kontrol tidak terdapat 

variabel pemanfaatan museum sebagai sumber belajar sehingga jumlah 

soal angket hanya 21 butir. 
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2. Tes 

Metode tes adalah pengumpulan data yang bertujuan untuk 

mengetahui hasil dari perlakuan. Menurut Nana Sudjana (2001 : 35) tes 

sebagai penelitian adalah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada 

siswa untuk mendapatkan jawaban dari siswa dalam bentuk lisan (tes 

lisan), dalam bentuk tulisan (tes tertulis), atau dalam bentuk perbuatan (tes 

tindakan).  

Materi tes yang diujikan disesuaikan dengan tujuan penelitian, dalam 

hal ini adalah untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi yang 

disampaikan. Soal yang diberikan adalah objektif tes berbentuk pilihan 

ganda dengan 4 alternatif jawaban. Adapun kisi-kisi materi tes adalah 

sebagai berikut: 

Tabel  4 Kisi-kisi Materi Tes 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator  Bentuk 

Soal 

Jumlah 

Soal 

Memahami 

perkembangan 

masyarakat 

sejak masa 

Hindu-

Buddha 

sampai masa 

kolonial 

Eropa 

Mendeskripsikan 

perkembangan 

masyarakat, 

kebudayaan,dan 

pemerintahan 

pada masa 

Hindu-Budha 

serta pening-

galan-

peninggalannya 

 

1. Siswa dapat 

memahami 

perkembangan 

agama Hindu-

Buddha di 

Indonesia 

 

2. Siswa dapat 

mengetahui 

perkembangan 

kerajaan-

kerajaan Hindu-

Buddha 

 

 

1, 2, 3, 

4, 5 

 

 

 

 

 

 

6, 7, 8, 

9, 10, 11 

 

  

 

 

 

5 soal 

 

 

 

 

 

 

 

6 soal 
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3. Siswa dapat 

mengetahui 

peninggalan-

peninggalan 

bercorak Hindu-

Buddha 

 

4. Siswa dapat 

memahami 

maksud dan 

manfaat 

pengajaran 

sejarah lokal 

 

 

11, 12, 

13, 14,  

15, 16 

 

 

 

 

18, 19, 

20 

 

6 soal 

 

 

 

 

 

 

3 soal 

(Sumber: Data Penelitian tahun 2010) 

 Metode tes dipilih, karena dianggap sebagai metode yang paling 

tepat dalam rangka mencari pemecahan masalah yang terdapat dalam 

penelitian yang menjadi dasar penuliasan skripsi ini. Tes yang digunakan 

pada penelitian ini adalah : 

a. Pre Tes 

Pre tes diberikan pada kedua kelompok sebelum pelaksanaan 

pembelajaran sejarah lokal pokok bahasan Perkembangan Masyarakat 

Masa Hindu-Buddha untuk kelas VII A dan VII B SMP Negeri 3 

Purwodadi tahun pelajaran 2009/2010. 

b. Post Tes 

Post tes merupakan uji akhir eksperimen atau tes akhir, yaitu tes 

yang dilaksanakan setelah eksperimen. Tujuan post tes ini adalah 

untuk mendapatkan bukti bahwa hasil belajar dan kesadaran sejarah 
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siswa dengan metode kunjungan ke museum lokal  pada kelompok 

eksperimen lebih baik dibanding pembelajaran sejarah tanpa 

kunjungan ke museum lokal pada kelompok kontrol. 

3. Studi Dokumen 

Studi dokumen digunakan untuk mendapatkan data mengenai 

daftar siswa kelas VII SMP Negeri 3 Purwodadi yang akan menjadi 

subjek penelitian dan mencatat kegiatan-kegiatan siswa selama berada di 

museum. 

4. Studi Pustaka  

Untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan membantu 

memperkaya dan sebagai pertimbangan untuk memperkuat penjelasan, 

maka perlu adanya literatur yang dapat mendukung. Studi pustaka 

dimaksudkan agar sebelum mengadakan penelitian di lapangan sudah 

memiliki acuan, sehingga dapat diketahui beberapa materi yang 

diinginkan dalam suatu penelitian. Data ini disebut data sekunder, yang 

berguna untuk membantu melengkapi dan menambah data primer. 

 

E. Uji Instrumen 

Tes sebagai alat ukur untuk memperoleh data keberhasilan pembelajaran 

materi sejarah lokal pokok bahasan “Perkembangan Masyarakat Indonesia Masa 

Hindu-Buddha” pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Tes yang digunakan 

dalam penelitian ini berbentuk  pilihan ganda (multiple choice) sebanyak 25 butir 
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soal. Tes tertulis diujicobakan pada siswa selain objek penelitian, yaitu siswa 

kelas VII C SMP Negeri 3 Purwodadi yang berjumlah 33 siswa. Hasilnya 

kemudian dianalisis berdasarkan validitas, reliabilitas, indeks kesukaran soal dan 

daya pembeda. 

Angket sebagai alat ukur untuk memperoleh data tentang kesadaran 

sejarah siswa. Sebagai alat ukur dalam penelitian, dipandang sudah sesuai untuk 

dapat mengukur apa yang seharusnya diukur setelah dikonsultasikan dengan 

dosen pembimbing, sehingga dapat dijadikan sebagai instrumen penelitian. 

Angket tidak diujicobakan terlebih dahulu, tetapi langsung diberikan 

kepada kedua kelompok, yaitu setelah masing-masing diberi perlakuan untuk 

mengukur perbedaan tingkat kesadaran sejarah antara kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen. Dilihat dari sudut pandang validitas isi, alat ukur angket 

yang digunakan sudah dianggap valid karena sudah dikonsultasikan dengan 

dosen pembimbing penelitian.  

a. Validitas dan Reliabilitas 

1) Validitas Reliabilitas Tes 

a)   Validitas 

Untuk mengetahui validitas suatu soal digunakan korelasi point 

biserial : 

q

p

S

MM
r

t

tp

pbis


   (Arikunto 2006:79) 

Keterangan : 
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rpbis = koefisien korelasi point biserial 

Mp = mean skor dari subjek yang menjawab benar 

Mt = mean skor total 

St = standar deviasi dari skor total 

p = proprosi siswa yang menjawab benar 

q = proprosi siswa yang menjawab salah 

Jika rpbis > rtabel maka butir soal valid. 

Dari hasil analisis uji coba masing-masing dari jumlah seluruh soal 

25 diperoleh 20 butir soal yang valid dan 5 butir soal yang tidak valid, 

yaitu soal nomor 5, 8, 12, 17, dan 25. Perhitungan dapat dilihat pada 

lampiran 5 dan 6. 

b)   Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data 

karena instrument tersebut sudah baik. Reliabilitas dihitung dengan tehnik 

korelasi KR-20 (Kuder Richardson) yang rumusnya adalah: 













 













2

2

1
i

iit

i
S

qpS

k

k
r   (Sugiyono, 2009: 186) 

Keterangan : 

r i  = reliabilitas instrumen  

k = jumlah item dalam instrumen 
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S = varian total 

p i  = proporsi subjek yang menjawab benar 

q i  = proporsi subjek yang menjawab item salah 

   (q i  = 1 – p i  ) 

Harga r yang diperoleh kemudian dikonsultasikan dengan table 

product moment dengan taraf signifikan 5%. Jika rhitung >  rtabel berarti item 

soal yang diuji bersifat reliabel. Dari hasil analisis uji coba soal pilihan 

ganda diperoleh 11r = 0.814. Dengan demikian soal tersebut reliabel karena 

r11 > rtabel. Perhitungan dapat dilihat pada lampiran 5 dan 7. 

 

2) Validitas Reliabilitas Angket 

a)  Validitas 

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrument. Hasil uji coba selanjutnya 

dianalisis menggunakan teknik analisis butir soal, maksudnya skor tiap 

butir (item) dikorelasikan dengan skor total angket. Skor butir tersebut 

dengan x dan skor total disebut y. 

Adapun rumusan korelasi yang digunakan adalah korelasi product 

moment dari Pearson. 



 66 

r xy   = 

   

 




2222 )()(

)()(

YYNXXN

YXXYN
     (Arikunto, 2006:72)

   Keterangan :     

N  : jumlah subjek 

X  : skor setiap item 

Y  : skor total 

(∑X)² : kuadrat jumlah skor item 

∑X²  : jumlah kuadrat skor item 

∑Y²  : jumlah kuadrat skor total 

(∑Y)² : kuadrat jumlah skor total 

r xy    : koefisien korelasi 

Selanjutnya r yang diperoleh untuk masing-masing soal, 

dikonsultasikan dengan nilai r product moment untuk taraf signifikansi 

5%. Jika harga r lebih dari atau sama dengan r tabel  maka item angket 

tidak valid. Perhitungan dapat dilihat pada lampiran 40 dan 41. 

 

b)  Reliabilitas 

Reliabilitas angket dihitung menggunakan rumus Alpha.  Rumus 

Alpha digunakan karena instrumennya berbentuk skala dan memiliki lima 

alternatif jawaban sebagai skornya 1-5. Menurut Arikunto (2006 : 109) 
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rumus Alpha digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya 

bukan 1 dan 0, misalnya angket atau soal bentuk uraian. 

Rumus Alpha: 

 

 

                                                      (Arikunto, 2006 : 109) 

 

 Keterangan: 

 11r  = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir pertanyaan/soal 

 = jumlah varian skor tiap-tiap item 

 = varian total 

Harga r yang diperoleh kemudian dikonsultasikan dengan table 

product moment dengan taraf signifikasi 5%. Jika  rhitung > rtabel berarti 

item soal yang diuji bersifat reliabel. Dari hasil perhitungan reliabilitas 

instrumen pada α = 5% dengan N = 23  diperoleh 11r = 0.745. Dengan 

demikian angket tersebut reliabel karena r11 > rtabel. Perhitungan dapat 

dilihat pada lampiran 40 dan 42. 

 

b.    Indeks Kesukaran Soal 

Indeks kesukaran butir soal dapat ditentukan dengan rumus sebagai 

berikut: 

JS

B
P       (Arikunto 2006:208) 
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Keterangan : 

P = indeks kesukaran soal 

B = banyaknya siswa yang menjawab benar 

JS = jumlah seluruh siswa peserta tes 

Indeks kesukaran soal dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

Soal dengan IK = 0,00 adalah soal terlalu sukar 

Soal dengan 3,000,0  IK  adalah soal sukar 

Soal dengan 7,03,0  IK  adalah soal sedang 

Soal dengan 00,17,0  IK  adalah soal mudah 

Soal dengan IK = 1,00 adalah soal terlalu mudah 

Dari hasil analisis uji coba soal diperoleh 25 butir soal dalam kriteria 

sedang. Perhitungan dapat dilihat pada lampiran 5 dan 8. 

 

c.      Daya Pembeda 

Untuk menentukan daya pembeda butir soal adalah sebagai berikut: 

PBPA
JB

BB

JA

BA
D    (Arikunto 2006:213) 

Keterangan : 

JA = banyaknya peserta kelompok atas 

JB = banyaknya peserta kelompok bawah 

BA = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan benar 
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BB = banyaknya peserta kelompok bawah yang  menjawab soal dengan 

benar 

JA

BA
PA   = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

JB

BB
PB   = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Daya pembeda diklasifikasikan sebagai berikut : 

Soal dengan 00,0D adalah soal sangat jelek 

Soal dengan 20,000,0  D adalah soal jelek 

Soal dengan 4,02,0  D adalah soal cukup 

Soal dengan 70,04,0  D adalah soal baik 

Soal dengan 00,17,0  D adalah soal sangat baik 

Dari hasil analisis uji coba soal, diperoleh  5 butir soal jelek, 9 butir 

soal cukup, dan baik 11 butir soal baik. Perhitungan dapat dilihat pada 

lampiran 5 dan 9. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah 

data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam 

analisis data adalah: mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis 

responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, 

menyajikan data tiap tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk 
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meguji hipotesis yang telah diajukan. Teknik analisis data dalam penelitian 

kuantitatif menggunakan statistik (Sugiyono, 2009 : 207). 

Selanjutnya, Sugiyono (2009 : 333) mengatakan dalam penelitian 

kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan 

untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah 

dirumuskan dalam proposal. 

Data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif. Teknis analisis yang 

dipergunakan ini dibagi menjadi tiga tahap, yaitu : 

1. Analisis tahap awal 

Analisis tahap awal digunakan untuk membuktikan bahwa kelompok 

kontrol dan kelompok eksperimen berangkat dari titik tolak yang sama. 

Data yang digunakan dalam melakukan uji kesamaan pada siswa kelas VII 

SMP Negeri 3 Purwodadi tahun ajaran 2009/2010 diambil dari nilai 

ulangan mid semester 2. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam 

analisis awal adalah : 

a. Uji Kesamaan Dua Varian 

Uji ini adalah untuk mengetahui kesamaan atau perbedaan antara dua 

kelompok yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol sama atau tidak. 

Uji varian ini menggunakan rumus berikut : 
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Dengan taraf signifikasi 0,05 dan derajat kebebasan pembilang  

serta derajat kebebasan , jika diperoleh Fhitung < Ftabel berarti 

varians kedua kelompok sama. (Sudjana, 1996 : 242) 

Dengan hipotesis  

Ho :  =  

Ho :  ≠  

Apabila harga Fhitung lebih besar daripada Ftabel untuk n-1 dan DK k-1, 

maka kedua kelompok tersebut tidak homogen, jadi hipotesis yang 

menyatakan  =  ditolak, dan hipotesis alternatif diterima. 

Ho ditolak jika F  F  (V1 V2) dengan taraf signifikasi 5% dan 

derajat kebebasan  = - 1,  =  (Sudjana, 1996 : 250) 

 

b. Uji hasil Eksperimen 

Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

uji statistik Student – t. Dalam eksperimen, sering dibandingkan dua 

pengamatan perkembangan antara sebelum dan sesudah dilakukan 

treatment. Sehingga hal ini dapat disebut uji t untuk menilai 

perkembangan. Atau sering disebut uji pas-pas (uji purwa dan purna) 

atau pre dan post dengan rumus untuk mencari perbedaan tersebut 

adalah sebagai berikut. 
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Keterangan : 

 = rerata cuplikan :  

n : cacah kasus 

 = derajat kebebasan (db) 

= jumlah kuadrat : -   

(Dewanto, 1995 : 82) 

Derajat kebebasan untuk tabel distribusi adalah  

dengan peluang (1- ),  = taraf signifikan. Dalam penelitian ini 

diambil taraf signifikan  = 5%. Dengan kriteria sebagai berikut : 

Bila <  maka Ho diterima 

Bila   maka Ho ditolak 

Sedangkan untuk analisis kuesioner, langkah-langkah untuk 

menganalisis data adalah sebagai berikut: 

1. Menetukan skor terhadap semua jawaban dari responden yang 

terdapat dalam lembar kuesioner. Penskoran dalam penelitian ini 

menggunakan skala Likert (Sugiyono, 2009 : 134). Jawaban setiap 

item instrument mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat 

negatif, yaitu: 



 73 

a. Sangat setuju  bobot skor 5 

b. Setuju   bobot skor 4 

c. Kurang setuju  bobot skor 3 

d. Tidak setuju  bobot skor 2 

e. Sangat tidak setuju bobot skor 1 

Sedangkan jika pernyataan negatif, lima skala jawaban di 

dalam setiap pernyataan tersebut, masing-masing skor jawabannya 

dinyatakan sebagai berikut: 

a. Sangat tidak setuju bobot skor 1 

b. Tidak setuju  bobot skor 2 

c. Kurang setuju  bobot skor 3 

d. Setuju   bobot skor 4 

e. Sangat setuju  bobot skor 5 

2. Membuat tabel distribusi jawaban angket. 

3. Menjumlah seluruh skor jawaban yang diperoleh tiap-tiap responden. 

4. mencari persentase skor jawaban yang diperoleh dengan rumus 

persentase. Rumus yang digunakan untuk analisis deskriptif adalah: 

DP =                            (Ali, 1984: 184) 

Keterangan: 

n = skor empirik/skor yang diperoleh 

N = skor maksimal 
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5. Analisis data penelitian disesuaikan dengan tujuan penelitian 

sehingga digunakan analisis persentase. Hasil analisis disajikan 

dengan kalimat yang bersifat kualitatif. 

6. Dari data diatas kemudian dibuat tabel deskriptif persentase. 

Adapun jenjang kriteria skala sikap kesadaran sejarah adalah: 

Tabel   5  Jenjang Kriteria Skala Sikap Kesadaran Sejarah 

No Persentase Pembobotan skor Kriteria 

1. 85% - 100% 5 Sangat tinggi 

2. 70% - 84%  4 Tinggi  

3. 55% - 69% 3 Sedang 

4. 40% - 54%   2 Rendah 

5. 25% - 30% 1 Sangat Rendah 

   

      (Sugiyono, 2009 : 136 ) 

 

2.  Analisis data hasil test 

a. Uji Normalitas 

Sebelum data yang diperoleh dilapangan dianalisis lebih lanjut, 

terlebih dahulu dilakukan uji normalitas. Tujuan dari uji normalitas 

adalah untuk mengetahui apakah data post test kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen berdistribusi normal atau tidak. 

Rumus yang digunakan adalah chi kuadrat : 
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Keterangan : 

Oi = Frekuensi pengamatan 

Ei = Frekuensi yang diharapkan 

K = banyaknya kelas interval 

X
2
= Chi kuadrat 

Untuk α =5% dengan kriteria yang digunakan adalah jika  X
2

hitung  

< X
2

tabel  maka data tersebut berdistribusi normal. 

 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dengan uji-F dari homogenitas adalah untuk 

mengetahui keseimbangan variasi nilai post tes kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen. Adapun rumus yang digunakan adalah : 

F =  

 = Kelompok yang mempunyai varian besar 

 = Kelompok yang mempunyai varian kecil 

 Dengan kriteria α = 5% dengan kriteria yang digunakan adalah 

jika Fhitung < Ftabel maka data tes kedua kelompok adalah homogen. 
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c. Analisis Tahap Akhir 

Analisis tahap akhir dilakukan untuk menguji hipotesis 

penelitian. Pengujian hipotesis penelitian menggunakan analisis faktor 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah antara faktor yang satu dengan 

yang lain terdapat kesamaan, keseimbangan atau tumpang tindih. 

Analisis data penelitian bertujuan untuk mengetahui hasil akhir 

penelitian, apakah Ho yang diterima atau Ha yang diterima. 

Ha (Hipotesis Alternatif) 

Ada perbedaan kesadaran sejarah dengan kunjungan ke museum lokal  

pada kelompok eksperimen dibanding pembelajaran sejarah tanpa 

kunjungan ke museum lokal pada kelompok kontrol siswa kelas VII 

SMP Negeri 3 Purwodadi Tahun Ajaran 2009/2010. 

Ho (Hipotesis Nol) 

Tidak ada perbedaan peningkatan kesadaran sejarah dengan kunjungan 

ke museum lokal  pada kelompok eksperimen dibanding pembelajaran 

sejarah tanpa kunjungan ke museum lokal pada kelompok kontrol 

siswa kelas VII SMP Negeri 3 Purwodadi Tahun Ajaran 2009/2010. 

 

Pengujian hipotesis menggunakan Uji t dua pihak dengan taraf signifikansi 

5%. Hipotesis statistik yang diajukan adalah : 
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Ho :  =  

Ha :  =  

Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

   = rerata cuplikan :  

n   = cacah kasus 

  = derajat kebebasan (db) 

   = Jumlah kuadrat : -          (Dewanto, 1995 : 82)  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Kondisi Umum Lokasi Penelitian  

1. Sejarah berdirinya SMP Negeri 3 Purwodadi 

SMP Negeri 3 Purwodadi berdiri menjawab tantangan masyarakat 

Grobogan yang menghendaki putra putrinya sekolah di SMP Negeri yang pada 

waktu itu kota Purwodadi baru memiliki 2 sekolah Negeri  ( SMP Negeri 1 dan 

SMP Negeri 2 Purwodadi). Tahun 1980 oleh Kakanwil Depdikbud Jawa Tengah, 

Grobogan mendapat alokasi Unit Gedung Baru ( UGB ).   Pemerintah Kabupaten 

Grobogan  segera mengadakan musyawarah untuk menempatkan  UGB tersebut. 

Rencananya hendak ditempatkan di Desa Ngantru Kecamatan Tawangharjo. 

Karena tidak sesuai dengan peta pendidikan dan atas masukan berbagai pihak 

maka diadakan musyawarah kedua yang dihadiri  Pemerintah Daerah , DPRD II, 

Kepala Kantor P & K Kabupaten Grobogan dan sesepuh pendidikan. Pada 

musyawarah ini disimpulkan lokasi UGB ditempatkan di Jalan Gajah Mada No 

20 Purwodadi. 

Tahun pelajaran 1979/1980 SMP Negeri 3 Purwodadi menerima 

pendaftaran siswa baru yang berjumlah 144 siswa. Proses belajar mengajar 

sementara dititipkan di SMP Negeri 1, menunggu UGB selesai dibangun. Selaku 

kepala sekolah dipercayakan kepada Bapak Soesmoyo, BA. Pada tanggal 20 Mei 

1980 Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bapak 
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Drs. Koestidjo meresmikan berdirinya SMP Negeri 3 Purwodadi secara simbolik 

di Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang. 

SMP Negeri 3 Purwodadi  yang menempati areal tanah seluas ± 1,6 Ha 

yang semula merupakan tanah bengkok Perangkat Kelurahan Purwodadi, pada 

awal berdirinya memiliki sarana gedung sebagai berikut : 9 ruang kelas, 1 ruang 

Kepala Sekolah dan TU, 1 ruang guru, 1 ruang ketrampilan, 1 ruang  

Laboratorium, 1 ruang BP, 3 kamar mandi dan WC, 1 gudang dan 1 ruang dapur. 

Kepala sekolah difinitif yang pertama adalah Ibu Kartini Soeroto. Tenaga 

kependidikan 1  orang  guru  PNS,  1  orang   guru  agama  Depag, 9  orang guru 

tidak tetap ( wiyata bhakti ) dan 1 orang petugas tidak tetap. 

Pada tahap selanjutnya  berkembang tahap demi tahap menyesuaikan   

perkembangan.  

Berdasarkan  Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 451 /  1724 / 2002  

Tentang Sekolah Umum Model Pendidikan Agama Islam pada SD Negeri, SLTP 

Negeri, Dan SMU/ SMK Negeri di Kabupaten Grobogan, SMP Negeri 3 di 

tetapkan sebagai sekolah Model Pendidikan Agama Islam. 

Sejak tanggal 19 Juli 2005 melalui SK Pendidikan Lanjutan Pertama 

Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan 

Nasional No : 960 / C3 / Kp / 2005, SMP Negeri 3 Purwodadi ditetapkan sebagai 

Sekolah Standar Nasional. Terakreditasi oleh Badan Akreditasi Sekolah  dengan 

Keputusan No : 002 / BASDA / 38.41/ 2006 tanggal 4 Januari 2006 peringkat A 

nilai 85,35.  
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2. Visi SMP Negeri 3 Purwodadi 

   “ SARAT PRESTASI DAN BERBUDI PEKERTI TERPUJI “  

Indikator-indikator VISI sekolah :  

1) Berprestasi dalam bidang akademik (unggul/kompetitif), konotasi sempurna, 

canggih, komplit, dan bermutu tinggi.  

2) Terwujudnya pendidikan yang adil dan merata.  

3) Terwujutnya pendidikan yang bermutu, efisien, dan relevan serta berdaya 

saing tinggi.  

4) Terwujudnya pendidikan transparansi, akuntabel, efektif, komplit, dan 

bermutu tinggi. 

5) Terwujudnya kompetensi siswa dalam menghadapi era globalisasi. 

3. Misi SMP Negeri 3 Purwodadi 

1. Mewujudkan pendidikan dengan lulusan yang cerdas, terampil, beriman,    

bertaqwa, dan memiliki keunggulan kompetitif. 

2. Mewujudkan pendidikan yang adil dan merata. 

3. Mewujudkan pendidikan yang bermutu, efisien, dan relevan serta berdaya 

saing tinggi. 

4. Mewujudkan sistem pendidikan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan 

efektif. 

5. Mewujudkan pencapaian kompetensi siswa yang mampu bersaing dengan era 

globalisasi. 
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4. Kepala Sekolah dan Struktur Organisasi SMP Negeri 3 Purwodadi 

Kepala sekolah SMP Negeri 3 Purwodadi saat ini adalah Drs. 

H. Suwarto, M.Pd yang mulai bertugas pada 1 Agustus 2003. Untuk 

struktur organisasi sekolah dapat dilihat pada lampiran 46. 

 

5. Tenaga Pendidikan dan Kependidikan 

      Tabel  6  Jumlah Tenaga Pendidikan dan Kependidikan 

 

        KETENAGAAN   

 

                                                                   

            TAHUN PELAJARAN 

 

2005/

2006  

 

2006/

2007 

 

2007/

2008 

 

2008/

2009 

 

2009/

2010 

1. Pendidik  

a) Guru PNS 

b) Guru DPK 

c) Guru Bantu 

d) Guru Kontrak  

e) GTT 

           Jumlah  

2. Kependidikan  

a) PNS 

b) PTT 

Jumlah  

                              

     

40 

1 

 

3 

 

3 

5 

 

52 

 

 

 

7 

6 

 

13  

 

 

42 

1 

 

4 

 

6 

5 

 

56 

 

 

 

7 

7 

 

14 

       

 

44 

2 

 

3 

 

8 

 

 

60 

 

 

         

7 

9 

           

16  

 

 

53 

2 

 

 

 

7 

 

 

62  

 

 

 

8 

10 

            

18 

 

 

53 

2 

 

 

 

7 

 

 

62 

 

 

 

8 

12 

 

20 

 

(Sumber: Data Penelitian tahun 2010) 
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6. Keadaan Siswa Kelas 7 SMP Negeri 3 Purwodadi 

Jumlah siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Purwodadi pada tahun 

pelajaran 2009/2010 dapat dilihat pada tabel 7 dibawah ini: 

Tabel   7   Jumlah Siswa Kelas 7 SMP N 3 Purwodadi 

No. Nama Wali Kelas Kelas L P Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Farida Nurul Q., S. Pd 

Hj. Nahar Sri Badi‟ah, S. Pd 

Ririn Mardiyah, S. Pd 

Drs. Mahfudz 

Efi Herlina, S. Pd 

Wiji Nur Lestari, S. Pd 

Dra. Dwi Okto Imtikanah 

Khandari, S. Ag 

Sriyani, S. Pd 

Sri Retnoningsih, S. Pd 

Akur Sakti, S. Pd 

7 A 

7 B 

7 C 

7 D 

7 E 

7 F 

7 G 

7 H 

7 I  

7 J 

7 K 

10 

7 

15 

12 

16 

18 

18 

17 

16 

18 

16 

12 

16 

18 

20 

20 

18 

18 

17 

20 

18 

20 

22 

23 

33 

32 

36 

36 

36 

34 

36 

36 

36 

Jumlah  163 197 360 

 

(Sumber: Data Penelitian tahun 2010) 

 

B. Hasil Penelitian 

1. Prosedur Penelitian 

a. Persiapan Pelaksanaan 

Persiapan yang dilakukan oleh peneliti sebelum melaksanakan 

penelitian adalah menentukan lokasi penelitian, yaitu SMP Negeri 3 Purwodadi. 

Dalam rangka memperoleh data tentang indikator-indikator yang diteliti, maka 

dibutuhkan alat pengumpul data. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

data adalah angket dan tes. Tes dimaksudkan untuk mengetahui indikator hasil 
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hasil belajar perbandingan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Angket 

dimaksudkan untuk mengungkap hal-hal yang berhubungan dengan tingkat 

kesadaran sejarah siswa. 

Instrumen penelitian eksperimen pemanfaatan museum lokal dalam 

pembelajaran sejarah lokal sebagai upaya menumbuhkan kesadaran sejarah 

siswa terdiri dari 50 item yang terbagi dalam 20 item soal tes untuk mengukur 

keberhasilan pembelajaran materi sejarah lokal dengan pokok bahasan Hindu-

Buddha, sedangkan soal angket berjumlah 30 item untuk untuk mengukur 

tingkat kesadaran sejarah siswa. 

 

b. Pelaksanaan Penelitian 

Setelah penentuan sampel penelitian dilakukan, langkah selanjutnya 

adalah memberikan pre-test berupa soal berbentuk pilihan ganda kepada kedua 

kelompok yang berjumlah 45 orang. Soal tes dimaksudkan untuk mengetahui 

pengetahuan siswa tentang materi sejarah lokal pokok bahasan Masyarakat 

Indonesia pada Masa Hindu-Buddha. 

Tahap berikutnya adalah pemberian treatment pada kedua kelas, yaitu 

pada kelas eksperimen dengan metode kunjungan ke museum dan kelas kontrol 

dengan metode ceramah bervariasi. Kegiatan pembelajarannya adalah sebagai 

berikut:  
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1) Kelas Eksperimen 

Kelas eksperimen pada penelitian ini adalah kelas VII B dengan 

jumlah murid sebanyak 23 anak dan semuanya masuk dalam responden. 

Kegiatan pemberian treatment dilakukan di dalam dan di luar kelas dengan 

RPP terlampir. Kegiatan pembelajaran di dalam kelas dilakukan sebanyak 3 

kali pertemuan kegiatan yang bervariasi, yaitu ceramah, pemaparan materi 

menggunakan media slide, pemberian tugas, dan diskusi. Kegiatan 

pembelajaran di museum lokal adalah observasi dan mengerjakan lembar 

kegiatan siswa dengan berkelompok. 

Segi positif dalam pembelajaran di kelas eksperimen ini adalah mampu 

mengajak siswa untuk aktif, berpikir kritis, dan mengajak siswa untuk lebih 

mengenal daerahnya sendiri. Disamping itu, siswa tidak hanya mendapatkan 

materi-materi dari buku, tetapi dihadapkan langsung pada objek nyata 

sebagai sumber belajar. 

Diakhir kegiatan guru memberikan post-test untuk mengetahui hasil 

belajar siswa dan memberikan angket untuk mengetahui tingkat kesadaran 

sejarah siswa dan membandingkannya dengan kelas kontrol yang tidak 

melakukan kunjungan ke museum. 

2) Kelas Kontrol 

Kelas kontrol penelitian ini adalah kelas VII A dengan jumlah murid 

sebanyak 22 anak dan semuanya masuk responden. Kegiatan pemberian 

treatment dilakukan di dalam kelas dengan RPP terlampir. Pada kelas 
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kontrol pembelajaran dilakukan di dalam kelas dengan metode ceramah 

bervariasi. 

Kendala dalam pembelajaran ini adalah siswa terlihat kurang antusias 

ketika guru memberikan pertanyaan, hal ini mungkin dikarenakan metode 

yang digunakan guru masih konvensional. 

Diakhir kegiatan pembelajaran guru memberikan post test untuk 

membandingkan hasil belajar dan tingkat kesadaran sejarah siswa dengan 

kelas eksperimen yang menggunakan metode kunjungan ke museum. 

 

2. Hasil Belajar Siswa 

a. Analisis Data Tes Awal (Pre Test) 

1) Uji Homogenitas 

Rumus yang digunakan adalah 

 

 

Hipotesis yang diajukan adalah: 

Ho : Kedua kelompok memiliki varian yang sama 

Ha : Kedua kelompok memiliki varian yang berbeda 

Dengan taraf signifikasi 0,05 atau α = 5%,  ho diterima jika Fhitung < 

Ftabel. Berdasar perhitungan derajat kebebasan pembilang 22 – 1 = 21 serta 

derajat kebebasan penyebut 23 – 1 = 22, diperoleh Fhitung sebesar 1,2743 < 

Ftabel  sebesar 2,06 yang berarti bahwa  varians kedua kelompok sama atau 
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tidak berbeda, sehingga Ho diterima dan dapat disimpulkan bahwa data 

tes kedua kelompok adalah homogen. 

2) Uji t 

Uji t atau juga disebut dengan t-tes digunakan untuk mengetahui 

apakah diantara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen memiliki 

kemampuan yang berbeda atau tidak. 

Hipotesis yang diajukan dalam uji-t ini adalah sebagai berikut: 

Ho : Kedua kelompok memiliki nilai rata-rata yang sama 

Ha : Kedua kelompok memiliki nilai rata-rata yang berbeda 

Derajat kebebasan untuk tabel distribusi adalah (n1 + n2 - 2) dengan 

peluang (1- α), α = taraf signifikan. Dalam penelitian ini diambil taraf 

signifikasi α = 5%. Bila thitung < ttabel maka Ho diterima. Berdasar 

perhitungan, dk = 23 + 22 – 2 = 43, diperoleh thitung sebesar -0,460 < ttabel 

= 1,68, sehingga Ho diterima dan dapat disimpulkan bahwa kedua 

kelompok memiliki kemampuan yang sama karena memiliki nilai rata-

rata yang sama. 

b. Analisis Data Tes Akhir (Post Test) 

1) Data Nilai Hasil Post Test 

a) Kelompok Kontrol (Kelas VII A) 

Rata-rata nilai pada kelompok kontrol pada pembelajaran sejarah 

lokal pokok bahasan Hindu-Buddha menggunakan metode ceramah 

bervariasi tanpa kunjungan ke museum adalah 7,66. Dilihat dari nilai 
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Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM), yaitu 7,5 maka nilai rata-rata 

kelas eksperimen tergolong tuntas. Dari 23 siswa hanya 33% yang 

memperoleh nilai < 7,5. 

b) Kelompok Eksperimen (Kelas VII B) 

Rata-rata nilai pada kelompok kontrol pada pembelajaran sejarah 

lokal pokok bahasan Hindu-Buddha menggunakan metode ceramah 

bervariasi dengan kunjungan ke museum adalah 8,17. Dilihat dari nilai 

Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM), yaitu 7,5 maka nilai rata-rata 

kelas eksperimen tergolong tuntas. Dari 22 siswa hanya 18% yang 

memperoleh nilai < 7,5. 

2) Analisis Data Nilai hasil Post Test 

Hasil analisis data tes akhir atau post test antara kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen diperoleh hasil sebagai berikut: 

a) Hasil Uji Normalitas Data 

Seperti halnya data kemampuan awal siswa sebelum data 

kemampuan akhir dilakukan uji-t, maka data hasil penelitian terlebih 

dahulu diadakan uji prasyarat data sebelum data dianalisis. Hal ini 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul 

memenuhi syarat untuk dianalisis atau tidak. 

Uji prasyarat analisis yang digunakan adalah uji normalitas chi 

kuadrat. 
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(1) Uji Normalitas Kelompok Eksperimen 

Dalam uji normalitas ini data dimasukkan dalam tabulasi 

yang kemudian dikumpulkan berdasarkan jawaban responden. 

Berdasarkan uji normalitas dengan menggunakan rumus chi 

kuadrat kelas eksperimen diperoleh X² hitung sebesar 5,042 < X² 

tabel sebesar 7,81 sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

penelitian kelompok eksperimen berdistribusi normal. 

(2) Uji Normalitas Kelompok Kontrol 

Dalam uji normalitas ini data dimasukkan dalam tabulasi 

yang kemudian dikumpulkan berdasarkan jawaban responden. 

Berdasarkan uji normalitas dengan menggunakan rumus chi 

kuadrat kelas kontrol diperoleh X² hitung sebesar 2,6321 <  X² tabel 

sebesar 7,81 sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian 

kelompok kontrol berdistribusi normal. 

(3) Uji Analisis Dua Varians 

Hasil perhitungan dalam hal ini digunakan untuk mengetahui 

apakah antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

memiliki varians yang sama atau berbeda. Setelah dilakukan uji 

analisis varians kemampuan akhir diperoleh Fhitung sebesar 1,36 < 

Ftabel sebesar 2,06. Hal ini menunjukkan data kemampuan 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol memiliki varian 
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yang tidak berbeda atau sama, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa data tes kedua kelompok adalah homogen. 

 

b) Uji t 

Uji t atau juga disebut dengan t-tes/uji kemampuan rata-rata 

digunakan untuk mengetahui apakah diantara kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen memiliki kemampuan yang berbeda atau tidak. 

Berdasarkan hasil analisis varians bahwa kedua data hasil post tes 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol memiliki varians yang 

tidak berbeda, sehingga untuk menguji perbedaan rata-rata hasil 

belajar menggunakan uji-t. 

Berdasarkan hasil perhitungan uji-t, diperoleh thitung sebesar 

2,001 > ttabel sebesar 1,68, maka dapat diperoleh suatu kesimpulan 

antara  kelompok eksperimen dan kelompok kontrol memiliki 

kemampuan yang berbeda. Dapat dikatakan kelompok eksperimen 

memiliki kemampuan yang lebih tinggi dibanding kelompok kontrol. 

Hal ini memberikan kesimpulan bahwa pembelajaran sejarah dengan 

pemanfaatan museum lokal sebagai sumber belajar dalam 

pembelajaran sejarah lokal memberikan hasil lebih efektif 

dibandingkan pembelajaran sejarah lokal tanpa memanfaatkan 

museum sebagai sumber belajar. 
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c. Uji Hipotesis 

Berdasarkan hasil penelitian pada kelas eksperimen yang melakukan 

pembelajaran dengan kunjungan ke museum, hasil uji t menunjukkan bahwa 

dengan memanfaatkan museum sebagai sumber belajar memberikan pengaruh 

yang lebih baik terhadap hasil belajar sejarah dibandingkan dengan 

pembelajaran tanpa kunjungan ke museum pada kelas kontrol. 

Hal ini ditunjukkan oleh harga thitung = 2,001 lebih besar dibandingkan 

dengan ttabel = 1,68 yang berarti berada didaerah penolakan Ho. Ditolaknya Ho 

sama artinya dengan diterimanya Ha, maka secara statistik hipotesis alternatif 

yang berbunyi pemanfaatan museum lokal dalam pembelajaran sejarah lokal 

dapat meningkatkan hasil belajar sejarah siswa diterima dan dapat diterapkan 

dalam proses pembelajaran sejarah. 

 

3. Hasil Angket Tingkat Kesadaran Sejarah Siswa 

a. Tingkat Kesadaran Sejarah Siswa 

Angket dalam penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui hubungan 

antara dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Variabel bebas (X) dalam 

penelitian ini adalah pemahaman materi sejarah lokal pokok bahasan 

Perkembangan Masyarakat Masa Hindu-Buddha baik menggunakan metode 

ceramah untuk kelas kontrol maupun menggunakan metode kunjungan ke 

museum untuk kelas eksperimen, sedangkan  variabel terikat (Y) dalam 

penelitian ini adalah tingkat kesadaran sejarah siswa. 
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Kesadaran sejarah siswa kelas VII A dan VII B setelah mengikuti 

pembelajaran dengan metode karya wisata pada kelas eksperimen dan 

menggunakan metode konvensional tanpa karya wisata ke museum pada kelas 

kontrol dapat dilihat pada tabel 8 sebagai berikut: 

Tabel  8  Perbedaan Kriteria Kesadaran Sejarah Siswa 

Kelas/ 

Kelompok 

Variabel 

Jumlah Siswa (orang) Persentase (%) 

Sedang Tinggi 
Sangat 

Tinggi 
Sedang Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Eksperimen 

X 4 17 2 17 74 9 

Y 0 5 13 0 22 78 

Kontrol 

X 15 7 0 68 32 0 

Y 0 13 9 0 59 41 

(Sumber: Data Penelitian tahun 2010) 

 

Pembedaan perlakuan treatment pada penelitian ini ternyata 

memberikan hasil yang berbeda signifikan pada kedua kelompok. Berdasarkan 

tabel 8, pada kelompok eksperimen siswa yang memiliki tingkat kesadaran 

sejarah pada kriteria tinggi sebanyak 5 orang (22%) dan kriteria sangat tinggi 

sebanyak 18 orang (78%), sedangkan untuk kelompok kontrol siswa memiliki 

tingkat kesadaran sejarah pada kriteria tinggi sebanyak 13 orang (59%) dan 

kriteria sangat tinggi sebanyak 9 orang (41%). 
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Variabel X pada kelompok eksperimen sebagian besar dalam kriteria 

tinggi, yaitu sebesar 74% dan untuk kelompok kontrol sebagian besar tergolong 

kriteria sedang, yaitu sebesar 68%. 

b. Hasil Perhitungan Deskriptif Persentase (DP) 

Tingkat kesadaran sejarah siswa kelompok kontrol dan eksperimen 

diukur dengan angket yang kemudian dilakukan analisis deskriptif persentase 

dari masing-masing indikator. Angket diberikan kepada kedua kelas setelah 

pemberian treatment. Berdasar perhitungan tabulasi angket kedua kelas 

diperoleh data sebagai berikut: 

1. Kelas Eksperimen 

Tabel   9   Persentase dan Kriteria Indikator Angket Kelas Eksperimen 

Variabel   Indikator ∑ Skor Persentase Kriteria 

 

X 1. Pembelajaran sejarah yang 

diharapkan 

2. Fungsi museum untuk 

pendidikan 

 

3. Manfaat museum sebagai 

sumber belajar 

4. Siswa mengetahui hakekat dan 

manfaat pengajaran sejarah 

lokal 

 

567 

400 

326 

    373 

70% 

70% 

71% 

81% 

Tinggi 

Tinggi 

Tinggi 

Tinggi 

Jumlah 1.666 72% Tinggi 

Y Kesadaran siswa mengenai 

usaha perlindungan dan 

pemanfaatan peninggalan 

sejarah 

1.031 90% Sangat 

Tinggi 

 

(Sumber: Data Penelitian tahun 2010) 
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1. Indikator pembelajaran sejarah yang diharapkan. 

Total skor     = 567  

Skor ideal/skor tertinggi  = 7 x 115 = 805 

DP  = x 100% 

= 567 

 805 

= 0,7043 x 100% 

= 70% 

= kriteria Tinggi 

2. Indikator fungsi museum untuk pendidikan. 

Total skor      = 400 

Skor ideal/skor tertinggi  = 5 x 115 = 575 

DP  = x 100% 

= 400 

 575 

= 0,6956 x 100% 

= 70% 

= kriteria Tinggi 

3. Indikator manfaat museum sebagai sumber belajar. 

Total skor      = 326 

Skor ideal/skor tertinggi  = 4 x 115 = 460 
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DP  = x 100% 

=   326 

            460 

= 0,7087 x 100% 

= 71% 

= kriteria Tinggi 

4. Indikator siswa mengetahui hakekat dan manfaat pengajaran sejarah lokal. 

Total skor      = 373  

Skor ideal/skor tertinggi  = 4 x 115 = 460 

DP  = x 100% 

= 373 

             460 

= 0,8108 x 100% 

= 81% 

= kriteria Tinggi 

5. Kesadaran sejarah mengenai usaha perlindungan dan pemanfaatan 

peninggalan sejarah. 

Total skor      = 1.031 

Skor ideal/skor tertinggi  = 10 x 115 = 1.150 

DP  = x 100% 
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= 1031 

             1150 

= 0,8965 x 100% 

= 90% 

= kriteria Sangat Tinggi 

 

5. Kelas Kontrol 

Tabel  10  Persentase dan Kriteria Indikator Angket Kelas Kontrol 

Variabel   Indikator ∑ Skor Persentase Kriteria 

 

X 1. Pembelajaran sejarah yang 

diharapkan 

 

2. Siswa mengetahui hakekat dan 

manfaat pengajaran sejarah lokal 

 

532 

 

382 

69% 

 

87% 

Sedang 

 

Sangat

Tinggi 

Jumlah 914 75% Tinggi 

Y Kesadaran siswa mengenai usaha 

perlindungan dan pemanfaatan 

peninggalan sejarah 

 

908 82% Tinggi 

(Sumber: Data Penelitian tahun 2010) 

1. Indikator pembelajaran sejarah yang diharapkan. 

Total skor     = 532 

Skor ideal/skor tertinggi  = 7 x 110 = 770 

DP  =  x 100% 
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=  532 

 770 

=  0,6908 x 100% 

= 69% 

= kriteria Sedang  

2. Indikator siswa mengetahui hakekat dan manfaat pengajaran sejarah lokal. 

Total skor     = 382 

Skor ideal/skor tertinggi  = 4 x 110 = 440 

DP  = x 100% 

= 382 

             440 

= 0,8682 x 100% 

= 87% 

= kriteria Sangat Tinggi 

3. Kesadaran sejarah mengenai usaha perlindungan dan pemanfaatan 

peninggalan sejarah. 

Total skor      = 908 

Skor ideal/skor tertinggi  = 10 x 110 = 1.100 

DP  = x 100% 

=   908 

             1100 

= 0,8254 x 100% 
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= 82% 

= kriteria Tinggi 

 

Berdasarkan penjabaran deskriptif persentase angket kedua kelompok 

terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Data pada tabel 9 dan 10 

menunjukkan persentase variabel Y (kesadaran sejarah siswa) kelompok 

eksperimen sebesar 90% dan tergolong dalam kriteria sangat tinggi, sedangkan 

kelompok kontrol sebesar 82%  dan tergolong dalam kriteria tinggi, padahal 

untuk variabel X kedua kelas/kelompok memiliki kriteria yang sama-sama 

tinggi, yaitu 72% untuk kelas eksperimen dan 75% untuk kelas kontrol. 

 

c. Uji Hipotesis 

Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan yang signifikan variabel 

tingkat kesadaran sejarah dari kedua kelompok, maka dilakukan uji t. Kriteria 

kesadaran sejarah siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan pembedaan 

pemberian treatment dapat dilihat pada tabel 11 dibawah ini: 

Tabel 11  Rata-rata Perbedaan  Kriteria Kesadaran Sejarah Siswa 

Kelompok N Mean SD Varian/SD
2 

Eksperimen 23 90 5,72 32,69 

Kontrol 22 83 5,04 25,36 

 (Sumber: Data Penelitian tahun 2010) 
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Berdasarkan hasil perhitungan uji-t, diperoleh thitung sebesar 4,348 > ttabel 

sebesar 1,68, maka dapat diperoleh suatu kesimpulan antara  kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol memiliki tingkat kesadaran sejarah yang 

berbeda. Jadi, dapat dikatakan kelompok eksperimen memiliki tingkat 

kesadaran sejarah yang lebih tinggi dibanding kelompok kontrol. Hal ini 

memberikan kesimpulan bahwa pembelajaran sejarah dengan pemanfaatan 

museum lokal sebagai sumber belajar dalam pembelajaran materi sejarah lokal 

dengan pokok bahasan Masyarakat Indonesia Masa Hindu-Buddha memberikan 

hasil lebih efektif dibandingkan pembelajaran sejarah lokal tanpa 

memanfaatkan museum sebagai sumber belajar. 

 

C. Pembahasan 

Sejarah sebagai mata pelajaran diartikan sebagai mata pelajaran yang 

didalamnya membahas tentang perkembangan dan perubahan yang terjadi di 

belahan bumi yang menyangkut orang atau suatu zaman yang tidak akan 

terlepas dari konsep ruang dan waktu. Materi pelajaran sejarah di sekolah 

menengah saat ini cenderung pada pembelajaran tematik dan teoristik sehingga 

terkesan hanya hafalan belaka dan membosankan. Berdasar kurikulum tahun 

2006, yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), untuk Sekolah 

Menengah Pertama pengemasan pendidikan sejarah diatur sebagai mata 

pelajaran yang tergabung dalam rumpun IPS Terpadu, yaitu Sejarah, Geografi, 
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Sosiologi Antropologi, dan Ekonomi. Jam pelajaran untuk IPS adalah 4 jam 

setiap minggunya, dan untuk jenjang SMP, 1 jam pelajaran adalah 40 menit. 

Proses pembelajaran yang dilakukan oleh tenaga pendidik saat ini 

cenderung untuk pencapaian target materi dan kurang membimbing siswa 

dalam konsep pemahaman, apalagi untuk mata pelajaran IPS Terpadu pada 

jenjang SMP, alokasi waktu yang hanya 4 jam pelajaran tidak seimbang 

dengan jumlah materi yang begitu banyak. Akibatnya berdampak pada proses 

pembelajaran yang hanya berupa transfer informasi dari guru kepada siswa. 

Proses pembelajaran terkesan pasif hanya duduk, mencatat, dan 

mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru. Selain itu, tidak banyak 

guru yang memanfaatkan sumber-sumber belajar diluar kelas atau sekolah, 

padahal jika guru/pendidik dapat memanfaatkan sumber belajar dengan baik, 

bukan tidak mungkin lagi proses belajar mengajar akan berlangsung dengan 

optimal dan menyenangkan. 

Untuk pelajaran sejarah, jika disadari sumber-sumber belajar di 

lingkungan sekitar siswa sangat beraneka ragam, seperti objek-objek sejarah, 

museum, perpustakaan daerah, badan arsip, bangunan-bangunan bersejarah, 

dan lain-lain. Tidak optimalnya proses pembelajaran sejarah menjadikan 

siswa bosan dan jenuh sehingga minat/motivasi siswa dalam belajar sejarah 

menjadi rendah. Rendahnya minat belajar siswa menjadikan tujuan 

pembelajaran (kesadaran sejarah siswa) tidak tercapai. Salah satu indikator 
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tercapainya keberhasilan proses pembelajaran sejarah adalah tingginya 

kesadaran sejarah di kalangan peserta didik. 

Kesadaran sejarah merupakan suatu sikap jiwa dan cara untuk 

menghadapkan dengan kenyataan, realitas sosial dalam perspektif hari kini, 

hari lampau, juga hari depan. Kesadaran sejarah juga dapat diartikan 

keinsyafan seseorang menerima dari nenek moyangnya hasil kerja mereka 

sebagai warisan yang harus dipelihara dan disempurnakan, agar pada 

gilirannya hasil karya itu diteruskan pada angkatan berikutnya. Berdasar 

keterangan ini dapat diartikan bahwa kesadaran sejarah ada pada diri 

seseorang bilamana ia menginsyafi apa yang dimilikinya sekarang adalah 

warisan dari nenek moyangnya yang berupa berbagai bentuk untuk budaya. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, selama ini Museum 

Lokal di Grobogan belum dimanfaatkan secara maksimal oleh dunia 

pendidikan, khususnya oleh sekolah-sekolah disekitarnya. Oleh karena itu 

peneliti menggunakan metode kunjungan ke museum dan menggabungkannya 

dalam pengajaran sejarah lokal dengan materi Hindu-Buddha untuk siswa 

kelas VII SMP Negeri 3 Purwodadi. 

Adapun pelaksanaan pembelajaran sejarah lokal di sekolah dalam 

penelitian ini  adalah dengan menyisipkan materi-materi sejarah lokal dalam 

pokok bahasan Hindu-Buddha. Tujuan pembelajaran sejarah lokal dengan 

metode kunjungan ke museum antara lain: agar siswa lebih mengenal 

daerahnya sendiri, menumbuhkan kecintaan akan sejarah daerahnya, 
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menumbuhkan kesadaran sejarah yang pada akhirnya akan meningkatkan rasa 

nasionalisme siswa. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah 

hasil belajar manakah yang lebih baik antara kelas yang menggunakan metode 

kunjungan ke museum dengan kelas yang tidak melakukan kunjungan ke 

museum. Selain itu, tingkat kesadaran sejarah antara kelas eksperimen dan 

kelas kontrol dibandingkan sehingga pada akhirnya ada tidaknya pengaruh 

pemanfaatan museum lokal sebagai sumber belajar terhadap tingkat kesadaran 

sejarah siswa dapat diketahui. 

Berdasar hasil penelitian pada kelas eksperimen, hasil uji t post test 

menunjukkan pembelajaran dengan metode kunjungan ke museum memberi 

pengaruh yang lebih baik terhadap hasil belajar IPS Sejarah bila dibandingkan 

dengan pembelajaran dikelas kontrol yang tidak melakukan kunjungan ke 

museum. Hal ini ditunjukkan oleh harga thitung = 2,001 > ttabel = 1,68 yang 

berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Berdasar hasil tersebut, maka secara 

statistik hipotesis penelitian yang berbunyi  pemanfaatan museum lokal dalam 

pembelajaran sejarah lokal dapat meningkatkan hasil belajar sejarah siswa 

diterima dan dapat diterapkan dalam proses pembelajaran sejarah. Untuk 

perbedaan tingkat kesadaran sejarah siswa, berdasar hasil post test angket, 

pada kelas eksperimen memiliki tingkat kesadaran sejarah yang lebih baik 

daripada kelas kontrol. Variabel X (pemahaman materi sejarah lokal tanpa 

kunjungan ke museum) pada kelas kontrol yang tergolong kriteria tinggi 

(75%) berpengaruh pada variabel Y (kesadaran sejarah siswa) sebesar 82 % 
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yang tergolong dalam kriteria tinggi, sedangkan untuk kelas eksperimen 

variabel X (pemahaman materi sejarah lokal dengan kunjungan ke museum) 

yang tergolong kriteria tinggi (72%) berpengaruh pada variabel Y (kesadaran 

sejarah siswa) sebesar 90 % yang tergolong dalam kriteria sangat tinggi. 

Melalui pembelajaran dengan metode pemanfaatan museum sebagai 

sumber belajar dalam pembelajaran sejarah lokal pokok bahasan Hindu-

Buddha ternyata mampu menumbuhkan kesadaran sejarah di kalangan siswa. 

Berdasar data post test kelas eksperimen menggambarkan bahwa 

pembelajaran sejarah dengan kunjungan ke museum lebih efektif daripada 

metode ceramah tanpa kunjungan ke museum. Hal ini ditunjukkan dengan 

data post test dimana 70% siswa sependapat jika pendekatan penyajian materi 

sejarah yang dilakukan dengan pendekatan kontekstual mampu membangun 

daya nalar dan tidak bersifat indoktrinasi. Selain itu, 81% siswa juga 

mengatakan bahwa pembelajaran model eksperimental dengan kunjungan ke 

museum lokal dapat menambah wawasan tentang sejarah terutama kajian 

sejarah lokal di Grobogan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: 

1. Pemanfaatan museum lokal sebagai sumber belajar dalam pembelajaran 

sejarah lokal memberikan pengaruh yang lebih efektif pada kelas 

eksperimen. Pada pre test hasil belajar didapatkan rata-rata kelas 

eksperimen adalah 4,96 dan kelas kontrol 5,11. Dari hasil uji t pre test pada 

α = 5%, dk = 23 +22 – 2 = 43 didapatkan thitung = -0,4599 < ttabel = 1,68 

yang berarti kedua kelas tersebut dalam keadaan memiliki kemampuan 

yang sama. Setelah dilakukan treatment kepada kedua kelompok kemudian 

dilakukan post test, didapatkan hasil belajar kelompok eksperimen 

meningkat sejauh 8,17 dan kelompok kontrol meningkat sejauh 7,66. Dari 

hasil uji t didapatkan thitung = 2,001 > ttabel = 1,68 yang berarti kedua kelas 

tersebut ada perbedaan yang signifikan. Penambahan materi sejarah lokal 

dan pembelajaran kontekstual dengan metode pemanfaatan museum lokal 

sebagai sumber belajar dilakukan dengan cara membawa siswa belajar ke 

museum. Dari hasil post test terlihat hasil belajar dan tingkat kesadaran 

sejarah siswa kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelas 

kontrol yang menggunakan metode ceramah tanpa kunjungan ke museum. 
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2. Ada pengaruh yang signifikan dari penggunaan metode kunjungan ke 

museum dalam pembelajaran sejarah lokal terhadap hasil belajar dan 

tingkat kesadaran sejarah siswa. Dari hasil angket yang diberikan pada post 

test, rata-rata tingkat kesadaran sejarah siswa (variabel Y) kelas eksperimen 

adalah sebesar 90% dan tergolong dalam kriteria sangat tinggi, sedangkan 

untuk kelas kontrol rata tingkat kesadaran sejarah siswa sebesar 82% dan 

tergolong kriteria tinggi, padahal untuk variabel X  kedua kelas adalah 

sama-sama dalam kriteria tinggi, yaitu 72% untuk kelas eksperimen dan 

75% untuk kelas kontrol. Berdasar hasil uji t perbedaan tingkat kesadaran 

sejarah siswa didapatkan ttabel = 4,375 > thitung = 1,68 yang berarti ada 

perbedaan yang signifikan pada kedua kelompok.  

B. Saran  

Saran yang dapat disampaikan berdasar penelitian ini adalah: 

1. Guru agar lebih cermat dalam memilih metode mengajar sesuai dengan 

situasi, kondisi, serta pokok bahasan yang akan disampaikan pada siswa 

sehingga siswa lebih optimal dalam kegiatan pembelajaran. Apalagi untuk 

mata pelajaran Sejarah seharusnya guru dapat memanfaatkan sumber 

belajar di luar kelas. 
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2. Penambahan materi sejarah lokal perlu diberikan kepada siswa agar siswa 

lebih mengenal daerahnya sendiri sehingga dapat meningkatkan rasa 

nasionalisme di kalangan siswa. 

3. Disamping peningkatan hasil belajar dalam aspek kognitif, peningkatan 

aspek afektif sangat penting dalam proses pembelajaran untuk membentuk 

mental peserta didik dan lebih menghargai hasil budaya bangsa Indonesia. 
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KISI-KISI SOAL UJI COBA 

Mata Pelajaran : Sejarah 

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama 

Sekolah  : SMP N 3 Purwodadi 

Kelas/Semester : VII/2 

Materi Pokok : Pemanfaatan Museum dalam Pembelajaran Sejarah Lokal 

sebagai upaya menumbuhkan kesadaran sejarah siswa pada 

Materi Perkembangan Masyarakat pada Masa Hindu-Buddha 

Alokasi Waktu : 40 Menit 

Standar Kompetensi   : Memahami perkembangan masyarakat sejak masa Hindu-

Buddha sampai masa kolonial Eropa. 

 

No. Kompetensi Dasar Indikator  Bentuk Soal Jumlah 

Soal 

1. Mendeskripsikan 

perkembangan 

masyarakat, 

kebudayaan,dan 

pemerintahan pada 

masa Hindu-Budha 

serta peninggalan-

peninggalannya 

 

1. Siswa dapat memahami 

perkembangan agama Hindu-

Buddha di Indonesia 

 

2. Siswa dapat mengetahui 

perkembangan kerajaan-

kerajaan Hinddu-Buddha 

 

 

3. Siswa dapat mengetahui 

peninggalan-peninggalan 

bercorak Hindu-Buddha 

 

4. Siswa dapat memahami 

maksud dan manfaat 

pengajaran sejarah lokal 

 

 

1,  2,  3,  4,  

5,6 

 

 

7,  8,  9,  10, 

11, 12, 13, 

14 

 

 

15, 16 , 17, 

18, 19, 20, 

21 

 

22, 23, 24, 

25 

6 soal 

 

 

 

8 soal 

 

 

 

 

7 soal 

 

 

 

4 soal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lampiran 1 
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SOAL-SOAL UJI COBA INSTRUMEN TEST 

Nama : 

Kelas : 

No. : 

Berikan tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang 

paling benar ! 

 

1. Hindu -Buddha masuk ke Indonesia pada abad ke............ 

a. 1 Masehi    c. 3 Masehi 

b. 2 Masehi    d. 4 Masehi 

2. Menurut teori waisya, agama dan kebudayaan Hindu-Buddha dibawa ke 

Indonesia oleh....................... 

a. para brahmana    c. orang-orang buangan  

b. para prajurit    d. para pedagang 

3. Dibawah ini yang bukan merupakan nama kasta dalam sistem golongan 

masyarakat Hindu adalah...................... 

a. brahmana    c. ksatria  

b. syiwa     d. sudra 

4. Menurut aliran Hinayana, untuk mencapai nirwana tergantung pada..................... 

a. pertolongan Bodhisatwa  c. usaha sendiri 

b. pertolongan sang Buddha  d. kebaikan kepada sesama 

5. Tempat suci agama Buddha, yaitu tempat lahirnya Sidharta Gautama adalah.......... 

a. Kapilawastu    c.  Benares 

b. Kusinagara    d. Bodhgaya 

6. Corak polytheisme dalam kepercayaan Hindu tampak dari.......................... 

a. dipercayainya Dewa Baruna sebagai penguasa angin    

b. kedudukan Dewa Indra sebagai penguasa tertinggi 

c. disembahnya banyak dewa sebagai penguasa alam semesta 

d. masing-masing dewa mewakili kekuatan alam 

Lampiran 2 
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7. Kehidupan di Indonesia abad ke-5 sampai 15 M ditandai oleh............................ 

a. perkembangan pengaruh kebudayaan India dan Cina    

b. migrasi besar-besaran pedagang India ke Indonesia 

c. brahmana memegang kekuasaan dominan dalam pemerintahan 

d. perkembangan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia 

8. Posisi Sriwijaya sebagai pusat agama Buddha tampak dari............................... 

a. anjuran I-tsing agar pendeta China belajar dulu di Sriwijaya   

b. adanya candi-candi Buddha di Sriwijaya 

c. peran bandar perdagangan sebagai pusat pendidikan agama Buddha 

d. sejumlah guru Buddha terkenal dari India mengajar di Sriwijaya 

9. Berikut bukti ekonomi Kutai bercorak agraris-perdagangan, kecuali . . . . . . 

a. letak Kutai di tepi aliran Sungai Mahakam 

b. berita yupa mengenai persembahan ternak raja kepada brahmana 

c. masuknya pengaruh Hindu melalui perdagangan 

d. tulisan yupa berhuruf Pallawa dan bahasa Sanskerta 

10. Salah satu hikmah yang dapat ditarik dari peristiwa runtuhnya kerajaan Majapahit 

adalah.......................... 

a. kekuatan militer perlu untuk kewibawaan negara   

b. perpecahan membahayakan keutuhan negara 

c. kekompakan tidak diperlukan untuk keutuhan negara 

d. nasionalisme harus ada di setiap hati warga negara 

11. Akhir Kerajaan Mataram Lama ditandai oleh . . . . . . . . 

a.  berdirinya Dinasti Isana 

b. perseteruan antara Dinasti Sanjaya dan Dinasti Syailendra 

c. Balaputeradewa melarikan diri ke Sriwijaya 

d. Kemenangan Raka I Pikatan terhadap Syailendra 
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12. Persaingan politik antara Mataram Lama dan Syailendra tidak meluas menjadi 

persaingan antar-agama. Hal ini terlihat dari........................... 

a. terpeliharanya kondisi candi baik Hindu maupun Budha   

b. Mataram Lama takhluk terhadap kekuasaan Syailendra 

c. pernikahan politis yang dilakukan oleh Dyah Balitung 

d. pengakuan Syailendra terhadap kedaulatan Mataram Lama 

13. Dikenalnya irigasi oleh Taruma Negara terbukti dari prasasti berisi . . . . . . . 

a.  keunggulan dan kegagahan Purnawarman sebagai jelmaan Wisnu 

b.  pembangunan tanggul dan waduk di sekitar Cibungbulang, Bogor 

c.  penggalian saluran Gomati dan sungai Candrabhaga 

d.  pemberian hadiah 1000 ekor sapi kepada para brahmana 

14. Semasa pemerintahan Kertanegara, Singhasari kuat secara politik dan militer. 

Namun, dapat dihancurkan dengan mudah karena . . . . . . . 

a.  Singhasari terlalu banyak menempatkan tentara di dalam negeri 

b.  pembelotan dari kalangan brahmana di lingkungan pemerintahan 

c.  prioritas berlebih pada politik luar negeri (ekspansi) 

d.  korupsi dan nepotisme merajalela 

15. Berdasarkan bentuknya, klasifikasi sumber sejarah dapat dibagi menjadi berikut 

ini, kecuali.................................. 

a. sumber benda (bangunan, perkakas, senjata)   

b. sumber tertulis (dokumen) 

c. sumber lisan (hasil wawancara) 

d. sumber abstrak 

16. Berikut ini adalah candi-candi peninggalan Hindu-Buddha di daerah Jawa Tengah 

bagian utara, kecuali . . . . . . . 

a.  Candi Canggal    c.  Komplek Candi Gedong Songo 

b.  Candi Sukuh    d. Komplek Candi Dieng 

17. Sumber-sumber kebendaan banyak tersimpan di dalam........................... 

a. gudang     c. sekolah 

b. kantor     d. Museum 

 

18. Kitab Negarakertagama dikarang oleh............................ 

a. Mpu Prapanca    c. Mpu Sindok 

b. Mpu Panuluh    d. Mpu Dharmaja 
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19.  Bukti perdagangan bangsa Indonesia dengan Cina adalah temuan 

berupa...................... 

a. barang keramik Cina di beberapa tempat di Indonesia  

b. bangunan bergaya Cina di beberapa tempat di Indonesia 

c. prasasti berbahasa Cina di pantai Timur Sumatera 

d. arca bergaya Cina di pantai Utara Jawa 

20. Candi Borobudur adalah peninggalan kesejarahan yang dibangun pada masa 

kerajaan................................ 

a. Kutai     c. Sriwijaya 

b. Mataram Lama    d. Majapahit 

21. Keadaan benda peninggalan sejarah juga dipengaruhi faktor geografis daerahnya. 

Arca-arca dan patung yang ada di Museum Lokal Pemda Kabupaten Grobogan 

sebagian besar terbuat dari dahan apa....................... 

a. batu granit    c. batu kapur 

b. batu andesit    d. batu kerikil 

22. Salah satu bentuk penulisan sejarah dalam lingkup yang terbatas pada suatu 

lokalitas tertentu dan kajian utamanya tentang kehidupan masyarakat dari suatu 

lingkungan tertentu dalam dinamika perkembangan di berbagai aspek kehidupan 

manusia adalah pengertian dari................................ 

a. sejarah lokal    c. sejarah sosial 

b. sejarah lisan    d. sejarah ekonomi 

23. Tahapan awal yang dilakukan dalam pengajaran sejarah lokal adalah................... 

a. menentukan tema/topik permasalahan 

b. membentuk kelompok kerja 

c. melakukan kajian/mengunjungi obyek di lapangan 

d. mengumpulkan laporan hasil kerja 
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24. Berikut ini yang bukan manfaat dari pengajaran sejarah lokal adalah...................... 

a. menambah pengetahuan tentang peristiwa sejarah dari suatu lokalitas tertentu 

sehingga dapat memupuk rasa kecintaan daerahnya sendiri 

b.  hanya menambah materi dalam pelajaran sejarah 

 c. merupakan paradigma baru dalam pembelajaran sejarah yang cukup 

memberikan stimulus siswa mempelajari sejarah, dimana siswa diajak mampu 

memparalelkan sejarah dunia dengan sejarah nasional dan sejarah lokal dengan 

metode yang inovatif 

d. mampu mengantarkan siswa untuk mencintai daerahnya sehingga akan 

mewujudkan ketahanan daerah 

25. Pihak mana yang berperan serta agar pelaksanaan pengajaran sejarah lokal 

berlangsung dengan maksimal...................................... 

a. siswa  

b. guru dan sekolah 

c. pemerintah 

d. semua pihak 
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KUNCI JAWABAN UJI COBA INSTRUMEN TEST 

 

 

1.  D     16.   B 

2.  D     17.   D 

3.  B     18.   A 

4.  C     19.   A 

5.  A     20.   B 

6.  C     21.   C 

7.  D     22.   A 

8.  A     23.   A 

9.  D     24.   B 

10.  B     25.   D 

11.  A 

12.  A 

13.  C 

14.  C 

15.  D 
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS UJI COBA 

KELAS VII C 

 

 

No. NIS NAMA L/P KODE 

1 8909 ACHMAD HASAN L UC-1 

2 8910 ADHE RETNANTYA PAMUNGKAS P UC-2 

3 8911 AHMAD RIZQI RINALDI L UC-3 

4 8912 ANINDYA BINAZIER ANJANY P UC-4 

5 8913 ARNINDYA NOVIA PRATIWI P UC-5 

6 8914 BAHTIAR HERDIANSYAH L UC-6 

7 8915 DANIEL FEBRI YOPHIDA L UC-7 

8 8916 DAVID SAMUDRA NUGROHO L UC-8 

9 8917 DINDA PUTRI RAHMADEWI P UC-9 

10 8918 ENI YUNITA SARI P UC-10 

11 8919 ERICHA PUTRI ALFIYANTI P UC-11 

12 8920 FAUZAN FIKRI NUR ZAKARIA L UC-12 

13 8921 FEBRYANA RIZKY PUSPITA S P UC-13 

14 8922 GIDION ADI GIRI PRASETYA L UC-14 

15 8923 GLADY AVIESCA PUTRI P UC-15 

16 8924 KHORINTUS ADVANTANA L UC-16 

17 8925 LAILATUS SHOLIKAH P UC-17 

18 8926 LUVIAN ELSANDY P. L UC-18 

19 8927 MOH ARIF NURROHMAN L UC-19 

20 8928 MOH BAYU AJI SAMUDRO L UC-20 

21 8929 MUHAMMAD HABIBI IRSYADDY L UC-21 

22 8930 NANI FITRIANI P UC-22 

23 8931 NURUL HASANA P UC- 

24 8932 PATRICIA MARTINA K. I.  P UC-23 

25 8933 PUJI LESTARI P UC-24 

26 8934 RAISA MULIDA P UC-25 

27 8935 RENY DIASTRI NOVIRIANI P UC-26 

28 8936 SAPTO NUGROHO L UC-27 

29 8937 TIKA PRIHASTUTI P UC-28 

30 8938 TITIN PUJI ASTUTI P UC-29 

31 8939 VEGI OKTA SETIAWAN L UC-30 

32 8940 WENDI VIKARANI MAYOSI P UC-31 

33 8941 YOGI ABDUL YATAMA PUTRA L UC-32 

34 8942 YUANISA ISNAINI P UC-33 
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PERUBAHAN NOMOR SOAL DARI SOAL UJI COBA 

 

 

 

 

No. Awal No. Akhir 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5  

6 5 

7 6 

8  

9 7 

10 8 

11 9 

12  

13 10 

14 11 

15 12 

16 13 

17  

18 14 

19 15 

20 16 

21 17 

22 18 

23 19 

24 20 

25  
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KISI-KISI SOAL PRE TEST / POST TEST 

Mata Pelajaran : Sejarah 

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama 

Sekolah  : SMP N 3 Purwodadi 

Kelas/Semester : VII/2 

Materi Pokok : Pemanfaatan Museum dalam Pembelajaran Sejarah Lokal 

sebagai upaya menumbuhkan kesadaran sejarah siswa pada 

Materi Perkembangan Masyarakat pada Masa Hindu-Buddha 

Alokasi Waktu : 40 Menit 

Standar Kompetensi   : Memahami perkembangan masyarakat sejak masa Hindu-

Buddha sampai masa kolonial Eropa. 

 

No. Kompetensi 

Dasar 

Indikator  Bentuk Soal Jumlah Soal 

1. Mendeskripsikan 

perkembangan 

masyarakat, 

kebudayaan,dan 

pemerintahan 

pada masa Hindu-

Budha serta 

peninggalan-

peninggalannya 

 

1. Siswa dapat memahami 

perkembangan agama 

Hindu-Buddha di 

Indonesia 

 

2. Siswa dapat mengetahui 

perkembangan 

kerajaan-kerajaan 

Hinddu-Buddha 

 

3. Siswa dapat mengetahui 

peninggalan-

peninggalan bercorak 

Hindu-Buddha 

 

4. Siswa dapat memahami 

maksud dan manfaat 

pengajaran sejarah lokal 

 

 

1,  2,  3,  4,  

5 

 

 

 

6, 7,  8,  9,  

10, 11 

 

 

12, 13, 14,  

15, 16 , 17 

 

 

18, 19, 20 

5 soal 

 

 

 

 

6 soal 

 

 

 

6 soal 

 

 

 

3 soal 
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SOAL-SOAL INSTRUMEN TEST 

 

Nama : 

Kelas : 

No. : 

Berikan tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang 

paling benar ! 

 

1. Hindu -Buddha masuk ke Indonesia pada abad ke............ 

a. 1 Masehi    c. 3 Masehi 

b. 2 Masehi    d. 4 Masehi 

2. Menurut teori waisya, agama dan kebudayaan Hindu-Buddha dibawa ke 

Indonesia oleh....................... 

a. para brahmana    c. orang-orang buangan  

b. para prajurit    d. para pedagang 

3. Dibawah ini yang bukan merupakan nama kasta dalam sistem golongan 

masyarakat Hindu adalah...................... 

a. brahmana    c. ksatria  

b. syiwa     d. Sudra 

4. Menurut aliran Hinayana, untuk mencapai nirwana tergantung pada..................... 

a. pertolongan Bodhisatwa  c. usaha sendiri 

b. pertolongan sang Buddha  d. kebaikan kepada sesama 

5. Corak polytheisme dalam kepercayaan Hindu tampak dari.......................... 

a. dipercayainya Dewa Baruna sebagai penguasa angin    

b. kedudukan Dewa Indra sebagai penguasa tertinggi 

c. disembahnya banyak dewa sebagai penguasa alam semesta 

d. masing-masing dewa mewakili kekuatan alam 

6. Kehidupan di Indonesia abad ke-5 sampai 15 M ditandai oleh............................ 

a. perkembangan pengaruh kebudayaan India dan Cina    

b. migrasi besar-besaran pedagang India ke Indonesia 

Lampiran 12 
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c. brahmana memegang kekuasaan dominan dalam pemerintahan 

d. perkembangan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia 

7. Berikut bukti ekonomi Kutai bercorak agraris-perdagangan, kecuali . . . . . . 

a. letak Kutai di tepi aliran Sungai Mahakam 

b. berita yupa mengenai persembahan ternak raja kepada brahmana 

c. masuknya pengaruh Hindu melalui perdagangan 

d. tulisan yupa berhuruf Pallawa dan bahasa Sanskerta 

8. Salah satu hikmah yang dapat ditarik dari peristiwa runtuhnya kerajaan Majapahit 

adalah.......................... 

a. kekuatan militer perlu untuk kewibawaan negara   

b. perpecahan membahayakan keutuhan negara 

c. kekompakan tidak diperlukan untuk keutuhan negara 

d. nasionalisme harus ada di setiap hati warga negara 

9. Akhir Kerajaan Mataram Lama ditandai oleh . . . . . . . . 

a.  berdirinya Dinasti Isana 

b. perseteruan antara Dinasti Sanjaya dan Dinasti Syailendra 

c. Balaputeradewa melarikan diri ke Sriwijaya 

d. Kemenangan Raka I Pikatan terhadap Syailendra 

10. Dikenalnya irigasi oleh Taruma Negara terbukti dari prasasti berisi . . . . . . . 

a.  keunggulan dan kegagahan Purnawarman sebagai jelmaan Wisnu 

b.  pembangunan tanggul dan waduk di sekitar Cibungbulang, Bogor 

c.  penggalian saluran Gomati dan sungai Candrabhaga 

d.  pemberian hadiah 1000 ekor sapi kepada para brahmana 

11. Semasa pemerintahan Kertanegara, Singhasari kuat secara politik dan militer. 

Namun, dapat dihancurkan dengan mudah karena . . . . . . . 

a.  Singhasari terlalu banyak menempatkan tentara di dalam negeri 

b.  pembelotan dari kalangan brahmana di lingkungan pemerintahan 

c.  prioritas berlebih pada politik luar negeri (ekspansi) 

d.  korupsi dan nepotisme merajalela 
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12. Berdasarkan bentuknya, klasifikasi sumber sejarah dapat dibagi menjadi berikut 

ini, kecuali.................................. 

a. sumber benda (bangunan, perkakas, senjata)   

b. sumber tertulis (dokumen) 

c. sumber lisan (hasil wawancara) 

d. sumber abstrak 

13. Berikut ini adalah candi-candi peninggalan Hindu-Buddha di daerah Jawa Tengah 

bagian utara, kecuali . . . . . . . 

a.  Candi Canggal    c.  Komplek Candi Gedong Songo 

b.  Candi Sukuh    d. Komplek Candi Dieng 

14. Kitab Negarakertagama dikarang oleh............................ 

a. Mpu Prapanca    c. Mpu Sindok 

b. Mpu Panuluh    d. Mpu Dharmaja 

15.  Bukti perdagangan bangsa Indonesia dengan Cina adalah temuan 

berupa...................... 

a. barang keramik Cina di beberapa tempat di Indonesia  

b. bangunan bergaya Cina di beberapa tempat di Indonesia 

c. prasasti berbahasa Cina di pantai Timur Sumatera 

d. arca bergaya Cina di pantai Utara Jawa 

16. Candi Borobudur adalah peninggalan kesejarahan yang dibangun pada masa 

kerajaan................................ 

a. Kutai     c. Sriwijaya 

b. Mataram Lama    d. Majapahit 

17. Keadaan benda peninggalan sejarah juga dipengaruhi faktor geografis daerahnya. 

Arca-arca dan patung yang ada di Museum Lokal Pemda Kabupaten Grobogan 

sebagian besar terbuat dari dahan apa....................... 

a. batu granit    c. batu kapur 

b. batu andesit    d. batu kerikil 
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18. Salah satu bentuk penulisan sejarah dalam lingkup yang terbatas pada suatu 

lokalitas tertentu dan kajian utamanya tentang kehidupan masyarakat dari suatu 

lingkungan tertentu dalam dinamika perkembangan di berbagai aspek kehidupan 

manusia adalah pengertian dari................................ 

a. sejarah lokal    c. sejarah sosial 

b. sejarah lisan    d. sejarah ekonomi 

19. Tahapan awal yang dilakukan dalam pengajaran sejarah lokal adalah................... 

a. menentukan tema/topik permasalahan 

b. membentuk kelompok kerja 

c. melakukan kajian/mengunjungi obyek di lapangan 

d. mengumpulkan laporan hasil kerja 

20. Berikut ini yang bukan manfaat dari pengajaran sejarah lokal adalah...................... 

a. menambah pengetahuan tentang peristiwa sejarah dari suatu lokalitas tertentu 

sehingga dapat memupuk rasa kecintaan daerahnya sendiri 

b.  hanya menambah materi dalam pelajaran sejarah 

 c. merupakan paradigma baru dalam pembelajaran sejarah yang cukup 

memberikan stimulus siswa mempelajari sejarah, dimana siswa diajak mampu 

memparalelkan sejarah dunia dengan sejarah nasional dan sejarah lokal dengan 

metode yang inovatif 

d. mampu mengantarkan siswa untuk mencintai daerahnya sehingga akan 

mewujudkan ketahanan daerah 
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KUNCI JAWABAN INSTRUMEN TEST 

 

 

1. D    11.  C 

2. D    12.  D 

3. B    13.  B 

4. C    14.  A 

5. C    15.  A 

6. D    16.  B 

7. D  17.  C 

8. B    18.  A 

9. A    19.  A 

10. C    20.  B 
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KISI-KISI KUESIONER/ANGKET KELAS KONTROL 

 

 

 

Mata Pelajaran : Sejarah 

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama 

Sekolah  : SMP N 3 Purwodadi 

Materi Pokok : Pemanfaatan Museum dalam Pembelajaran Sejarah Lokal 

sebagai upaya menumbuhkan kesadaran sejarah siswa 

Alokasi Waktu : 35 menit 

Jumlah soal  : 21 butir 

 

 

 

No. Variabel Sub Variabel Indikator Soal 

1. 

 

Pemahaman materi 

sejarah lokal pokok 

bahasan Hindu-

Buddha dengan 

metode pemanfaatan 

museum lokal. 

(Variabel X) 

Kegiatan 

pembelajaran sejarah 

 

Pembelajaran sejarah 

yang diharapkan  

 

 

1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 

Pengajaran Sejarah 

Lokal di Sekolah 

 

Siswa mengetahui 

hakekat dan manfaat  

pengajaran sejarah 

lokal 

 

 

 

8, 9, 10, 

11 

2. Kesadaran sejarah 

siswa 

(Variabel Y) 

Kesadaran sejarah 

siswa 

 

 

 Kesadaran siswa 

mengenai usaha 

perlindungan dan 

pemanfaatan 

peninggalan sejarah 

12, 13, 

14, 15, 

16, 17, 

18, 19, 

20, 21 
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LEMBAR ANGKET/KUESIONER SISWA 

 

Responden : Siswa Kelas VII A SMP Negeri 3 Purwodadi 

Nama  : 

No. Absen : 

 

Petunjuk: 

Berikut ini adalah beberapa data pernyataan yang berhubungan dengan 

pemahaman dan pembelajaran Sejarah materi Sejarah Lokal dengan materi 

“Perkembangan masyarakat masa Hindu-Buddha”. Anda diminta untuk menanggapi 

atau menjawab masing-masing pertanyaan tersebut dengan memberikan tanda silang  

( X ) pada salah satu dari lima alternatif pilihan yang telah disediakan. 

Dalam mengisi pernyataan ini tidak terdapat jawaban benar ataupun salah. Hal 

ini hanya menyangkut pendapat anda dan tidak mempengaruhi nilai. Oleh karena itu 

jawablah pernyataan-pernyataan ini dengan jujur sesuai dengan hati nurani anda. 

 

1. Apakah anda suka dengan pelajaran sejarah? 

a. sangat suka  c. ragu-ragu   e. tidak suka 

b. suka   d. kurang suka 

 

2. Apakah anda selalu aktif dalam pelajaran sejarah? 

a. selalu   c. kadang-kadang  e. tidak pernah 

b. sering   d. pernah 

 

3. Kedudukan pelajaran sejarah sama dengan pelajaran yang lain. 

a.  sangat setuju  c. ragu-ragu   e. tidak setuju 

         b.  setuju   d. kurang setuju 

 

4. Apakah dalam pelajaran sejarah guru anda menggunakan media pengajaran? 

a.  selalu   c. kadang-kadang  e. tidak pernah 

b. sering   d. pernah 

 

5. Untuk memahami materi sejarah, apakah diperlukan alat bantu? 

a. sangat diperlukan c. cukup diperlukan  e. tidak diperlukan 

b. diperlukan  d. kurang diperlukan 
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6. Media pengajaran apa yang paling anda sukai? 

c. benda sesungguhnya c. OHP    e. cerita 

d. video film  d. gambar 

 

7. Pernahkah guru anda menggunakan metode karya wisata? 

a. selalu   c. kadang-kadang  e. tidak pernah 

b. sering   d. pernah 

 

8. Materi sejarah lokal perlu dimasukkan dalam kurikulum sekolah agar siswa tahu 

akan sejarah daerahnya sendiri. 

a. sangat setuju  c. ragu-ragu   e. tidak setuju 

b. setuju   d. kurang setuju 

 

9. Pembelajaran model eksperiental dengan kunjungan ke museum lokal menambah 

wawasan saya tentang sejarah terutama kajian sejarah lokal di Grobogan.  

a. sangat setuju  c. ragu-ragu   e. tidak setuju 

b. setuju   d. kurang setuju 

 

10. Dengan mempelajari sejarah lokal akan menambah kecintaan siswa terhadap 

daerahnya sendiri sehingga dapat memupuk rasa nasionalisme (kecintaan 

terhadap bangsa). 

a. sangat setuju  c. ragu-ragu   e. tidak setuju 

b. setuju   d. kurang setuju 

 

11. Eksplorasi materi sejarah lokal yang bersumber dari peninggalan-peninggalan 

sejarah yang ada di suatu daerah mampu menggali pengetahuan siswa akan 

sejarah daerahya sendiri. 

a. sangat setuju  c. ragu-ragu   e. tidak setuju 

b. setuju   d. kurang setuju 

 

12. Benda-benda bersejarah merupakan asset milik bangsa yang harus dirawat, 

dilindungi, dan dilestarikan. 

a. sangat setuju  c. ragu-ragu   e. tidak setuju 

b. setuju   d. kurang setuju 

 

13. Menurut pendapat anda apakah perawatan museum adalah usaha pemborosan 

biaya negara? 

a. sangat setuju  c. ragu-ragu   e. tidak setuju 

b. setuju   d. kurang setuju 
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14. Jika saya mengetahui ada peninggalan sejarah disuatu lokasi dekat rumah, saya 

akan mengamankan dan melaporkan ke pihak terkait. 

a. sangat setuju  c. ragu-ragu   e. tidak setuju 

b. setuju   d. kurang setuju 

 

15. Jika ada seseorang dengan seenaknya saja mengambil sisa bangunan peninggalan 

sejarah di Grobogan dibiarkan saja sebab itu bukan urusan saya. 

a. sangat setuju  c. ragu-ragu   e. tidak setuju 

b. setuju   d. kurang setuju 

 

16. Jika diketahui ada seorang remaja mencorat-coret benda peninggalan sejarah 

maka saya akan membiarkannya saja karena takut terjadi salah paham. 

a. sangat setuju  c. ragu-ragu   e. tidak setuju 

b. setuju   d. kurang setuju 

 

17. Apabila diketahui seseorang menjual benda peninggalan sejarah hasil curian maka 

saya pura-pura tidak tahu karena takut terlibat. 

a. sangat setuju  c. ragu-ragu   e. tidak setuju 

b. setuju   d. kurang setuju 

 

18. Bila saya tahu seseorang mengumpulkan koleksi benda peninggalan sejarah 

secara illegal, maka saya akan melaporkannya kepada polisi atau pihak terkait. 

a. sangat setuju  c. ragu-ragu   e. tidak setuju 

b. setuju   d. kurang setuju 

 

19. Semua jenis bangunan dan benda peninggalan sejarah di Grobogan perlu 

dilestarikan sebab itu warisan budaya bangsa. 

a. sangat setuju  c. ragu-ragu   e. tidak setuju 

b. setuju   d. kurang setuju 

 

20. Jika ada seorang penduduk memanfaatkan benda-benda sejarah untuk 

kepentingan pribadi maka saya akan berusaha menyadarkan mereka bahwa 

perbuatan mereka melanggar UU Kepurbakalaan. 

a. sangat setuju  c. ragu-ragu   e. tidak setuju 

b. setuju   d. kurang setuju 

 

21. Peninggalan sejarah sebenarnya merupakan salah satu wahana pendidikan bangsa 

untuk mengenal perjalanan sejarahnya oleh karena itu tidak diajarkan kepada 

siswa karena hanya menjadikan beban. 

a. sangat setuju  c. ragu-ragu   e. tidak setuju 

b. setuju   d. kurang setuju 
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KISI-KISI KUESIONER/ANGKET KELAS EKSPERIMEN 

 

 

 

Mata Pelajaran : Sejarah 

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama 

Sekolah  : SMP N 3 Purwodadi 

Materi Pokok : Pemanfaatan Museum dalam Pembelajaran Sejarah Lokal 

sebagai upaya menumbuhkan kesadaran sejarah siswa 

Alokasi Waktu : 40 menit 

Jumlah soal  : 30 butir 

 

 

 

No Variabel Sub Variabel Indikator Soal 

1. 

 

Pemahaman materi 

sejarah lokal pokok 

bahasan Hindu-

Buddha dengan 

metode pemanfaatan 

museum lokal. 

(Variabel X) 

Kegiatan 

pembelajaran sejarah 

 

Pembelajaran 

sejarah yang 

diharapkan 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

Pemanfaatan museum 

sebagai sumber 

belajar 

 

 

a. Fungsi museum 

untuk pendidikan 

 

b. Manfaat museum 

sebagai sumber 

belajar 

 

8, 9, 10, 

11, 12 

 

13, 14, 15, 

16 

Pengajaran Sejarah 

Lokal di Sekolah 

 

Siswa mengetahui 

hakekat dan manfaat  

pengajaran sejarah 

lokal 

 

17, 18, 19, 

20 

4. Kesadaran sejarah 

siswa 

(Variabel Y) 

Kesadaran sejarah 

siswa 

Kesadaran siswa 

mengenai usaha 

perlindungan dan 

pemanfaatan 

peninggalan sejarah 

21, 22, 23, 

24, 25, 26, 

27, 28, 29, 

30 
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LEMBAR ANGKET/KUESIONER SISWA 

 

Responden : Siswa Kelas VII B SMP Negeri 3 Purwodadi 

Nama  : 

No. Absen : 

 

Petunjuk: 

Berikut ini adalah beberapa data pernyataan yang berhubungan dengan 

pemahaman dan pembelajaran Sejarah materi Sejarah Lokal dengan materi 

“Perkembangan masyarakat masa Hindu-Buddha” dengan pemanfaatan Museum 

Lokal Pemda Kabupaten Grobogan sebagai sumber belajar. Anda diminta untuk 

menanggapi atau menjawab masing-masing pertanyaan tersebut dengan memberikan 

tanda silang ( X ) pada salah satu dari lima alternatif pilihan yang telah disediakan. 

Dalam mengisi pernyataan ini tidak terdapat jawaban benar ataupun salah. Hal 

ini hanya menyangkut pendapat anda dan tidak mempengaruhi nilai. Oleh karena itu 

jawablah pernyataan-pernyataan ini dengan jujur sesuai dengan hati nurani anda. 

 

1. Apakah anda suka dengan pelajaran sejarah? 

a. sangat suka  c. ragu-ragu   e. tidak suka 

b. suka   d. kurang suka 

 

2. Apakah anda selalu aktif dalam pelajaran sejarah? 

a. selalu   c. kadang-kadang  e. tidak pernah 

b. sering   d. pernah 

 

3. Kedudukan pelajaran sejarah sama dengan pelajaran yang lain. 

a.  sangat setuju  c. ragu-ragu   e. tidak setuju 

        b.  setuju   d. kurang setuju 

 

4. Apakah dalam pelajaran sejarah guru anda menggunakan media pengajaran? 

a.  selalu   c. kadang-kadang  e. tidak pernah 

b. sering   d. pernah 

 

5. Untuk memahami materi sejarah, apakah diperlukan alat bantu? 

a. sangat diperlukan c. cukup diperlukan  e. tidak diperlukan 

b. diperlukan  d. kurang diperlukan 
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6. Media pengajaran apa yang paling anda sukai? 

a. benda sesungguhnya c. OHP    e. cerita 

b. video film  d. gambar 

 

7. Pernahkah guru anda menggunakan metode karya wisata? 

a. selalu   c. kadang-kadang  e. tidak pernah 

b. sering   d. pernah 

 

8. Tahukah anda keberadaan museum lokal di  Kabupaten Grobogan? 

a. sangat tahu  c. cukup tahu  e. tidak tahu 

b. tahu   d. kurang tahu 

 

9. Apakah anda pernah berkunjung ke Museum Lokal Pemda Kabupaten Grobogan? 

a. selalu   c. kadang-kadang  e. tidak pernah 

b. sering   d. pernah 

 

10. Apakah keberadaan museum membantu anda memahami materi pelajaran sejarah, 

khususnya pada materi Peninggalan Hindu-Buddha? 

a. sangat membantu c. cukup membantu  e. tidak membantu 

b. membantu  d. kurang membantu 

 

11. Bagaimana museum menjalankan fungsinya untuk studi (media/sumber belajar)? 

a. sangat baik  c. cukup baik  e. tidak baik 

b. baik   d. kurang baik 

 

12. Apakah anda tertarik setelah mengunjungi museum? 

a. sangat tertarik  c. cukup tertarik  e. tidak tertarik 

b. tertarik   d. kurang tertarik 

 

13. Apakah setelah melakukan kunjungan, museum dapat membantu meningkatkan 

prestasi anda? 

a. sangat membantu c. cukup membantu  e. tidak membantu 

b. membantu  d. kurang membantu 

 

14. Menurut pendapat anda apakah museum saat ini layak dimanfaatkan oleh 

sekolah? 

a. sangat layak  c. cukup layak   e. tidak layak 

b. layak   d. kurang layak 
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15. Siswa senang dengan model pembelajaran yang digunakan oleh guru, yaitu 

dengan memanfaatkan museum sebagai sumber belajar. 

a. sangat setuju  c. ragu-ragu   e. tidak setuju 

b. setuju   d. kurang setuju 

 

16. Pendekatan penyajian materi sejarah yang dilakukan secara kontekstual mampu 

membangun daya nalar dan tidak bersifat indoktrinasi. 

a. sangat setuju  c. ragu-ragu   e. tidak setuju 

b. setuju   d. kurang setuju 

 

17. Materi sejarah lokal perlu dimasukkan dalam kurikulum sekolah agar siswa tahu 

akan sejarah daerahnya sendiri. 

a. sangat setuju  c. ragu-ragu   e. tidak setuju 

b. setuju   d. kurang setuju 

 

18. Pembelajaran model eksperiental dengan kunjungan ke museum lokal menambah 

wawasan saya tentang sejarah terutama kajian sejarah lokal di Grobogan.  

a. sangat setuju  c. ragu-ragu   e. tidak setuju 

b. setuju   d. kurang setuju 

 

19. Dengan mempelajari sejarah lokal akan menambah kecintaan siswa terhadap 

daerahnya sendiri sehingga dapat memupuk rasa nasionalisme (kecintaan 

terhadap bangsa). 

a. sangat setuju  c. ragu-ragu   e. tidak setuju 

b. setuju   d. kurang setuju 

 

20. Eksplorasi materi sejarah lokal yang bersumber dari peninggalan-peninggalan 

sejarah yang ada di suatu daerah mampu menggali pengetahuan siswa akan 

sejarah daerahya sendiri. 

a. sangat setuju  c. ragu-ragu   e. tidak setuju 

b. setuju   d. kurang setuju 

 

21. Benda-benda bersejarah merupakan asset milik bangsa yang harus dirawat, 

dilindungi, dan dilestarikan. 

a. sangat setuju  c. ragu-ragu   e. tidak setuju 

b. setuju   d. kurang setuju 

 

22. Menurut pendapat anda apakah perawatan museum adalah usaha pemborosan 

biaya negara? 

a. sangat setuju  c. ragu-ragu   e. tidak setuju 

b. setuju   d. kurang setuju 
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23. Jika saya mengetahui ada peninggalan sejarah disuatu lokasi dekat rumah, saya 

akan mengamankan dan melaporkan ke pihak terkait. 

a. sangat setuju  c. ragu-ragu   e. tidak setuju 

b. setuju   d. kurang setuju 

 

24. Jika ada seseorang dengan seenaknya saja mengambil sisa bangunan peninggalan 

sejarah di Grobogan dibiarkan saja sebab itu bukan urusan saya. 

a. sangat setuju  c. ragu-ragu   e. tidak setuju 

b. setuju   d. kurang setuju 

 

25. Jika diketahui ada seorang remaja mencorat-coret benda peninggalan sejarah 

maka saya akan membiarkannya saja karena takut terjadi salah paham. 

a. sangat setuju  c. ragu-ragu   e. tidak setuju 

b. setuju   d. kurang setuju 

 

26. Apabila diketahui seseorang menjual benda peninggalan sejarah hasil curian maka 

saya pura-pura tidak tahu karena takut terlibat. 

a. sangat setuju  c. ragu-ragu   e. tidak setuju 

b. setuju   d. kurang setuju 

 

27. Bila saya tahu seseorang mengumpulkan koleksi benda peninggalan sejarah 

secara illegal, maka saya akan melaporkannya kepada polisi atau pihak terkait. 

a. sangat setuju  c. ragu-ragu   e. tidak setuju 

b. setuju   d. kurang setuju 

 

28. Semua jenis bangunan dan benda peninggalan sejarah di Grobogan perlu 

dilestarikan sebab itu warisan budaya bangsa. 

a. sangat setuju  c. ragu-ragu   e. tidak setuju 

b. setuju   d. kurang setuju 

 

29. Jika ada seorang penduduk memanfaatkan benda-benda sejarah untuk 

kepentingan pribadi maka saya akan berusaha menyadarkan mereka bahwa 

perbuatan mereka melanggar UU Kepurbakalaan. 

a. sangat setuju  c. ragu-ragu   e. tidak setuju 

b. setuju   d. kurang setuju 

 

30. Peninggalan sejarah sebenarnya merupakan salah satu wahana pendidikan bangsa 

untuk mengenal perjalanan sejarahnya oleh karena itu tidak diajarkan kepada 

siswa karena hanya menjadikan beban. 

a. sangat setuju  c. ragu-ragu   e. tidak setuju 

b. setuju   d. kurang setuju 
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 PENGERTIAN SEJARAH LOKAL 

- Studi tentang kehidupan masyarakat atau khususnya komunitas dari suatu 

lingkungan sekitar (neighborhood) tertentu dalam dinamika 

perkembangannya dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Arti 

khususnya adalah sejarah dengan lingkup spasial dibawah sejarah 

nasional. 

- Salah satu bentuk penulisan sejarah dalam lingkup yang terbatas pada 

suatu lokalitas tertentu dan kajian utamanya tentang kehidupan 

masyarakat dari suatu lingkungan tertentu dalam dinamika perkembangan 

di berbagai aspek kehidupan manusia. 
 
Batasan ruang lingkup sejarah lokal: 

- Lingkup temporal : penentuan periodisasi sejarah lokal harus 

memperhatikan dinamika sejarah lokal masing-masing daerah dan tidak 

terpaku pada periodisasi sejarah nasional. 

- Lingkup spasial : mencakup wilayah desa, kecamatan, kawedanan, 

kabupaten, hingga propinsi. Lokalitas juga dilihat dari aspek geografis 

seperti pesisir, pedalaman, dan pegunungan. 

 ASPEK-ASPEK KAJIAN SEJARAH LOKAL 

1. Sejarah Umum, yaitu sejarah yang mencakup berbagai aspek kehidupan 

masyarakat lokal. 

2. Sejarah Tematis, yaitu sejarah lokal yang mencakup aspek-aspek: 

a. Sosial dan kemasyarakatan 

b. Politik 

c. Ekonomi 

d. Kebudayaan 

e. Etnisitas 

f. Perjuangan dan kepahlawanan lokal 

 

 ARTI PENTING MEMPELAJARI SEJARAH LOKAL 

1. Mengenalberbagai peristiwa sejarah di wilayah-wilayah di seluruh 

Indonesia dengan lebih baik dan lebih bermakna. 
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2. Mengadakan koreksi terhadap generalisasi terhadap penulisan sejarah 

nasional 

3. Memperluas pandangan tentang Indonesia, yaitu meningkatkan saling 

pengertian diantara kelompok-kelompok etnis di Indonesia dengan jalan 

meningkatkan pengetahuan kesejarahan dari masing-masing kelompok 

terhadap kelompok lainnya. 

 METODE PENELITIAN 

1. Pemilihan topik 

2. Pengumpulan sumber 

- Sumber tertulis : arsip-arsip lokal, arsip daerah, propinsi, perpustakaan 

daerah, koleksi pribadi, kalender lokal, karya sastra lokal, dll. 

- Sumber lisan : tradisi lisan, misal: cerita rakyat, syair, tembang, 

mantra. Sejarah lisan: hasil wawancara dengan informan (generasi 

sebelumnya). 

- Artifak  : benda-benda yang dihasilkan dan digunakan oleh 

pelaku sejarah dimasa lampau. Banyak tersimpan di Museum Lokal, 

Propinsi, bahkan Nasional. 

- Sumber audio visual : hasil dokumentasi, misal lukisan, sketsa, foto, 

microfilm, film, compact disk, dll. 

3. Verifikasi/Kritik Sumber 

a. Otentisitas :verifikasi terhadap bentuk sumber sejarah, apakah 

merupakan sumber sejarah asli ataukah tiruan. 

b. Kredibilitas : menilai keshahihan informasi dalam suatu sumber 

sejarah 

4. Interpretasi/Penafsiran 

a. Analisis : menguraikan suatu sumber menjadi bagian-bagian yang 

masih terkait. 

b. Sintesis : menyatukan atau menghubung-hubungkan data-data sehingga 

memiliki keterkaitan dan makna. 

 KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PENGAJARAN SEJARAH LOKAL 

- Kelebihan: 
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1. Kemampuan untuk membawa murid pada situasi nyata di 

lingkungannya sendiri sehingga siswa mampu menerobos dunia di luar 

sekolahnya. 

2. Membawa siswa pada usaha untuk memproyeksikan pengalaman masa 

lampau masyarakatnya dengan situasi masa kini, bahkan ke arah masa 

yang akan datang (lebih mudah menangkap konsep waktu dan 

perkembangan). 

3. Mendukung bagi usaha pengembangan kurikulum muatan lokal di 

sekolah. 

- Kekurangan:  

1. Banyak menghadapi kesulitan dalam pelaksanaan, misalnya berkaitan 

dengan sumber-sumber sejarah lokal itu sendiri 

2. Memerlukan persiapan khusus (terutama untuk guru) 

3. Kesulitan memadukan tuntutan pengajaran sejarah lokal dengan 

tuntuan penyelesaian target materi yang telah tertulis dalam 

kurikulum/silabus. 

 LANGKAH-LANGKAH PENGORGANISASIAN 

a. menentukan tema/topik permasalahan 

b. membentuk kelompok kerja 

c. melakukan kajian/mengunjungi obyek di lapangan 

d. mengumpulkan laporan hasil kerja 

 

 MANFAAT PENGAJARAN SEJARAH LOKAL 

a. menambah pengetahuan tentang peristiwa sejarah dari suatu lokalitas tertentu 

sehingga dapat memupuk rasa kecintaan daerahnya sendiri dan akhirnya 

mampu memupuk rasa nasionalisme (cinta tanah air dan bangsa) di kalangan 

siswa. 

 b. merupakan paradigma baru dalam pembelajaran sejarah yang cukup 

memberikan stimulus siswa mempelajari sejarah, dimana siswa diajak mampu 

memparalelkan sejarah dunia dengan sejarah nasional dan sejarah lokal dengan 

metode yang inovatif. 

c. mampu mengantarkan siswa untuk mencintai daerahnya sehingga akan 

mewujudkan ketahanan daerah. 
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Sejarah Kabupaten Grobogan 

Pada jaman Kerajaan Mataram, Susuhunan Amangkurat IV mengangkat 

seorang abdi bernama Ng. Wongsodipo menjadi Bupati Monconagari (taklukan raja) 

Grobogan dengan nama RT Martopuro pada 21 Jumadil Akhir 1650 Saka atau 4 

Maret 1726 M, dengan wilayah kekuasaannya yaitu : Sela, Teras Karas, Wirosari, 

Santenan, Grobogan, dan beberapa daerah di Sukowati bagian utara Bengawan Sala 

(serat Babad Kartasura / Babad Pacina : 172 - 174). Oleh karena pada saat itu 

Kartasura masih dalam keadaan kacau, maka pengawasan terhadap daerah Grobogan 

diserahkan kepada kemenakan sekaligus menantunya bernama yaitu RT Suryonagoro 

(Suwandi) dan RT Martopuro sendiri masih tetap di Kartasura. Tugas RT 

Suryonagoro adalah menciptakan struktur pemerintahan kabupaten pangreh praja, 

seperti adanya bupati, patih, kaliwon, pamewu, mantri, dan seterusnya sampai jabatan 

bekel di desa – desa. 

Ibu kota kabupaten pada saat itu di Grobogan, tetapi pada tahun 1864 ibukota 

kabupaten pindah ke Purwodadi. Sampai dengan tahun 1903, yaitu sebelum 

dikeluarkannya Decentralisatie Besluit oleh Pemerintah Penjahan Belanda, Indonesia 

yang waktu itu namanya masih Nederland Indie (Hindia Belanda) dibagi dalam 

beberapa Gewesten yang bersifat administratif yang kemudian dibagi-bagi lagi dalam 

Regentschap.  Regentschap Grobogan saat itu berada dalam lingkungan Semarang 

Gewest.  Setelah diberlakukannya Decentralisatie Besluit tahun 1905, regentschap 

diberi hak-hak otonomi dan untuk itu dibentuk Dewan Daerah. Regentschap 

Grobogan memperoleh otonomi penuh mulai tahun 1908.  Pada tahun 1928, 

berdasarkan Staatbad 1928 No. 117, Kabupaten Grobogan mendapat tambahan dua 

distrik dari Kabupaten Demak yaitu Distrik Manggar dengan ibukota di Godong dan 

Distrik Singenkidul dengan ibukota di Gubug. Kemudian pada tahun 1933 

memperoleh tambahan Asistenan Klambu dari Distrik Undaan Kudus. Pada masa 

pendudukan Jepang, terjadi perubahan tata pemerintahan daerah, yaitu dengan 

Undang-undang No. 27 tahun 1942.  Menurut UU ini seluruh Jawa kecuali daerah 

Vorstenlanden dibagi atas : Syuu (Karesidenen), Si (Kotapraja), Ken (Kabupaten), 

Gun (Distrik), Son (Onder Distrik), dan Ku (Kelurahan/Desa).  

Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 

18, Indonesia dibagi atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan 

pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang.  Dalam penjelasan pasal 18 ini, 

Daerah Indonesia akan dibagi dalam Daerah Propinsi dan Daerah Propinsi dibagi lagi 

dalam daerah yang lebih kecil. Tahun 1948, Pemerintah Indonesia mengeluarkan 

Undang-undang No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.  Pasal 1 UU ini 

menyatakan bahwa Daerah Negara Republik Indonesia tersusun dalam tiga tingkatan, 

yaitu : Propinsi, Kabupaten, Desa (Kota Kecil).  
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Selanjutnya berdasarkan UU No. 13 Tahun 1950 dibentuklah Daerah-daerah 

Tingkat II di lingkungan Propinsi Jawa Tengah.  Dengan demikian UU inilah yang 

mendasari pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan. Dengan Perda 

Kabupaten Dati II Grobogan No. 11 Tahun 1991 ditetapkan bahwa Hari Jadi 

Kabupaten Grobogan adalah : Hari Senin Kliwon, 21 Jumadil Akhir 1650 atau 4 

Maret 1726 atau 1 Rajab 1138 H. Yaitu pada saat diangkatnya RT. Martopuro sebagai 

Bupati Monconagari di Grobogan. Sehingga RT. Martopuro inilah yang sampai 

sekarang dianggap sebagai Bupati Grobogan yang pertama. 

Chandra sangkala: Kombuling cipto Hangroso Jati 

Surya sangkala : kridhaning hangga hambangun praja 

Adapun nama-nama Bupati yang pernah menjabat di Kabupaten Grobogan : 

A.   Pada waktu Ibukota Kabupaten di Kota Grobogan  

1.    Adipati Martopuro atau Adipati Puger : 1726 

2.    RT. Suryonagoro Suwandi atau RT. Yudonagoro 

3.    RT. Kartodirjo : 1761- 1768, pindahan dari 

4.    RT. Yudonagoro : 1768 – 1775, kemudian 

5.    R. Ng. Sorokarti atau RT. Abinaro 

6.    RT. Yudokerti atau Abinarong II : 1787 – 1795 

7.    RM. T. Sutoyuda : 1795 – 1801 

8.    RT. Kartoyuda : 1801 –1815 

9.    RT. Sosronagoro I : 1815 – 1840 

10.  RT. Sosronagoro II : 1840 – 1864 

B.   Setelah Ibukota Kabupaten di Kota Purwodadi 

11.  RT. Adipati Martonagoro : 1864 – 1875 

12.  RM. Adipati Ario Yudonagoro : 1875 – 1902 

13.  RM. Adipati Ario Haryokusumo : 1902 – 1908 

14.  Pangeran Ario Sunarto : 1908 – 1933, Pencipta Trilogi Pedesaan yaitu : di desa-

desa harus ada Sekolah Dasar, Balai Desa, dan Lumbung Desa. 

15.  R. Adipati Ario Sukarman Martohadinegoro : 1933 – 1944 

16.  R. Sugeng : 1944 – 1946 

17.  R. Kaseno : 1946 – 1948, Bupati merangkap Ketua KNI 

18.  M. Prawoto Sudibyo : 1948 – 1949 

19.  R. Subroto : 1949 – 1950 

20.  R. Sadono : 1950 – 1954 

21.  Haji Andi Patopoi : 1954 – 1957, Bupati Kepala Daerah 
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22.  H. Abdul Hamid sebagai Pejabat Bupati  dan Ruslan sebagai Kepala Daerah yang 

memerintah sama-sama 1957 – 1958 

23.  R. Upoyo Prawirodilogo : Bupati Kepala Daerah merangkap Ketua DPRDGR : 

1958 – 1964 

24.  Supangat : Bupati Kepala Daerah merangkap Ketua DPRGR : 1964 – 1967 

25.  R. Marjaban, Pejabat Bupati Kepala Daerah : 1067 – 1970 

26.  R. Umar Khasan, Pejabat Bupati Kepala Daerah : 1970 – 1977 

27.  Kolonel Inf. H. Soegiri , Bupati Kepala Daerah : 11 Juli 1974 s.d 11 Maret 1986 

28.  Kolonel H. Mulyono US : Bupati Kepala Daerah : 11 Maret 1986 s.d 11 Maret 

1996 

29.  Kolonel Inf. Toermudi Soewito, Bupati Kepala Daerah : 11 Maret 1996 s.d 11 

Maret 2001 

30.  Agus Supriyanto SE, Bupati Grobogan : 11 Maret 2001 s.d 2006 

31.  H. Bambang Pudjiono.SH , Bupati Grobogan : 2006 s.d sekarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

  

Nama Sekolah  : SMP Negeri 3 Purwodadi 

Mata Pelajaran  : Sejarah 

Kelas/Semester  : VII/ 2 

Standar Kompetensi          : 5.  Memahami perkembangan masyarakat sejak masa 

Hindu-Budha sampai masa kolonial Eropa. 

Kompetensi Dasar     : 5.1.Mendeskripsikan perkembangan masyarakat, 

kebudayaan, dan pemerintahan pada masa Hindu-

Budha serta peninggalan-peninggalannya. 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit (1 kali pertemuan) 

Indikator   :  

- Mendeskripsikan pengaruh Hindu-Budha bagi 

masyarakat Indonesia 

- Mengetahui teori-teori masuknya Hindu-Budha di 

Indonesia 

- Mendeskripsikan dampak/pengaruh Hindu-Budha 

di Indonesia 

- Mengetahui jalur masuk dan daerah-daerah 

persebaran Hindu-Budha 

A. Tujuan 

Setelah mempelajari materi siswa diharapkan mampu: 

1) Mengetahui ajaran dan kitab-kitab agama Hindu-Budha  

2) Menjelaskan teori masuknya Hindu-Budha ke Indonesia, yaitu teori 

Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. 

3) Menjelaskan pengaruh perkembangan Hindu-Budha di Indonesia dalam 

berbagai bidang 

4) Membaca peta dan mengidentifikasi daerah-daerah persebaran Hindu-Budha 

Lampiran 20 
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B. Materi pembelajaran 

Perkembangan Masyarakat Masa Hindu-Budha di Indonesia 

Sub bab: 

- Perkembangan Pengaruh Hindu-Budha di Indonesia 

- Persebaran Hindu-Budha di Indonesia 

- Peta Jalur Masuk dan Persebaran Hindu-Budha di Indonesia 

C. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah bervariasi 

2. Inquiry 

D. Skenario Pembelajaran 

a. Pendahuluan 

- Guru menyapa siswa 

- Guru mengkondisikan keadaan kelas 

- Guru memperkenalkan diri dan melakukan presensi 

 Apersepsi 

- Menunjukkan peta dan gambar-gambar yang ada di LKS 

 Motivasi 

- Meminta siswa berpendapat tentang agama Hindu dan Budha yang ada 

di Indonesia 

(seluruh kegiatan 15 menit) 

b. Kegiatan Inti 

1) Guru memberikan penjelasan yang terperinci mengenai perkembangan 

pengaruh Hindu-Budha di Indonesia 

2) Guru memberikan identifikasi tentang perbedaan ajaran Hindu dan 

Budha 

3) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang teori-teori 

masuknya Hindu-Budha ke Indonesia 

4) Guru menjelaskan dampak pengaruh Hindu-Budha di Indonesia dalam 

berbagai bidang 
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5) Guru menunjukkan peta Indonesia dan meminta siswa maju kedepan 

kelas untuk mengidentifikasi daerah-daerah persebaran Hindu-Budha di 

Indonesia 

(seluruh kegiatan 45 menit) 

c. Penutup 

a. Penilaian (Pemberian Tugas) 

b. Refleksi: 

-  Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dibahas 

bersama-sama 

-  Guru membrikan tugas untuk dikerjakan siswa di rumah 

(seluruh kegiatan 15 menit) 

E. Sumber dan Media Pembelajaran 

1. Sadirman, dkk. 2006. Khazanah Ilmu Pengetahuan Sosial 1 Untuk SMP/MTs 

Kelas VII. Solo: Tiga Serangkai 

 

2. LKS IPS Kelas VII Semester 2 

3. Gambar-gambar (ada di LKS) 

4. Peta Indonesia 

5. Buku-buku referensi yang relevan 

F. Penilaian  

Teknik Penilaian 

- Pemberian tugas (LKS) 

- Keaktifan siswa di kelas 

Grobogan,   Maret 2010   

Mengetahui, 

Guru Kelas      Peneliti 

 

 

Efi Herlina, S. Pd     Nihlatul Laili 

NIP. 19790305 200801 2 013    NIM. 3101406024 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 3 Purwodadi 

Mata Pelajaran  : Sejarah 

Kelas/Semester  : VII/ 2 

Standar Kompetensi          : 5.  Memahami perkembangan masyarakat sejak masa 

Hindu-Buddha sampai masa kolonial Eropa. 

Kompetensi Dasar     : 5.1.Mendeskripsikan perkembangan masyarakat, 

kebudayaan, dan pemerintahan pada masa Hindu-

Buddha serta peninggalan-peninggalannya. 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit (1 kali pertemuan) 

Indikator   :  

- Mendeskripsikan kronologi perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha 

di Indonesia 

- Mengidentifikasi peninggalan-peninggalan bercorak Hindu-Buddha di 

berbagai daerah di Indonesia 

 

A. Tujuan 

Setelah mempelajari materi siswa diharapkan mampu: 

6) Menjelaskan kronologi perkembangan masyarakat pada masa kerajaan-

kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia 

7) Mengetahui tokoh-tokoh yang ada pada masa kerajaan-kerajaan bercorak 

Hindu-Buddha di Indonesia 

8) Mengetahui berbagai jenis peninggalan sejarah bercorak Hindu-Buddha di 

derbagai daerah di Indonesia 

 

B.  Materi pembelajaran 

Perkembangan Masyarakat pada Masa Hindu-Buddha 

Sub bab: 
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- Kronologi perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia 

- Peninggalan-peninggalan sejarah bercorak Hindu-Buddha di berbagai daerah 

di Indonesia 

 

C.  Metode Pembelajaran 

1. Tanya Jawab dan Penugasan 

2. Diskusi Kelompok/Unjuk Kerja 

 

D. Skenario Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal 

Apersepsi : 

- Membahas tugas pada pertemuan sebelumnya 

- Tanya jawab dengan siswa tentang benda-benda peninggalan masa lampau 

yang bernilai kesejarahan 

Motivasi: 

- Guru menunjukkan gambar Candi Borobudur yang ada di LKS 

 (seluruh kegiatan awal  20 menit) 

      2.  Kegiatan Inti 

a. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai pada pertemuan ini 

b. Guru menyampaikan kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu diskusi 

kelompok 

c. Guru menyampaikan sekilas tentang materi yang akan didiskusikan siswa 

d. Diskusi kelompok dan penugasan 

(seluruh kegiatan inti  50 menit) 

       3.  Kegiatan Penutup  

a. Penilaian 

b. Refleksi : -  Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dibahas 

(kegiatan penutup 10 menit) 
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E.  Sumber dan Media Pembelajaran 

1. Matroji. 2006. Sejarah untuk SMP kelas VII. Jakarta: Erlangga 

2. Sadirman, dkk. 2006. Khazanah Ilmu Pengetahuan Sosial 1 Untuk SMP/MTs 

Kelas VII. Solo: Tiga Serangkai 

 

3. LKS SMP Kelas VII Semester 2 

4. Lembar Unjuk Kerja 

 

F. Penilaian  

a Teknik Penilaian 

- Tes Tertulis (Unjuk Kerja Kelompok) 

- Keaktifan siswa dalam kelompok 

- Keaktifan siswa di kelas 

b Bentuk Instrumen 

- Unjuk kerja (tabel kerja dan soal uraian) 

- Keaktifan selama proses pembelajaran 

c. Soal/Instrumen  (terlampir) 

 

Grobogan,   Maret 2010   

Mengetahui, 

Guru Kelas      Peneliti 

 

 

Efi Herlina, S. Pd     Nihlatul Laili 

NIP. 19790305 200801 2 013    NIM. 3101406024 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

  

Nama Sekolah  : SMP Negeri 3 Purwodadi 

Mata Pelajaran  : Sejarah 

Kelas/Semester  : VII/ 2 

Standar Kompetensi          : 5.  Memahami perkembangan masyarakat sejak masa 

Hindu-Budha sampai masa kolonial Eropa. 

Kompetensi Dasar     : 5.1.Mendeskripsikan perkembangan masyarakat, 

kebudayaan, dan pemerintahan pada masa Hindu-

Buddha serta peninggalan-peninggalannya. 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit (1 kali pertemuan) 

Indikator   :  

- Mendeskripsikan pengaruh Hindu-Buddha bagi 

masyarakat Indonesia 

- Mengetahui teori-teori masuknya Hindu-Buddha di 

Indonesia 

- Mendeskripsikan dampak/pengaruh Hindu-Buddha 

di Indonesia 

- Mengetahui jalur masuk dan daerah-daerah 

persebaran Hindu-Buddha 

A. Tujuan 

Setelah mempelajari materi siswa diharapkan mampu: 

9) Mengetahui ajaran dan kitab-kitab agama Hindu-Buddha  

10) Menjelaskan teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, yaitu teori 

Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. 

11) Menjelaskan pengaruh perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia dalam 

berbagai bidang 

12) Membaca peta dan mengidentifikasi daerah-daerah persebaran Hindu-Buddha 

Lampiran 21 
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B. Materi pembelajaran 

Perkembangan Masyarakat Masa Hindu-Buddha di Indonesia 

Sub bab: 

- Perkembangan Pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia 

- Persebaran Hindu-Buddha di Indonesia 

- Peta Jalur Masuk dan Persebaran Hindu-Buddha di Indonesia 

G. Metode Pembelajaran 

3. Ceramah bervariasi 

4. Inquiry 

H. Skenario Pembelajaran 

d. Pendahuluan 

- Guru menyapa siswa 

- Guru mengkondisikan keadaan kelas 

- Guru memperkenalkan diri dan melakukan presensi 

 Apersepsi 

- Menunjukkan peta dan gambar-gambar yang ada di LKS 

 Motivasi 

- Meminta siswa berpendapat tentang agama Hindu dan Buddha yang ada 

di Indonesia 

(seluruh kegiatan 15 menit) 

e. Kegiatan Inti 

1) Guru memberikan penjelasan yang terperinci mengenai perkembangan 

pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia 

2) Guru memberikan identifikasi tentang perbedaan ajaran Hindu dan 

Buddha 

3) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang teori-teori 

masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia 

4) Guru menjelaskan dampak pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia dalam 

berbagai bidang 



146 

 

13) Guru menunjukkan peta Indonesia dan meminta siswa maju kedepan 

kelas untuk mengidentifikasi daerah-daerah persebaran Hindu-Buddha 

di Indonesia 

(seluruh kegiatan 45 menit) 

f. Penutup 

c. Penilaian (Pemberian Tugas) 

d. Refleksi: 

-  Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dibahas 

bersama-sama 

-  Guru membrikan tugas untuk dikerjakan siswa di rumah 

(seluruh kegiatan 15 menit) 

I. Sumber dan Media Pembelajaran 

6. Sadirman, dkk. 2006. Khazanah Ilmu Pengetahuan Sosial 1 Untuk SMP/MTs 

Kelas VII. Solo: Tiga Serangkai 

 

7. LKS IPS Kelas VII Semester 2 

8. Gambar-gambar (ada di LKS) 

9. Peta Indonesia 

10. Buku-buku referensi yang relevan 

J. Penilaian  

Teknik Penilaian 

- Pemberian tugas 

- Keaktifan siswa di kelas 

Grobogan,   Maret 2010   

Mengetahui, 

Guru Kelas      Peneliti 

 

 

Efi Herlina, S. Pd     Nihlatul Laili 

NIP. 19790305 200801 2 013    NIM. 3101406024 



147 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 3 Purwodadi 

Mata Pelajaran  : Sejarah 

Kelas/Semester  : VII/ 2 

Standar Kompetensi          : 5.  Memahami perkembangan masyarakat sejak masa 

Hindu-Buddha sampai masa kolonial Eropa. 

Kompetensi Dasar     : 5.1.Mendeskripsikan perkembangan masyarakat, 

kebudayaan, dan pemerintahan pada masa Hindu-

Buddha serta peninggalan-peninggalannya. 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit (1 kali pertemuan) 

Indikator   :  

- Mendeskripsikan kronologi perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha 

di Indonesia 

 

B. Tujuan 

Setelah mempelajari materi siswa diharapkan mampu: 

14) Menjelaskan kronologi perkembangan masyarakat pada masa kerajaan-

kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia 

15) Menyusun kronologi perkembangan masyarakat pada masa kerajaan-kerajaan 

bercorak Hindu-Buddha di Indonesia dengan garis waktu 

16) Mengetahui tokoh-tokoh yang ada pada masa kerajaan-kerajaan bercorak 

Hindu-Buddha di Indonesia 

 

B.  Materi pembelajaran 

Perkembangan Masyarakat pada Masa Hindu-Buddha 

Sub bab: 

- Kronologi perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia 
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C.  Metode Pembelajaran 

3. Tanya Jawab dan Penugasan 

4. Diskusi Kelompok/Unjuk Kerja 

 

E. Skenario Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal 

Apersepsi : 

- Membahas tugas pada pertemuan sebelumnya 

- Tanya jawab dengan siswa tentang benda-benda peninggalan masa lampau 

yang bernilai kesejarahan 

Motivasi: 

- Guru menunjukkan gambar Candi Borobudur yang ada di LKS 

 (seluruh kegiatan awal  20 menit) 

 

      2.  Kegiatan Inti 

a. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai pada pertemuan ini 

b. Guru menyampaikan kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu diskusi 

kelompok 

c. Guru menyampaikan sekilas tentang materi yang akan didiskusikan siswa 

d. Diskusi kelompok dan penugasan 

(seluruh kegiatan inti  50 menit) 

 

       3.  Kegiatan Penutup  

a. Penilaian 

b. Refleksi : -  Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dibahas 

- Guru memberikan penugasan dan penjelasan tentang kunjungan 

ke museum yang akan dilaksanakan pada pertemuan 

selanjutnya 

 (kegiatan penutup 10 menit) 
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E.  Sumber dan Media Pembelajaran 

5. Matroji. 2006. Sejarah untuk SMP kelas VII. Jakarta: Erlangga 

6. Sadirman, dkk. 2006. Khazanah Ilmu Pengetahuan Sosial 1 Untuk SMP/MTs 

Kelas VII. Solo: Tiga Serangkai 

 

7. LKS SMP Kelas VII Semester 2 

8. Lembar Unjuk Kerja 

 

G. Penilaian  

a Teknik Penilaian 

- Tes Tertulis (Unjuk Kerja Kelompok) 

- Keaktifan siswa dalam kelompok 

- Keaktifan siswa di kelas 

b Bentuk Instrumen 

- Unjuk kerja (tabel kerja dan soal uraian) 

- Keaktifan selama proses pembelajaran 

c. Soal/Instrumen  (terlampir) 

 

Grobogan,   Maret 2010   

Mengetahui, 

Guru Kelas      Peneliti 

 

 

Efi Herlina, S. Pd     Nihlatul Laili 

NIP. 19790305 200801 2 013    NIM. 3101406024 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 3 Purwodadi 

Mata Pelajaran  : Sejarah 

Kelas/Semester  : VII/ 2 

Standar Kompetensi          : 5.  Memahami perkembangan masyarakat sejak masa 

Hindu-Buddha sampai masa kolonial Eropa. 

Kompetensi Dasar     : 5.1.Mendeskripsikan perkembangan masyarakat, 

kebudayaan, dan pemerintahan pada masa Hindu-

Buddha serta peninggalan-peninggalannya. 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit (1 kali pertemuan) 

Indikator   :  

- Mengidentifikasi peninggalan-peninggalan bercorak Hindu-Buddha di 

berbagai daerah di Indonesia 

- Mengidentifikasi peninggalan kesejarahan yang ada di Kabupaten Grobogan 

 

C. Tujuan 

Setelah mempelajari materi siswa diharapkan mampu: 

17) Mengidentifikasi berbagai jenis peninggalan sejarah bercorak Hindu-Buddha 

di derbagai daerah di Indonesia 

18) Menyebutkan benda-benda peninggalan sejarah yang ada di Kabupaten 

Grobogan 

19) Menyebutkan daerah-daerah yang terdapat peninggalan benda-benda 

bersejarah di daerah Grobogan 

 

B.  Materi pembelajaran 

Perkembangan Masyarakat pada Masa Hindu-Buddha 

Sub bab: 
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- Peninggalan-peninggalan sejarah bercorak Hindu-Buddha di berbagai daerah 

di Indonesia 

 

C.  Metode Pembelajaran 

5. Model Experiental Learning 

6. Tanya Jawab  

7. Diskusi Kelompok/Unjuk Kerja 

 

F. Skenario Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal 

Apersepsi : 

- Membuka pelajaran dengan penjelasan yang dikaitkan dengan keadaan di 

museum 

- Menanyakan tugas pada pertemuan sebelumnya 

Motivasi: 

- Siswa diajak observasi ke museum 

- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

 (seluruh kegiatan awal  10 menit) 

 

      2.  Kegiatan Inti 

a. Guru menyampaikan sekilas materi tentang berbagai jenis peninggalan 

sejarah bercorak Hindu-Budha di derbagai daerah di Indonesia 

b. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok dan memberikan lembar 

unjuk kerja 

c. Siswa melakukan pengamatan benda-benda di museum dan mengerjakan 

lembar unjuk kerja 

d. Tanya jawab dengan guru dan petugas museum tentang benda-benda yang 

ada di museum 

 (seluruh kegiatan inti  70 menit) 
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       3.  Kegiatan Penutup  

a.   Memberi penguatan dari hasil tanya jawab 

b. Membimbing untuk bersama-sama menyimpulkan materi yang telah 

disampaikan 

c. Membimbing siswa menemukan pengalaman belajar setelah melakukan    

studi lapangan di museum 

 d. Guru memberikan evaluasi 

(kegiatan penutup 10 menit) 

 

E.  Sumber dan Media Pembelajaran 

9. Matroji. 2006. Sejarah untuk SMP kelas VII. Jakarta: Erlangga 

10. Sadirman, dkk. 2006. Khazanah Ilmu Pengetahuan Sosial 1 Untuk SMP/MTs 

Kelas VII. Solo: Tiga Serangkai 

 

11. LKS SMP Kelas VII Semester 2 

12. Lembar Unjuk Kerja 

 

H. Penilaian  

a Teknik Penilaian 

- Tes Tertulis (Unjuk Kerja Kelompok) 

- Keaktifan siswa dalam kelompok 

b Bentuk Instrumen 

- Unjuk kerja (lembar unjuk kerja) 

 

Grobogan,     Maret 2010   

Mengetahui, 

Guru Kelas/Kolaborator    Peneliti 

 

Efi Herlina, S. Pd     Nihlatul Laili 

NIP. 19790305 200801 2 013    NIM. 3101406024 
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DAFTAR NAMA SISWA KELOMPOK KONTROL 

KELAS VII A 

 

 

No. NIS NAMA L/P KODE 

1 8864 AN’NISA KURNIASIH P K-1 

2 8865 APRIL TRI WIBOWO L K-2 

3 8866 ARDI TRIDIAN PAMUNGKAS L K-3 

4 8867 CONDRO WIYONO L K-4 

5 8868 DANAR AGI FAUZI L K-5 

6 8869 ELVI FITRIANI SIMARMATA P K-6 

7 8870 FARIDA ARISTA P K-7 

8 8871 FASYA NABILA RAMADHANI P K-8 

9 8872 GURUH ANDI PRATAMA L K-9 

10 8873 HERYANA UMMY ZULAIKHA P K-10 

11 8874 LIA ELITA SOVARINDRA P K-11 

12 8875 LUTHFI MAULANA YASIN L K-12 

13 8876 MARITASARI P K-13 

14 8877 MAYDHA DIAH ASTARI P K-14 

15 8878 NANDA ASHARIA FITRIANI P K-15 

16 8879 NUR INDAH P K-16 

17 8880 RAHMAT NOVA ROJABA L K-17 

18 8881 RITHO RITURA L K-18 

19 8882 VIRTA DEVI KARTIKA PUTRI P K-19 

20 8883 YASHINTA FELISIA DEVI P K-20 

21 8884 YUSUF MAULANA YASIN L K-21 

22 8885 ZAKARIA UBAIDILLAH IZAN R. L K-22 
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DAFTAR NAMA SISWA KELOMPOK EKSPERIMEN 

KELAS VII B 

 

 

No. NIS NAMA L/P KODE 

1 8886 ABDURRAHMAN SYARIF L E-1 

2 8887 ALIA KHARISMA SEPTI WORO P E-2 

3 8888 AMIN NUR A’INI P E-3 

4 8889 ANNISA MUTIA ANGGRAENI P E-4 

5 8890 ARIJAL RIDHO L E-5 

6 8891 AZZHARA CANDRA NUR AULIA P E-6 

7 8892 DYAH AYU AGNES PERMANASARI P E-7 

8 8893 ENNO APRILOI P E-8 

9 8894 FADLEL MUHAMAD L E-9 

10 8895 FELLA SONIA P E-10 

11 8896 HANI RESTU L E-11 

12 8897 IKHWAN WIJAYA L E-12 

13 8898 LAYLY YASSINTA P E-13 

14 8899 MEI NANDA KRISNAWATI P E-14 

15 8900 MEILIA TRIANI P E-15 

16 8901 NADIYA WIDAD CHAFITRI P E-16 

17 8902 NINDYA NOVITA PUTRI P E-17 

18 8903 NITA RAHMAWATI P E-18 

19 8904 PUTRI WAHYU SEKARSARI P E-19 

20 8905 RIZA ILHAM ARIFIN L E-20 

21 8906 SHOCHIBUL KHOIRIYAH P E-21 

22 8907 YANUAR SENA DWI SARDI L E-22 

23 8908 YUNI KARTIKA P E-23 

     

 

 

 

 

 

Lampiran 28 



155 

 

DAFTAR KELOMPOK KERJA 

 KELAS EKSPERIMEN 

 

 

 

 Kelompok 1     Kelompok 5    

1. Abdurrahman     1. Ikhwan Wijaya 

2.Aliya      2. Nindya 

3.Yuni Kartika     3. Nadiya 

4. Sochibul K. 

 

 Kelompok 2     Kelompok 6 

1. Arijal Ridho     1. Riza Ilham 

2.Amin Nur Aini     2. Enno Apriloi 

3. Annisa       3. Fella Sonia 

4.Laili Yassinta 

 

 Kelompok 3      Kelompok 7 

1. Fadlel Muhammad    1. Yanuar Sena 

2. Putri Wahyu     2. Mei Lia 

3. Nita      3. Nanda 

 

 Kelompok 4 

1. Hani Restu 

2. Azzhara 

3. Dyah 
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DAFTAR GURU 

 

No. Nama NIP 

1 Drs. H. Suwarto, M. Pd 19520716 197401 1 006 

2 SH. Purnama Asih, S. Pd 19550514 198102 2 003 

3 Dra. Kasmirah 19551023 198203 2 003 

4 Drs. Mahfudz 19631004 198903 1 008 

5 Siti Lasmini, S. Pd 19630812 198501 2 003 

6 Agus Prasetyo, M. Pd 19640401 198603 1 012 

7 Dra. Dwi Okto Imtikanah 19651002 198902 2 002 

8 Sri Nahar Ba’diah, S. Pd 19591128 198103 2 008 

9 Sumiati, M. Pd 19590927 198303 2  007 

10 Sri Sariyati, S. Pd 19600417 198111 2 001 

11 Supratman, M. Pd 19600705 199103 1 013 

12 Nur Kholilah, S. Pd 19600717 198703 2 007 

13 Drs. Suharyanto 19661017 199003 1 004 

14 Sri Wahyuni, S. Pd 19661104 198902 2 002 

15 Tri Haryantiningsih, S. Pd 19670110 199103 2 005 

16 Dra. Tri Endang Hudati 19660604 199412 2 008 

17 Yuntiwi, S. Pd 19580125 198103 2 007 

18 Murtahin 19630511 199003 1 006 

19 Agnes Sri Hariyanti, S. Pd 19631110 198601 2 003 

20 Darwanto, S. Pd 19600529 198303 1 001 

21 Bambang Riyanto 19620111 198603 1 016 

22 Sumarni, S. Pd 19620810 198303 2 016 

23 Tony Sumarsono, S. Pd 19640710 198601 1 005 

24 Endang Murniati, S. Pd 19641106 198803 2 009 

25 Sutejo Utomo, S. Pd 19711107 199702 1 001 

26 Duminingsih, S. Pd 19691023 199412 2 002 

27 Ari Retnoningsih, S. Pd 19720630 199803 2 007 

28 Sunarya, S. Pd 19630418 198903 1 005 

29 Ratna Dewi Karyawati, S. Pd 19730912 199903 2 005 

30 Sukirno 19560911 198601 1 005 

31 Sringatun S. Pd 19650317 198903 2 002 

32 S. Budiyono, S. Pd 19680109 200501 1 008 

33 Susilawati Prihadwiyani, S. Si 19720427 200501 2 011 

34 Puji Nur Utami, S. Pd 19740208 200501 2 006 

35 Sri Wahjoeni, S. Pd 19690719 200604 2 007 

36 Sri Retnaningsih, S. Pd 19700928 200604 2 004 

37 Catur Puji Kartikasari, S. Pd 19790323 200604 2 014 

38 Wiji Nur Lestari, S. Pd 19770218 200701 2 007 
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39 Sriyani, S. Pd 19741216 200701 2 005 

40 Setiyono S. Pd 19640507 200801 1 004 

41 Agus Subagyo DC, S. Pd 19760323 200801 1 003 

42 Tri Erny Sulistyaningtyas, S. Pd 19760429 200801 2 005 

43 Dwi Widyaningsih, S. Pd 19780221 200801 2 007 

44 Efi Herlina, S. Pd 19790305 200801 2 003 

45 Farida Nurul Qomariah, S. Pd 19790724 200801 2 007 

46 Dwi Putri Nurniana, S. Pd 19810406 200801 2 008 

47 Kristiyono Edy M., S. Kom 19810524 200801 2 003 

48 Khandari, S. Ag 19670424 200003 1 001 

49 Faizul Muna, S. Ag  

50 Akur Sakti Wahyu W., S. Pd  

51 Dyah Retno Wulandari, S. Pd  

52 Mila Alvian Sukmawati, S. Pd  

53 Jayanti Mandasari, S. Pd  

54 Riani Lorin Nugroho, SH  

55 Nur Ave Widyaningsih  

56 Subagiyo  

57 Estika Yoga Denta S. Kom  

58 Warih Ericha R., S. Pd  
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DAFTAR PEGAWAI TU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Nama NIP 

1 Sutiyem 19640113 198606 2 001 

2 Ida Haryanti 19630222 198712 2 003 

3 Bambang Heri K., S. Pd 19600813 198003 1 001 

4 Priyadi 19580617 198102 1 004 

5 Warsini 19620518 198601 2 001 

6 Tri Handajani R. 19560210 198103 2 008 

7 Soegito 19560502 198603 1 004 

8 Atik Purwaningsih  

9 Suharyanto Adhi N.  

10 Gunawan  

11 Lilis Lestari  

12 Budi Setyawan  

13 Ista Wisnu Putra  

14 Rochmad  

15 Imam Aini M.  

16 Wahyudi Mudo Asmara  

17 Edi Waluyo  

18 Sriyanti  

19 Eko Ari Wibowo  

20 Yekti Prabawati  
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FOTO-FOTO PEMBELAJARAN DI MUSEUM 
 

 

 

                 
Gambar  1  Siswa melakukan diskusi tentang temuan-temuan di museum 

(piring besar bercorak biru berbahan porselen China). Sumber: 

Dokumentasi penelitian tahun 2010. 

 

 
 

Gambar  2  Siswa mengamati benda-benda koleksi museum yang ada  

di rak pajang. Sumber: Dokumentasi penelitian tahun 2010. 

Lampiran 48 
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Gambar  3  Siswa melakukan observasi dan identifikasi arca-arca 

yang disimpan di dalam museum. Sumber: Dokumentasi penelitian 

tahun 2010. 

 

 
 

Gambar  4  Siswa mengamati dan mencatat benda-benda koleksi museum, 

yaitu bajak yang terbuat dari kayu dimana dahulu digunakan masyarakat 

Grobogan untuk mengolah lahan pertanian. Sumber: Dokumentasi penelitian 

tahun 2010. 



161 

 

      
 

Gambar  5  Siswa membaca peta Kabupaten Grobogan yang dilengkapi     

keterangan tempat-tempat dimana ditemukan benda-benda bersejarah 

di lingkup Kabupaten Grobogan. Sumber: Dokumentasi penelitian tahun 

2010. 

 

 

     
 

Gambar  6  Siswa mengamati dan mengidentifikasi guci yang terbuat  

dari bahan tanah liat. Sumber: Dokumentasi penelitian tahun 2010. 
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