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kolonialisme 

Tujuan dari penelitian adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana proses 

pembelajaran dengan memanfaatkan Pecinan Semarang sebagai sumber belajar 

sejarah pokok bahasan kolonialisme. (2) Untuk mengetahui bagaimana tanggapan 

siswa dalam pelaksanaan pembelajaran dengan memanfaatkan Pecinan Semarang 

sebagai sumber belajar sejarah pokok bahasan kolonialisme. (3) Untuk 

menganalisis apa saja kendala-kendala yang dihadapi guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran dengan memanfaatkan Pecinan Semarang sebagai sumber belajar 

sejarah pokok bahasan kolonialisme, dan (4) Untuk mengetahui bagaimana cara 

guru mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pembelajaran dengan 

memanfaatkan Pecinan Semarang sebagai sumber belajar sejarah pokok bahasan 

kolonialisme 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, teknik pengumpulan 

data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, peneliti 

mendeskripsikan pembelajaran di luar kelas yang telah dilakukan oleh guru, 

informan dalam penelitian ini adalah guru sejarah, waka kurikulum dan siswa 

kelas XI IPS SMA Nusaputera Semarang. Peneliti juga menggunakan studi 

dokumen untuk  melengkapi data yang sudah didapatkan seperti buku-buku, foto-

foto, RPP, hasil tugas, skripsi dan sumber tertulis ilmiah lainnya. Teknik 

pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi teknik dan sumber. 

Analisis data yang digunakan adalah model analisis Interaktif. 

 Hasil penelitian mengungkapkan (1) Pelaksanaan pembelajaran dengan 

memanfatkan Pecinan Semarang terencana dalam RPP, menjadi agenda rutin 

tahunan kegiatan dilakukan di luar jam sekolah dan penugasannya dilakukan 

secara individu  (2) Pembelajaran dengan memanfaatkan kawasan pecinan 

Semarang mendapat respon yang berbeda-beda, sebagian besar dari siswa 

mengaku senang dan antusias (3) Pembelajaran dengan memanfatkan Pecinan 

Semarang menemui kendala berupa alokasi waktu dan sarana prasarana yang 

tersedia. (4) Pelaksanaan pembelajaran sejarah dengan memanfaatkan Pecinan 

Semarang sebagai sumber belajar dilakukan di luar jam sekolah guna keefektifan 

waktu dan sarana pra sarana. 

Saran dari penelitian ini, sekolah seharusnya  lebih mendukung terkait 

sarana prasarana dalam pembelajaran sejarah dengan memanfaatkan potensi di 

daerahnnya khususnya dalam segi transportasi. Sudah seharusnya pihak sekolah 

mendukung pembelajaran yang inovatif dengan memanfaatkan lingkungan sekitar 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan sumber daya yang sangat potensial bagi suatu 

wilayah. Potensi yang dimiliki oleh sumber daya ini senantiasa dapat 

ditingkatkan dan nantinya dapat dimanfaatkan untuk memajukan wilayah 

tersebut. Salah satu upaya meningkatkan potensi yang dimilikinya adalah 

memalui pendidikan dimana dalam proses pendidikan terdapat kegiatan 

pembelajaran. Pembelajaran dalam pendidikan dapat diartikan sebagai 

proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik melalui sumber belajar 

dalam suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang 

diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan 

pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap 

dan kepercaan peserta didik. Atau dengan kata lain pembelajaran adalah 

suatu proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. 

Komponen dalam pembelajaran salah satunya adalah sumber belajar.  

Menurut Edgar Dale (dalam Sudjana dan Rivai, 2009:76) 

mengemukakan bahwa pengalaman itu adalah sumber belajar. Sumber 

belajar dalam pengertian tersebut menjadi sangat luas maknanya, seluas 

hidup itusendiri, karena segala sesuatu yang dialami dianggap sebagai 

sumber belajarsepanjang hal itu membawa pengalaman yang menyebabkan 

belajar. Dimanabelajar pada hakikatnya adalah proses perubahan tingkah 

laku kearah yanglebih sempurna sesuai dengan tujuan yang diharapkannya. 
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Sehingga cukupberalasan jika sekolah perlu memberikan pengalaman 

sebanyak mungkin dan variatif. Untuk mencapai hal ini sekolah perlu 

menggunakan sebanyak mungkin sumber belajar yang bermanfaat dan 

mampu memotivasi siswa. 

Belajar sejarah di sekolah seharusnya menyenangkan bagi siswa. 

Mata pelajaran sejarah seharusnya bisa menjadi salah satu mata pelajaran 

favorit di kalangan siswa. Mata pelajaran sejarah sejatinya merupakan mata 

pelajaran yang sangat penting. Sebab, dengan mempelajari sejarah, peserta 

didik diajak untuk mengetahui, memahami, berpikir kritis, serta mengambil 

hikmah dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, baik yang terjadi di 

Indonesia maupun belahan dunia lainnya. Alhasil dari hikmah yang telah 

diperoleh, peserta didik bisa menjadi manusia yang bijaksana dalam 

kehidupan sehari-hari (N. Widiadi, dkk, 2013: 32) 

Sebuah kondisi yang memprihatinkan semestinya mendapat 

perhatian dari banyak pihak bahwa hari ini sudah menjadi rahasia umum 

bila citra pelajaran sejarah di mata peserta didik dapat dikatakan tidak 

terlalu baik. Banyak peserta didik yang merasa jenuh dan ingin segera 

menyelesaikan pelajaran. Oleh karenanya, guru dituntut untuk lebih kreatif 

lagi dalam penyampaian pelajaran sejarah pada peserta didik. 

Penyampaian materi pelajaran sejarah dapat dilakukan dengan  

berbagai metode. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indicator yang telah 



3 

 

ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan 

kondisi peserta didik serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi 

yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran (Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tetang Standar Proses. 

Lampiran butir B.8.). 

Metode atau model pembelajaran bisa diciptakan sendiri atau cukup  

dengan menggunakan  model-model pembelajaran yang sudah dirumuskan 

para ahli. Pembelajaran sejarah dapat pula didukung dengan memanfaatkan 

benda-benda yang ada di lingkungan sekitar siswa. Salah satu upaya untuk 

meningkatkan minat siswa terhadap pembelajaran sejarah adalah 

menciptakan pola pembelajaran sejarah yang terkait dengan situasi di 

lingkungannya. Kegiatan pembelajaran sejarah memerlukan medium untuk 

mengembangkan rasa kepedulian dan ketertarikan akan ranah kedaerahan 

mereka, untuk selanjutnya menggali lebih dalam tentang apa yang pernah 

ada dalam lintasan masa lalu di daerahnya. (Purnamasari, dkk, 2011:203) 

Kawasan Pecinan Semarang Merupakan kawasan bersejarah 

penimggalan zaman kolonial yang layak untuk dijadikan sebagai sumber 

belajar sejarah, letaknya yang tidak begitu jauh dengan sekolah-sekolah 

yang ada di sekitarnya menjadi nilai tambah terhadap kawasan tersebut 

sebagai sumber belajar 

Lingkungan di sekitar siswa dapat membantu guru untuk 

mengambangkan pemahaman siswa tentang masa lalu. Umumnya siswa 

akan lebih tertarik terhadap pelajaran sejarah bila berhubungan dengan 
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situasi nyata di sekitarnya, sehingga siswa dapat menggambarkan suatu 

peristiwa masa lalu seperti dalam pembelajaran sejarah. Kondisi nyata di 

sekitar siswa dapat digunakan guru untuk menggambarkan atau 

mengantarkan suatu peristiwa sejarah.  

Pecinan Semarang merupakan kawasan bersejarah yang tidak 

banyak diketahui bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan peninggalan 

kolonial, selain sebagai objek pariwisata baik itu kulinernya maupun 

kelenteng-klentengnya, kawasan Pecinan pula dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber belajar khususnya pada matapelajaran sejarah bagi sekolah-sekolah 

yang ada disekitar kawasan Pecinan maupun sekolah-sekolah lainnya. 

Salah satu problematika dalam pembelajaran sejarah adalah 

kurangnya kopetensi guru dalam mengembangkan materi dan strategi dalam 

pembelajaran sejarah. Menurut Suryadi (2012: 83) pemanfaatan sumber 

pembelajaran juga menjadi salah satu problem mendasar dalam 

pembelajaran sejarah di sekolah. Sebagian besar guru hanya memanfaatkan 

buku teks sejarah dari berbagai penerbit sebagai sumber pembelajaran. 

Padahal buku-buku teks tersebut umumnya memiliki keterbatasan termasuk 

keterbatasan dalam menguraikan fakta sejarah. Keterbatasan sumber belajar 

yang disediakan dan dimanfaatkan guru dalam proses pembelajarannya 

membuat eksplorasi dalam pembelajaran sangat terbatas. Keterbatasan 

sumber belajar tersebut menyebabkan pembelajaran terus menerus 

terkurung dalam ruang kelas.  
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Dalam kurikulum 2006 atau KTSP di SMA/MA/Sekolah sederajat, 

sejarah kolonialisme di Indonesia ditempatkan pada matei kelas XI IPS. 

Standar Kompetensi : Menganalisis Perkembangan Bangsa Indonesia Sejak 

Masuknya Pengaruh Barat Sampai Dengan Pendudukan Jepang.  

Kompetensi Dasarnya yaitu siswa dapat Menghubungkan Merkantilisme 

dan Kapitalisme dengan Perkembangan Kolonialisme Barat di Indonesia, 

dengan materi pokoknya Kolonialisme dan Imperialisme Barat di Indonesia. 

Pada materi pokok kolonialisme dan Imperialisme inilah dibahas tentang 

berbagai peristiwa yang terjadi pada masa Kolonial, termasuk peristiwa  

yang menyebabkan terbentuknya kawasan pecinan di berbagai daerah di 

Indonesia tak terkecuali kawasan Pecinan Semarang itu sendiri. 

Pembelajaran sejarah, khususnya pada materi kolonialisme di 

Indonesia, sudah semestinya dilakukan inovasi mulai dari merubah suasana 

belajar yang lebih menyenangkan yang dapat dilakukan dengan 

menggunkan sumber belajar yang lebih inovatif dan mengena pada diri 

siswa, sehingga siswa tidak hanya paham akan materi sejarah yang 

diajarkan oleh guru, akan tetapi dengan memanfatkan lingkungan sekitar 

sebagai sumber belajar sejarah yang relavan dapat menciptakan  

pembelajaran sejarah yang lebih bermakna. Sehingga nilai-nilai yang 

terkandung dalam pembelajaran sejarah dapat dengan mudah tersampaikan 

pada diri siswa. 

Salah satu kawasan di Semarang yang dapat dijadikan sumber 

belajar sejarah kolonialisme itu sendiri yaitu Kawasan Pecinan Semarang. 
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Kawasan Pecinan di Semarang sendiri tidak lepas dari peristiwa 

pemberontakan warga Tionghoa saat masa kolonial. Pemberontakan ini 

diawali di Batavia atau kini Jakarta di Tahun 1740. Akibat pemberontakan 

tersebut banyak warga Tionghoa yang dibawa pihak Belanda ke Semarang 

(http://solo.tribunnews.com2017) 

 

 

Gambar 0.1 Kelurahan Kranggan Kecamatan Semarang 

Sumber : Choironi, 2004 

 

 

Pecinan Semarang terletak di tengah kota Semarang, letaknya di 

Selatan pasar tradisional (Pasar Johar) yang dibatasi oleh sungai Semarang. 

Letak Pecinan Semarang ini berdekatan dengan kawasan Kota Lama 

Semarang (Little Netherlands). Kawasan Pecinan Semarang terletak di 

Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang. Semarang Tengah sendiri 
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meliputi 3 Kelurahan, yaitu Kranggan, Kauman, dan Purwodinatan. 

Sedangkan Pecinan termasuk ke dalam Kelurahan Kranggan dengan batas 

wilayah sebelah Utara adalah Jl. Gang Lombok (Klenteng Tay Kak Sie) dan 

berbatasan dengan Kelurahan Kauman, sebelah Selatan adalah Kali 

Semarang, Jl. Sebandaran I dan berbatasan dengan Kelurahan Gabahan, 

sebelah Barat adalah Jl Benteng dan berbatasan dengan Kelurahan 

Bangunharjo, dan sebelah Timur adalah Kali Semarang yang berbatasan 

dengan Kelurahan Jagalan. 

 Etnis Cina  mulai mendiami wilayah ini sejak abad ke -17 dan 

pemukiman ini mulai stabil sejak akhir abad ke – 18. Wilayah ini ditempati 

oleh etnis Cina karena Pecinan merupakan satu-satunya tempat dimana 

orang-orang Cina  diijinkan tinggal ketika pemerintah Belanda menerapkan 

Wijkenstelsel (undang—undang larangan pemukiman) pada tahun 1841, 

akibatnya kawasan pecinan menjadi suatu wilayah yang sangat padat. Laju 

pertumbuhan ekonomi di daerah perkotaan semenjak dihapusnya 

Cultuurstelsel mengakibatkan kepadatan penduduk yang tinggi dan 

lingkungan tidak sehat. Di awal abad ke-20 tingkat kematian di kota 

Semarang menjadi lebih besar dari pada tingkat kematian di negara-negara 

Eropa. Tingkat kepadatan penduduk di Pecinan sebagai tempat yang tidak 

sehat, orang Tionghoa diizinkan untuk tinggal diluarnya. 

Pada 1915 Pemerintah Hindia Belanda menghapuskan Wijkenstelsel. 

Semenjak itu banyak orang Tionghoa yang mendirikan rumah-toko (ruko) di 

sepanjang jalan Bojongsche weg  (sekarang Jalan Pemuda) di sebelah barat, 
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demikian pula di sepanjang Jalan Ambengan (sekarang Jalan Mataram) dan 

Jalan Karangturi (sekarang Jalan Dr. Cipto) sampai dengan Peterongan di 

sebelah Selatan, serta villa  di Karre weg di timur. (Pratiwo, 2010:38). 

 

Gambar 0.2 Ruko Tionghoa di sepanjang Bojongsche weg dan Ambengan di 

barat, Karangturi sampai ke Peterongan di selatan dan villa di karre weg di 

timur 

Sumber : Pratiwo, 2010 

 

Untuk meningkatkan kualitas dan sosial, pada 1914 pemerintah 

kotapraja ingin membangun perumahan baru yang sehat di perbukitan di 

sebelah selatan kota. Area permukiman baru ini dinamai Nieuw Tjandi 

(Candi Baru) – karena telah ada Oude Tjandi (Candi Lama) di sebelah 

timurnya.  
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Gambar 0.3 Tata Ruang Perumahan di Candi Baru 

(repro dari Nion, Agustus 1921) 

Sumber : Pratiwo, 2010 

 

Dari hal tersebut maka, kawasan Pecinan di Semarang dapat dijadikan  

sebuah bahan ataupun sumber belajar untuk siswa. Karena dalam 

pembelajaran sejarah, khususnya pada materi sejarah kolonialisme banyak 

guru atau pengajar yang masih menggunakan metode ceramah saja. Hal 

tersebut menjadikan siswa kurang begitu memahami secara mendalam isi 
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dari materi yang disampaikan. Dengan adanya berbagai tempat atau 

bangunan-bangunan bersejarah yang mendukung materi sejarah 

kolonialisme guru dapat memanfatkan kawasan Pecinan Semarang sebagai 

sumber belajar siswa. Guru dapat membawa siswa untuk mengunjungi 

kawasan Pecinan Semarang. 

Berdasarkan hasil observasi awal, di SMA Nasional Nusaputera 

Semarang sebenarnya memiliki sumber belajar mengenai materi sejarah 

khususnya sejarah kolonialisme yang memadai sebagai bahan belajar siswa. 

Di SMA Nasional Nusaputra  merupakan salah satu sekolah yang lokasinya 

dekat dengan kawasan Pecinan Semarang. Selain itu, sekolah tersebut juga 

telah memanfaatkan kawasan Pecinan  Semarang sebagai salah satu sumber 

belajar sejarah. Menurut Yuliana selaku guru sejarah kelas XI, pembelajaran 

sejarah di SMA Nasional Nusaputera selalu memanfaatkan kawasan 

bersejarah Pecinan Semarang sebagai kajian untuk menambah pengetahuan 

sejarah peserta didiknya, setiap perayaan hari besar Cina atau Imlek, para 

siswa diikutsertakan dalam berbagai kegiatan. Sehingga dalam hal ini, SMA 

Nasional Nusaputera dapat menggambarkan sejauh mana pemanfaatan 

kawasan Pecinan Semarang sebagai sumber belajar siswa pada materi 

sejarah kolonialisme. 

Kawasan Pecinan Semarang sebagai sumber belajar pada materi 

kolonialisme, kiranya dapat menjadi solusi dan inovasi pembelajaran sejarah 

di sekolah. Kawasan Pecinan yang terbentuk karena adanya pemberontakan 

saat masa kolonial itu sendiri dulunya sempat dibumihanguskan oleh 
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Belanda (Pratiwo, 2010:33). Kawasan Pecinan Semarang ini layak 

dikatakan sebagai tempat bersejarah yang dapat dijadikan sumber belajar 

sejarah. Selain itu sumber belajar dengan memanfaatkan lingkungan sekitar 

dapat menumbuhkan rasa kepedulian dan ketertarikan akan daerahnya.  

Dalam pemanfaatan sumber belajar berupa kawasan Pecinan 

Semarang, peneliti memilih SMA Nasional Nusaputera Semarang sebagai 

objek penelitian. Dipilihnya sekolah tersebut karena dilihat dari faktor 

geografis SMA Nasional Nusaputera merupakan salah satu SMA terdekat 

dari kawasan Pecinan Semarang, selain itu sekolah ini juga telah 

memanfaatkan kawasan Pecinan sebagai sumber belajar.  

Pembelajaran Sejarah seharusnya tidak hanya terpaku pada buku-buku 

pelajaran atau buku-buku yang sudah ada saja. Harus ada inisiatif dari guru 

untuk mencari sumber materi lain yang dapat mendukung keberlangsungan 

pembelajaran yang efektif dan keatif dalam mempelajari mata pelajaran 

sejarah pada materi kolonialisme di Indonesia. Dalam pemikiran diatas 

maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pecinan Semarang 

Sebagai Sumber Belajar Sejarah Pokok Bahasan Kolonialisme Kelas XI IPS 

Di SMA Nasional Nusaputera Semarang”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pokok pikiran dan latar belakang masalah yang telah 

diuraikan diatas maka permasalahan yang diajukan adalah : 

1. Bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran dengan memanfaatkan 

Pecinan Semarang sebagai sumber belajar pada materi sejarah 

kolonialisme? 

2. Bagaimana tanggapan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran dengan 

memanfaatkan Pecinaan Semarang sebagai sumber belajar materi 

sejarah kolonialisme? 

3. Apasaja kendala-kendala yang dihadapi guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran dengan memanfaatkan Pecinan Semarang sebagai 

sumber belajar pada materi sejarah kolonialisme? 

4. Bagaimana cara guru mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam 

pelaksanaan pembelajaran dengan memanfaatkan Pecinan Semarang 

sebagai sumber belajar pada materi sejarah kolonialisme? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti diatas maka 

dapat diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran 

dengan memanfaatkan Pecinan Semarang sebagai sumber belajar pada 

materi sejarah kolonialisme.  
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2. Untuk mengetahui tanggapan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran 

dengan memanfaatkan Pecinaan Semarang sebagai sumber belajar 

materi sejarah kolonialisme. 

3. Untuk menganalisis kendala-kendala apa saja yang dihadapi guru 

dalam pelaksanaan pembelajaran dengan memanfaatkan Pecinan 

Semarang sebagai sumber belajar pada materi sejarah kolonialisme. 

4. Untuk mengetahui bagaimana cara guru mengatasi kendala-kendala 

yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran dengan memanfaatkan 

Pecinan Semarang sebagai sumber belajar pada materi sejarah 

kolonialisme. 

D. Manfaat  Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk mengembangkan teori behavioristik yaitu teori 

koneksionisme dari Thorndike, dengan cara menyanggah, mengkritisi 

dan membuktikan teori Thorndike. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru Sejarah  

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk 

guru-guru sejarah di berbagai sekolah agar lebih variatif dalam 

pembelajaran sejarah. 

2. Pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar seperti 

menggunakan Pecinan Semarang sebagai sumber belajar 

sejarah khususnya pada materi sejarah kolonialisme di 
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Indonesia di SMA Nasional Nusaputera Semarang diharapkan 

dapat menginspirasi guru sejarah lain dalam memaksimalkan 

dan mengeksplore sumber belajar yang inovatif. 

b. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan 

sehingga titik pijakan untuk bekal manjadi pengajar 

sesungguhnya agar dapat melakukan tugas sebagai guru.  

E. Batasan Istilah 

Berdasarkan pemilihan judul diatas, maka untuk menghindari salah 

tafsir terhadap istilah-istilah yang digunakan, maka perlu diberi 

penegasan istilah-istilah sebagai berikut : . 

1. Pecinan Semarang 

    Pecinan berasal dari Bahasa Jawa yang berarti suatu wilayah 

(Tempat tinggal) yang mayoritas penghuninya adalah warga Tionghoa 

atau warga keturunan Cina. Selain sebagai pusat hunian warga 

keturunan Tionghoa, Pecinan juga berfungsi sebagai pusat ekonomi 

dan perdagangan. Dalam Bahasa Inggris, Pecinan disebut Chinatown. 

Hampir disetiap kota besar terdapat wilayah Pecinan, yang sering 

disebut juga sebagai Kampung Cina. Pecinan yang terkenal di Jawa 

adalah Pecinan yang ada di kota Jakarta, Bandung, Semarang, 

Surabaya, Yogyakarta, dan Magelang. 

(http://semarangkota.com/03/kawasan-pecinan-semarang/)  
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Di daerah Pecinan umumnya terdiri dari ruko (singkatan dari 

“rumah toko”) dan terdapat klenteng (dulunya disebut kuil) yang 

merupakan tempat bersembahyang / tempat pemujaan dewa-dewa 

kepercayaan warga Tionghoa. Bangunan dan rumah yang ada di 

Kawasan Pecinan dapat dilihat dari ciri-ciri fisiknya yang pada 

umumnya berupa bangunan berlantai dua. Lantai satu pada umumnya 

dipakai sebagai tempat usaha, sedangkan lantai dua sebagai tempat 

tinggal. 

Pecinan banyak terdapat di kota-kota besar dimana orang 

Tionghoa merantau dan kemudian menetap. Tak terkecuali Semarang 

sebagai Ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Kawasan Pecinan Semarang 

merupakan salah satu kawasan yang saat ini berstatus kawasan 

konservasi di Semarang yang pada awalmulanya turut berperan dalam 

proses pembentukan serta menciptakan identitas kota Semarang. 

Kawasan ini sekarang kelestariannya sangat dijaga, dengan peraturan 

konservasi, sehingga sejarah kawasan 

tersebut tetap terjaga. (Melati, dkk, 2014) 

Kawasan Pecinan Semarang adalah sebuah kawasan di Kota 

Semarang yang sangat kental dengan budaya Tionghoa. Di sinilah 

warga keturunan Tionghoa sejak berabad-abad silam menetap di 

Semarang. Adanya budaya Tionghoa yang masih sangat terjaga 

menjadikan Kawasan Pecinan Semarang ini sebagai kawasan urban 

heritage dan artefact budaya di Kota Semarang. (Melati, dkk, 2014) 
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Pecinan pada dasarnya terbentuk karena 2 faktor yaitu faktor 

politik dan faktor social. 

a. Faktor politik berupa peraturan pemerintah lokal yang 

mengharuskan masyarakat Tionghoa dikonsentrasikan di 

wilayah-wilayah tertentu supaya lebih mudah diatur 

(Wijkenstelsel). Ini lumrah dijumpai di Indonesia pada 

zaman Hindia Belanda karena pemerintah kolonial 

melakukan segregasi berdasarkan latar belakang rasial. Di 

waktu-waktu tertentu, malah diperlukan izin masuk atau 

keluar pecinan (Passentelsel). Semisal di Pecinan Batavia 

b. Faktor sosial berupa keinginan sendiri masyarakat 

Tionghoa untuk hidup berkelompok karena adanya 

perasaan aman dandapat saling bantu – membantu. Ini 

sering dikaitkan dengan sifat ekslusif orang Tionghoa , 

namun sebenarnya sifat ekslusif ada pada etnis dan bangsa 

apapun. Semisal adanya kampung Madras/India di Medan, 

Kampung Arab di Fujian, Cina atau pemukiman Yahudi di 

Shanghai, Cina. 

Pada zaman kolonial permukiman Cina yang terdapat di 

berbagai kota di Jawa ada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial 

Belanda. Jumlah penduduk Cina di Jawa makin lama makin banyak. 

Sebagian dari mereka bertempat tinggal di daerah Pecinan. Untuk 

alasan pengontrolan, keamanan, dan  persaingan dagang, maka 
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pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan peraturan yang 

dinamakan Passentelsel. Peraturan tersebut mengharuskan penduduk 

di berbagai daerah di Jawa kalau ingin berbergian ke luar daerahnya 

harus meminta surat pas (surat jalan) kepada pebguasa setempat. 

Mengingat sarana komunikasi waktu itu yang sangat sederhana, 

maka tindakan pemerintah kolonial ini sangat membatasi ruang 

gerak orang-orang cina di daerah Pecinan. Tindakan ini malah 

membuat daerah Pecinan di berbagai kota di Jawa makin melakukan 

konsolidasi di daerahnya sendiri. (Handinoto, 2015:82). 

Pada tahun 1826 pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan 

undang-undang yang disebut “wijkenstelsel”. Undang-undang ini 

mengharuskan etnik-etnik yang ada di suatu daerah untuk tinggal di 

daerah /wilayah yang telah ditentukan di dalam kota. Misalnya orang 

cina harus tinggal di Pecinan, yang tinggal di luar Pecinan harus 

pindah ke dalam wilayahnya sendiri yang telah ditentukan. 

(Handinoto, 2015:83). 

2. Sumber Belajar 

Pengertian sumber belajar adalah suatu sistem yang terdiri dari 

sekumpulan bahan atau situasi yang diciptakan dengan sengaja dan 

dibuat agar memungkinkan peserta didik belajar secara individu. 

(Warsita, 2008 : 209) 

Sumber belajar dalam pengajaran adalah, segala apa (daya, 

lingkungan, pengalaman) yang (dapat) digunakan dan dapat 
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mendukung proses/kegiatan pengajaran secara lebih efektif dan dapat 

memudahkan pencapaian tujuan pengajaran/belajar, tersedia (sengaja 

disediakan/dipersiapkan), baik yang langsung/tidak langsung, baik 

konkret/yang abstrak. (Rohani. 2004 : 164) 

 

3. Kolonialisme 

Kolonialisme adalah suatu sistem di mana suatu negara 

menguasai rakyat dan sumber daya Negara lain. Koloni  merupakan 

negeri, tanah jajahan yang dikuasai oleh sebuah kekuasaan asing. 

Koloni adalah suatu kawasan diluar wilayah negara asal atau induk. 

Tujuan utama kolonialisme adalah kepentingan ekonomi. Kebanyakan 

koloni yang dijajah adalah wilayah yang kaya akan bahan mentah, 

keperluan untuk mendapatkan bahan mentah adalah dampak dari 

terjadinya Revolusi Industri di Inggris. Istilah kolonialisme bermaksud 

memaksakan satu bentuk pemerintahan atau sebuah wilayah atau 

negeri lain (tanah jajahan) atau satu usaha untuk mendapatkan sebuah 

wilayah baik melalui paksaan atau dengan cara damai. Usaha untuk 

mendapatkan wilayah biasanya melalui penaklukan. Penaklukan atas 

sebuah wilayah bisa dilakukan secara damai atau paksaan baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Pada mulanya mereka membeli 

barang dagangan dari pengusaha lokal, untuk memastikan pasokan 

barang dapat berjalan lancer mereka kemudian mulai campur tangan 

dalam urusan pemerintahan penguasa setempat dan biasanya mereka 
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akan berusaha menjadikan wilayah tersebut sebagai tanah jajahan 

mereka. Negara yang menjajah menggariskan panduan tertentu atas 

wilayah jajahannya, meliputi aspek kehidupan social, pemerintahan, 

undang-undang dan sebagainya. 

Melalui penjelajahan samudra, bangs-bangsa Barat berhasil 

mencapai wilayah indonesia, awalnya kedatangan bangsa Barat di 

Indonesia hanya bertujuan untuk berdagang. Selanjutnya, bangsa 

Barat tersebut berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah di 

Indonesia dengan melakukan praktik monopoli dagang. Namun,, 

seiring bejalannya waktu tujuan mereka berkembang, mereka tidak 

hanya mencari sumber rempah-rempah, tetapi juga ingin 

melaksanakan monopoli perdagangan dan ingin menanamkan 

kekuasaannya di Indonesia.  

Sejarah perkembangan kolonialisme bermula ketika Vasco da 

Gama dari Portugis berlayar ke india pada tahun 1498. Di awali 

dengan pencarian jalan ke Timur untuk mencari sumber rempah-

rempah perlombaan mencari tanah jajahan dimulai. Kuasa Barat 

Portugis dan Spanyol kemudian diikuti Inggris dan Belanda berlomba-

lomba mencari daerah penghasil rempah-rempah dan berusaha 

mengusainya. Penguasaan wilayah yang awalnya untuk kepentingan 

ekonomi akhirnya beralih menjadi penguasaan atau penjajahan politik 

yaitu campur tangan untuk menyelesaikan pertikaian, perang saudara, 

dan sebagainya. Ini karena kuasa kolonial tersebut ingin menjaga 
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kepentingan perdagangan mereka daripada pergolakan politik lokal 

yang bisa mengganggu kelancaran perdagangan mereka. Kolonialisme 

berkembang pesat setelah perang dunia I. Sejarah kolonialisme Eropa 

dibagi dalam tiga peringkat. Pertama dari abad 15 hingga  

Revolusi industri (1763) yang memperlihatkan kemunculan 

kuasa Eropa seperti Spanyol dan Portugis. Kedua, setelah Revolusi 

Industri hingga tahun 1870-an. Ketiga, dari tahun 1870-an hingga 

tahun 1914 ketika meletusnya Perang Dunia I yang merupakan puncak 

pertikaian kuasa-kuasa imperialisme. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

A. Deskrispi Teoritis 

1. Pecinan Semarang 

Pecinan berasal dari Bahasa Jawa yang berarti suatu wilayah 

(Tempat tinggal) yang mayoritas penghuninya adalah warga Tionghoa 

atau warga keturunan Cina. Selain sebagai pusat hunian warga 

keturunan Tionghoa, Pecinan juga berfungsi sebagai pusat ekonomi dan 

perdagangan. Dalam Bahasa Inggris, Pecinan disebut Chinatown. 

Hampir disetiap kota besar terdapat wilayah Pecinan, yang sering 

disebut juga sebagai Kampung Cina. Pecinan yang terkenal di Jawa 

adalah Pecinan yang ada di kota Jakarta, Bandung, Semarang, 

Surabaya, Yogyakarta, dan Magelang. 

(http://semarangkota.com/03/kawasan-pecinan-semarang/)  

Di daerah Pecinan umumnya terdiri dari ruko (singkatan dari 

“rumah took”) dan terdapat klenteng (dulunya disebut kuil) yang 

merupakan tempat bersembahyang / tempat pemujaan dewa-dewa 

kepercayaan warga Tionghoa. Bangunan dan rumah yang ada di 

Kawasan Pecinan dapat dilihat dari ciri-ciri fisiknya yang pada 

umumnya berupa bangunan berlantai dua. Lantai satu pada umumnya 

dipakai sebagai tempat usaha, sedangkan lantai dua sebagai tempat 

tinggal.  
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Kawasan Pecinan Semarang adalah sebuah kawasan di Kota 

Semarang yang sangat kental dengan budaya Tionghoa. Di sinilah 

warga keturunan Tionghoa sejak berabad-abad silam menetap di 

Semarang. Adanya budaya Tionghoa yang masih sangat terjaga 

menjadikan Kawasan Pecinan Semarang ini sebagai kawasan urban 

heritage dan artefact budaya di Kota Semarang. (Melati, dkk, 2014). 

Awal terbentuknya kawasan Pecinan ini dikarenakan 

pemberontakan orang Tionghoa di daerah Batavia pada tahun 1740 

kepada kompeni Belanda, namun berhasil digagalkan di tahun 1743. 

Ketakutan Belanda terhadap kaum Tionghoa memindahkan orang 

Tionghoa di Semarang yang dulunya tinggal di daerah Gedong Batu ke 

kawasan sekarang ini. Tujuan agar Belanda mudah mengawasi 

pergerakan dari orang-orang Tionghoa karena berdekatan dengan 

Tangsi Militer milik Belanda yang terletak di JL. KH. Agus Salim atau 

Jurnatan (sekarang menjadi Miramar Restaurant). 

Pada zaman kolonial, orang-orang Tionghoa Semarang 

direlokasi di suatu tanah kosong, di tepi barat sungai. Hunian itu tak 

jauh dari benteng Belanda (sekarang kota lama) sehingga mereka masih 

mudah diawasi. Tindakan itu diambil karena pemerintah kolonial 

Hindua Belanda takut pemberontakan orang Tionghoa (di Batavia, 

1740) terulang. Tercatat ribuan orang Tionghoa terbantai saat itu.  

Sejak pemerintah kolonial Hindia  Belanda menghapuskan 

Wijkentselsel pada 1915, banyak orang Tionghoa mendirikan rumah – 
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took (ruko), antara lain di Jalan Ambengan (MT Haryono), Bojongsche 

weg (Pemuda), Jalan Karangturi (Dr Cipto) sampai Peterongan. ( 

Svarajati. 2012 :60-61). 

 

Sekilas menengok kebelakang tentang sejarah keberadaan 

orangorang 

Tionghoa tersebar di Indonesia bermula dari aktivitas perdagangan 

yang membuat mereka merantau pada abad ke-7. Pada abad ke-11, 

mereka mulai tinggal di wilayah Indonesia, terutama di pesisir timur 

Sumatra dan Kalimantan Barat. Kemudian pada abad ke- 14, ada 

warga Tionghoa yang mulai bermigrasi ke Pulau Jawa, terutama di 

sepanjang pantai utara Jawa. Perpindahan ini merupakan akibat dari 

aktivitas perdagangan antara India dan Tiongkok melalui jalur laut. 

Namun, karena terjadinya pergolakan politik di Negara Cina pada 

akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 dan hal itu bersamaan dengan 

menaiknya permintaan tenaga manusia di Negara jajahan di Asia 

Tenggara oleh Barat. Sehingga terjadi imigrasi secara masal dari Cina 

ke Indonesia terutama di Jawa dan Negara-negara lain ke 

Asia.(Suryadinata, 1984 : 90) 

Orang-orang Tionghoa mempunyai kekuasaan ekonomi besar 

yang memang merupakan sarana penting bagi pemantapan republik 

Indonesia yang baru lahir, dari situlah dirasakan bangsa Indonesia 

ingin sekali mendapat dukungan dari orang Tionghoa yang secara 



24 

 

ekonomis kuat untuk membantu perjuangan bagi kemerdekaan dari 

kekuasaan penjajah Belanda. Sehingga terjadilah pemberontakan 

Tionghoa bersama pribumi (penduduk Indonesia) terhadap Belanda 

yang akhirnya menyebabkan pemisahan orang-orang Tionghoa dan 

pribumi. 

 

2. Sumber Belajar 

 Belajar adalah suatu proses yang kompleks dan terjadi pada 

semua orang serta berlangsung seumur hidup. Proses belejar pada 

hakikatnya terjadi dalam diri peserta didik yang bersangkutan. Belajar 

merupakan suatu proses pribadi yang merupakan akibat kegiatan 

pembelajaran. Peserta didik dapat melakukan kegiatan belajar tanpa 

harus ada guru yang membelajarkan. Namun dalam kegiatan belajar 

peserta didik ini ada kegiatan membelajarkan, yaitu misalnya yang 

dilakukan oleh penulis buku bahan ajar, atau pengembang paket 

belajar dan sebagainya. Dengan demikian, belajar yang sesungguhnya 

perlu adanya sumber belajar. Sesungguhnya sumber belajar itu banyak 

jenisnya. Adapun sumber belajar itu (Warsita, 2008 :208-210). 

a. Pesan adalah informasi pembelajaran yang akan disampaikan yang 

dapat berupa ide, fakta, ajaran, nilai, dan data. Dalam sistem 

persekolahan, pesan ini berupa seluruh mata pelajaran yang 

disampaikan kepada peserta didik. 



25 

 

b. Orang adalah manusia yang berperan sebagai pencari, penyimpan, 

pengolah dan penyaji pesan. Contohnya guru, dosen, tutor, 

pustakawan, laboran, instruktur, widyaiswara, pelatih olah raga, 

tenaga ahli, produser, peneliti, dan masih banyak lagi, bahkan 

termasuk peserta didik itu sendiri. 

c. Bahan adalah peangkat lunak (software)  yang mengandung pesan-

pesan pembelajaran yang biasanya disajikan melalui peralatan 

tertentu ataupun oleh dirinya sendiri, contohnya, buku teks, modul, 

transparansi (OHT), kaset program audio, kaset program video, 

program slide suara, programmed instruction, CAI ( pembelajaran 

berbasis computer), film dan lain-lain. 

d. Alat adalah perangkat keras (hardware) yang digunakan untuk 

menyajikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Contohnya, OHP, 

proyektor slide, tape recorder, video/CD player, computer, 

proyektor film dan lain-lain. 

e. Teknik adalah prosedur atau langkah – langkah tertentu yang 

disiapkan dalam menggunakan bahan , alat, lingkungan dan orang 

untuk mengampaikan pesan. Misalnya demonstrasi, diskusi, 

praktikum, pembelajaran mandiri, system pendidikan terbuka/jarak 

jauh, tutorial tatap muka dan sebagainya. 

f. Latar/lingkungan adalah situasi di sekitar terjadinya proses 

pembelajaran tempat peserta didik menerima pesan pembelajaran. 

Lingkungan dibedakan menjadi dua macam, yaitu lingkungan fisik 
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dan lingkungan nonfisik. Lingkungan fisik contohnya, gedung 

sekolah, perpustakaan, laboratorium, aula, bengkel, dan lain-lain. 

Sedangkan lingkungan nonfisik contohnya, tata ruang belajar, 

ventilasi udara, cuaca, suasana lingkungan belajar dan lain-lain. 

3. Kolonialisme 

Kolonialisme adalah paham tentang penguasaan oleh suatu 

negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas 

negara itu. Penguasaan daerah tersebut umumnya dilakukan secara 

paksa untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi 

negara induk.  Kolonialisme pada umumnya bertujuan untuk dapat 

mencapai dominasi ekonomi dari sumber daya, manusia, serta juga 

perdagangan di suatu wilayah.  

Belanda sendiri datang ke pulau Jawa pertama kali pada 1595-

1596 setelah berlayar melewati Semenanjung Harapan di Afrika 

Selatan. Mereka membeli rempah-rempah dan membawanya ke 

Eropa. Untuk menghindari persaingan di anatara mereka, didirikanlah 

VOC (Vereenigde Ooos-Indische Compagnie) pada 1602. Berhubung 

dengan semakin meluasnya wilayah yang dikuasai, markas VOC 

kemudian dipindahkan ke Jayakarta yang kemudian dinamai Batavia 

yang sekarang disebut Jakarta. Di awal abad ke-19, VOC mengalami 

kebangkrutan. Sebagai gantinya, pemerintah Kolonial Hindia Belanda 

didirikan dengan ibu kotanya Batavia. Pulau jawa kemudian dibagi 
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menjadi tiga bagian administrative :Jawa Barat, Jawa Tengah, dan 

Jawa Timur. 

Pada 1740 pemerintah Belanda melarang kedatangan para 

imigran dari Tiongkok dan mereka yang tidak memiliki izin kerja 

dideportasi ke Cetlon dan Semenanjung Harapan. Peraturan ini 

menciptakan keresahan di kalangan orang Tionghoa yang sering 

terkena pungli oleh pejabat Belanda. Untuk menghindari nasib yang 

semakin buruk , orang Tionghoa di Batavia mengadakan 

pemberontakan. Belanda dapat menindas pemberontakan ini. Sebagai 

akibatnya sekitar sepuluh ribu orang Tionghoa dibunuh dan dianiaya. 

Untuk menyelamatkan diri, banyak orang Tionghoa lari dari Batavia 

ke berbagai pecinan di timur laut Jawa Tengah. 

Walaupun demikian pembantaian ini tidak menghentikan 

migrasi orang Tionghoa dari Tiongkok selatan ke Pulau Jawa. Para 

pendatang baru ini adalah petani miskin yang gagal di dalam 

perlawanannya terhadap pemerintah Ching. Penduduk Tiongkok 

Selatan pada waktu itu selalu menganggap pemerintah Ching dari 

Manchu sebagai penjajah Tanah Airnya. Sialnya, di Pulau Jawa 

Belanda tidak mengizinkan mereka mengelola lahan pertanian di 

daerah pedesaan. Menghadapi keadaan yang dilematis ini, tiada jalan 

lain kecuali berdagang. Akibat tekanan dari pihak Belanda inilah yang 

menyebabkan setiap orang Tionghoa pada waktu itu bekerja sebagai 

pedagang perantara yang menjembatani para importir kulit putih dan 
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Pribumi yang berdagang eceran di pasar. Selain itu orang Tionghoa 

juga berperan mengumpulkan hasil-hasil bumi dari daerah pedalaman 

dan menjualnya kepada para exporter kulit putih.  

Akhir abad ke-18, Belanda menjual hak untuk mengumpulkan 

pajak toll dan pasar kepada orang Tionghoa. Kepada para kapten 

Tionghoa juga diberi hak untuk menjual candu yang sebagian 

dikonsumsi oleh masyarakat Pribumi. Di satu pihak pajak-pajak dan 

perdagangan candu menyengsarakan golongan Pribumi yang setiap 

harinya melewati gardu toll untuk menuju ke pasar dan banyak yang 

hidupnya tergatung dengan candu. Dilain pihak pajak-pajak dan 

perdagangan  candu tersebut memberikan kemakmuran kepada orang-

orang Tionghoa. Sebagai akibtanya timbul rasa permusuhan dari 

orang Pribumi terhadap orang Tionghoa. Lebih dari pada rasa 

permusuhan terhadap orang Belanda. 

Di akhir abad ke-19 pengumpulan toll dan pajak diambil alih 

oleh pemerintah Belanda dan perdagangan candu dilarang, kedudukan 

orang Tionghoa sebagai pedagang perantara tetap memberikan 

perasaan permusuhan dari pihak Pribumi. Orang-orang Tionghoa 

merupakan golongan menengah antara Belanda yang menjadi 

golongan atas dan Pribumi yang berada dibawah. Orang Tionghoa 

adalah saingan yang kuat untuk dikalahkan. 

Sejarah perkembangan kolonialisme bermula ketika Vasco da 

Gama dari Portugis berlayar ke india pada tahun 1498. Di awali 
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dengan pencarian jalan ke Timur untuk mencari sumber rempah-

rempah perlombaan mencari tanah jajahan dimulai. Kuasa Barat 

Portugis dan Spanyol kemudian diikuti Inggris dan Belanda berlomba-

lomba mencari daerah penghasil rempah-rempah dan berusaha 

mengusainya. 

a. Kedatangan Bangsa Portugis ke Indonesia 

  Pada awal penjajahan samudra, bangsa portugis berhasil 

mencapai India  pada tahun 1498 dan pada tahun 1511 portugis 

berhasil menguasai Malaka . Selanjutnya, Portugis mengadakan 

hubungan dagang dengan Maluku yang merupakan daerah 

sumber utama penghasil rempah-rempah di Indonesia . Pada 

tahun 1512 Alfonso de Albuquerque  mengirimkan beberapa buah 

kapal ke Maluku. Pada awalnya masyarakat Maluku menyambut 

baik kedatangan Portugis dengan tujuan agar Portugis dapat 

membeli rempah-rempah dan membantu masyarakat Maluku 

menghadapi musuh-musuhnya . Pada saat kedatangan bangsa 

Portugis,  Kesultanan Maluku diperintah oleh Kaici Darus. 

Selanjutnya, Sultan Ternate meminta bantuan  pada Portugis 

untuk mendirikan beteng di Ternate untuk meghadapi serrangan 

dari daerah lain terhadap Ternate. Pada tahun 1522, Portugis 

mengabulkan permintaan sultan Ternate dengan mendirikan 

Benteng Saint John di Ternate. Pendirian benteng tersebut harus 

dibayar mahal oleh  Ternate karena Portugis menuntut  imbalan 
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berupa hak monopoli  perdagangan rempah-rempah di Ternate 

dan memaksa  Sultan Ternate untuk menandatangani perjanjian 

monopoli perdagangan dengan Portugis. Perjanjian monopoli  

perdagangan rempah-rempah tersebut ternyata menimbulkan 

kesengsaraan bagi rakyat Maluku karena rakyat Malukudilarang 

menjual rempah-rempah.  

 Selain itu, Portugis telah menetapkan harga rempah-rempah 

dengan harga yang murah. Kebijakan tersebut meruginkan rakyat 

Ternate seh9ingga memicu terjadinya permusuhan antara rakyat 

Ternate dan Portgis. Selain mengadakan monopoli perdagangan 

rempah-rempah di Maluku, bangsa Portugis juga aktif 

menyebarkan agama Katolik yang dilakukan oleh Fransiscus 

Xaverius. 

b. Kedatangan Bangsa Spanyol Ke Indonesia 

 Bangsa Spanyol yang tergabung dalam kapal Ekspedisi 

Magelhaens-Del Cano tiba  pertama kali di Tidore 1521. Awalnya  

kedatangan bangsa Spanyol  disambut baik rakyat Maluku yang 

sedang bersengketa dengan Portugis . Kedatangan Spanyol di 

Maluku merupakan keberhasilan bangsa Spanyol dalam mencari 

daerah sumber penghasil rempah-rempah. Selanjutnya  , orang-

orang Spanyol semakin bertambah banyak yang berdagang di 

Maluku . Bagi Portugis, kehadiran bangsa Spanyol tersebut 

merupakan pelanggaran atas hak monopoli perdagangan rempah-
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rempahnya di Maluku sehingga timbul persaingan antara bangsa 

Portugis dan Spanyol  dalam perdagangan rempah-rempah di 

Maluku.. Dalam konflik antara Portugis  tersebut Sultan Tidore 

bersekutu dengan Spanyol . Untuk menyelesaikan sengketa di 

Maluku tersebut, bangsa Portugis  dan Spanyol menemph jalur 

perundingan yang dilaksanakan di Saragosa  (Spanyol) 1529.  

perundingan dua bangsa  tersebut menghasilkan  kesepakatan 

yang disebut perjanjian Saragosa. Isi perjanjian Saragosa , antara 

lain 

a. Spanyol harus meninggalkan Maluku dan melakukan 

perdagangan di    Filipina 

b. Portugis tetap melakukan kegiatan perdagangan di Kepulauan 

Maluku berdasarkan perjanjian tersebut, Spanyol segera 

meninggalkan Maluku. Selanjutnya, bangsa Portugis berusaha 

keras menguasai perdagangan remph-rempah di Maluku 

dengan melakukan praktik monopooli. 

c. Kedatangan Bangsa Belanda Ke Indonesia 

Sebelum datang ke Indonesia  untuk membeli rempah-

rempah, pedagang Belanda membeli rempah-rempah dari 

Indonesia di Lisabon, ibu kota Portugis karena Belanda 

merupakan jajahan Spanyol. Pada tahun 1558 Belanda tidak lagi 

membeli rempah-rempah dari Lisabon karena Portugis dikuasai 

bangsa Spanyol. Putusnya  jalur perdagangan rempah-rempah 



32 

 

antara Belanda dan Lisabon tersebut mengakibatkan Belanda 

banyak menderita kerugian Oleh karena  itu , Belanda memulai 

pelayarannya menuju Nusantara dengan memakai empat buah 

kapal di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan De Keyzer 

dengan menempuh rute  Belanda-Pantai Afrika-Tanjung 

Harapan-Samudra Hindia-Selat Sunda-Banten..  Kedatangan 

bangsa Belanda ke Indonesia  tersebut dilakukan dengan 

menghindari jalur pelayaran armada Portugis. Pada Januari 1596 

Belanda berhasil mendarat di Banten. Pada awal kedatangannya, 

Belanda mendapat sambutan yang baik dari masyarakat Banten 

dan mendapatkan izin untuk berdagang di Banten. Akan tetapi, 

Belanda melaukan intimidasi kepada rakyat Banten sehingga 

rakyat Banten berbailik memusuhi dan mengusir orang –orang 

Belanda dari Banten. Selanjutnya , armada Belanda yang belum 

mendapat barang dagangan harus mundur dari Banten menuju 

ke Kepulauan Maluku . Pada 2 Oktober 1596 Belanda kembali 

lagi ke Banten untuk melakukan perjanjian persahabatan. 

Orang-orang Belanda  yang ditahan  pada saat pertama kali 

datang di Banten berhasil dibebaskan setelah Belanda  

membayar tebusan. Namun, suasana damai tersebut tidak 

berlangsung lama karena sejak tanggal 28 Oktober 1596 terjadi 

ketegangan antara Belanda dan Portugis yang saling berebut 



33 

 

pengaruh terhadap Sultan Banten. Dalam konflik tersebut, 

Portugis berhasil mengusir  Belanda dari Banten. 

Pada tanggal 28 Noember 1598, rombongan kapal dari 

negeri Belanda di bawah pimpinan Van Neck dan Van 

Waerwyck dengan delan buah kapal tiba di Banten. Pada saat itu 

hubungan Banten dengan Portugis memburuk sehingga 

kedatangan Belanda  diterima dengan baik oleh Sultan Banten. 

Sikap Van Neck sangat berhati-hati dan berhasil menarik 

simpati para pembesar Banten sehingga ketiga buah kapalnya 

penuh dengan muatan rempah-rempah  

B. Hasil Penelitian Yang Relavan 

Beberapa penelitian yang relavan mengangkat tentang penggunaan 

peninggalan bersejarah sebagai sumber belajar telah banyak 

dipublikasikan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan 

peninggalan bersejarah sebagai sumber belajar  dapat diterapkan dalam 

pembelajaran di sekolah, karena mampu meningkatkan aktifitas siswa 

dalam belajar. 

1. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Azka Aulia, Mahasiswa jurusan 

Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri 

Semarang Tahun 2010, yang berjudul “Ketersediaan dan Pemanfaatan 

Sumber Belajar Sejarah Dalam Pengajaran Sejarah Di SMA Negeri 2 

Ungaran Tahun Ajaran 2013/2014”. Fokus kajian penelitian dari 

penelitian ini adalah ketersediaan dan pemanfaatan sumber belajar 
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sejarah dalam pengajaran sejarah. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

sumber belajar yang tersedia dalam pembelajaran sejarah di SMA 

Negeri 2 Ungaran yaitu seperti Benteng, Monumen Isdiman, 

Monumen Palagan Ambarawa, Perpustakaan Daerah Kota Semarang, 

dan Perpustakaan SMA Negeri 2 Ungaran. Pemanfaatan dalam 

pembelajarn sejarah sangat terbatas dan kurang maksimal. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui ketersedian dan pemanfaatan sumber 

belajar sejarah dalam pembelajaran. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif, populasi dalam penelitian ini adalah  Siswa 

SMA Negeri 2 Ungaran. analisis data menggunakan teknik memilih 

informan, teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, 

observasi dan dokumentasi. 

Kontribusi peneliti sebelumnya bagi penelitian yang dikaji oleh 

peneliti sekarang adalah memberikan informasi mengenai adanya 

pemanfaatan peninggalan bersejarah sebagai sumber belajar sejarah 

dalam proses pembelajaran di sekolah. SMA Negeri 2 Ungaran sudah 

memanfaatkan sumber belajar sejarah peninggalan sejarah berupa 

Benteng, Monumen Isdiman, Monumen Palagan Ambarawa. 

Pembelajaran sumber belajar sejarah di sekitar Ungaran pada 

pengajaran sejarah di SMA Negeri 2 Ungaran sudah dilakukan.  

Persamaan penelitian Azka Aulia (2010) dengan penelitian ini 

adalah sama-sama memanfaatkan bangunan/situs bersejarah sebagai 

sumber belajar sejarah. Bedanya dalam penelitian Azka, lebih 
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menekankan ketersediaan sumber belajar dan juga fokus  kajian pada 

beberapa sumber belajar sejarah, dan juga  sedangkan dalam penelitian 

yang peneliti buat lebih terfokus pada aspek Pecinan semarang sebagai 

sumber belajar yang relavan pada materi kolonialisme di Indonesia.  

2. Jurnal yang ditulis oleh Monica Latu Melati dkk, Universitas Atma 

Jaya Yogyakarta Tahun 2014 berjudul Perkembangan Kawasan 

Pecinan Semarang Dalam penelitian tersebut,  Kawasan Pecinan 

Semarang sebagai peninggalan sejarah dapat dilihat dari faktor sejarah 

pembentukan kawasan pecinan tersebut. Bermula dengan adanya 

pemberontakan pada VOC oleh warga Tionghoa di Samongan, dan 

kedatangan warga Tionnghoa di Batavia yang juga tidak pro pada 

VOC.  

Persamaan penelitian Monica (2014) dengan penelitian ini adalah 

sama-sama membahas mengenai keadaan Pecinan Semarang pada 

masa kolonial Belanda, jenis data yang digunakan sama-sama 

menggunakan data primer dan sekunder. Penelitian yang digunakan 

Monica (2014)  ialah  analisis data kualintatif disesuaikan dengan 

permasalahan dan tujuan yang telah ditetapkan, serta mencari esensi 

dengan mendudukkan kembali hasil kajiannya pada tinjauan teorinya. 

Analisis ini dilakukan dengan mengkaji aspek fisik dan non fisik dari 

Kawasan Pecinan untuk mendapatkan pola bentuk, elemen kawasan, 

faktor pembentuk kawasan, dan pengaruhnya terhadap Kawasan 

Pecinan Semarang, dengan memperhatikan sejarah perkembangan 
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Kawasan Pecinan Semarang dari masa ke masa. Berbeda dengan 

penellitian ini yang hanya memfokuskan sejarah perkembangan 

Pecinan pada masa kolinial Belanda. 

  Kontribusi peneliti sebelumnya bagi penelitian yang dikaji oleh 

peneliti sekarang adalah memberikan informasi mengenai 

terbentuknya kawasan Pecinan Semarang pada masa kolonial Belanda. 

Pembentukan kawasan pecinan Semarang  bermula dengan adanya 

pemberontakan pada VOC oleh warga Tionghoa di Samongan, dan 

kedatangan warga Tionghoa dari Batavia yang juga tidak pro pada 

VOC.  Masyarakat Tionghoa terpaksa pindah ke daerah di bawah 

pengawasan VOC yang dikelilingi sungai (Kali Semarang) di sebelah 

utara, timur dan selatan. Sebelah barat berupa ruang terbuka. Warga 

Tionghoa tersebut mengisolasi wilayah pecinan yang mereka tinggali 

dengan mendirikan benteng yang hingga saat ini bekas benteng 

tersebut menjadi batasan kawasan, dan tidak ada perkembangan 

kawasan keluar dari wilayah bekas benteng tersebut. 

3. Buku  yang ditulis oleh Pratiwo yang berjudul  “ Arsitektur 

Tradisional Tionghua dan perkembangan Kota”. Buku ini 

mengisahkan tentang sejarah kota Semarang dari sudut masyarakat 

Tionghoa. Selain itu juga mengulas tentang  Arsitektur Tionghoa dan 

perkembangan kota di Pulau Jawa pada umumnya secara mendalam.  

Buku ini ditulis tahun 2010 yang berawal dari disertasi penulis yang 

pada akhirnya diterbitkan menjadi buku. Dalam buku ini penulis 
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mendapatkan informasi mengenai betapa kuatnya budaya Cina di kota 

Semarang pada masa lalu. Penulis menjadikan buku ini sebagai 

referensi karena adanya persamaan objek yang diteliti yaitu mengenai 

perkembangan kota khususnya Pecinan Semarang dan kapan 

datangnya orang Tionghoa pertama di kota Semarang, apa saja 

kegiatan, kejadian, pergerakan, perubahan, dan perkembangannya 

pada masa itu  hanya saja dalam buku yang ditulis oleh Pratiwo lebih 

mengkonsentrasikan pada dua aspek bahasan yaitu permukiman kota 

dan rumah berdasarkan satu analisa arsitektural. Dalam buku ini juga 

terdapat kisah-kisah mengenai terbentuknya jalan-jalan dan gang-gang 

di Pecinan semarang.  

Kontribusi peneliti sebelumnya bagi penelitian yang dikaji oleh 

peneliti sekarang adalah memberikan informasi mengenai sejarah 

migrasi orang Tionghoa ke pulau Jawa terutama Jawa Tengah secara 

lengkap mengenai kapan datangnya orang Tionghoa pertama di kota 

Semarang, apa saja kegiatan, kejadian, pergerakan, perubahan, dan 

perkembangannya pada masa lalu. Orang Tionghoa yang telah  

berlayar dari Tiongkok Selatan ke pulau Jawa jauh sebelum orang 

Eropa berlayar ke Timur, sebelum kedatangan orang Portugis di 

Kepulauan Nusantara. Cheng Ho merupakan orang Tionghoa pertama 

yang mendarat di Semarang melalui ekspedisi pelayaran lautnya. 

Dalam pelayarannya ia dibantu oleh Wang Ji Hong, Wang Jing Hong 

sakit kerat setelah mendarat di pantai Utara Jawa hingga akhirnya 
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mereka singgah di pelabuhan Simongan dan menemukan gua yang 

dijadikan sebagai tangsi sementara hingga akhirnya banyak orang 

Tionghoa menetap disana.  

Untuk menghormati Cheng Ho, Wang Ji Hong mendirikan patung 

Cheng Ho dan mendirikan klenteng Sam Poo Kong. Pada saat itu 

Semarang masih berupa sebuah tegalan dengan beberapa rumah 

penduduk pribumi dan sangat tidak sehat. 

4. Jurnal yang ditulis oleh Eko Punto Hendro, Universitas Diponegoro 

Semarang, Tahun 2015 berjudul Pelestarian Kawasan Konservasi di 

Kota Semarang Dalam penelitian tersebut,  Kawasan Pecinan 

Semarang sebagai salah satu kawasan yang layak  untuk dikonservasi. 

Konservasi kawasan diperlukan untuk memberikan perlindungan 

terhadap kawasan bersejarah di Kota Semarang, termasuk 

mengendalikan perkembangan kawasan tersebut agar tidak hilang 

identitas kesejarahannya. Sejarah Semarang lama mencatat bahwa 

terdapat tempat-tempat yang menjadi pusat peradaban budaya yang 

saat ini masih eksis salah satunya adalah kawasan Pecinan Semarang 

yang memiliki bangunan-bangunan kuno atau bangunan yang berusia 

di atas 50 tahun. Sejarah Pecinan sendiri berawal dari kedatangan 

orang Tionghoa yang bertempat tinggal di Sampokong namun pada 

tahun 1695 pemerintah Hindia Belanda secara tidak langsung 

membatasi akses masyarakat Tionghoa hingga akhirnya pindah ke 

sekitar kawasan Kampung Pecinan saat ini.  



39 

 

Persamaan penelitian Eko Punto (2015) dengan penelitian ini 

adalah sama-sama membahas mengenai terbentuknya Pecinan 

Semarang pada masa kolonial Belanda. Bedanya, penelitian yang 

digunakan Eko Punto (2015) menitikberatkan pada studi historis, 

arkeologis dan antropologis terhadap kawasan lama di Kota 

Semarang. Studi historis dilakukan guna mengungkap sejarah dan 

peran kawasan lama di Kota Semarang tersebut di masa lalu, dengan 

menerapkan metode historis. Studi arkeologis dilakukan dengan 

mengadakan survei atas bangunan-bangunan kuno dan fasilitas kuno 

lainnya. Studi antropologis dilakukan dengan observasi dan 

wawancara terhadap komunitas yang tinggal di kawasan-kawasan 

tersebut guna melihat pola-pola hubungan sosial dan kelembagaan.  

  Kontribusi peneliti sebelumnya bagi penelitian yang dikaji oleh 

peneliti sekarang adalah memberikan informasi lebih mengenai 

terbentuknya kawasan Pecinan Semarang pada masa kolonial Belanda. 

Pembentukan kawasan pecinan Semarang  Pada awalnya orang 

Tionghoa bertempat di Kota Lama dan sekitar Kuil Sam Po Kong 

namun pada tahun 1695 pemerintah Hindia Belanda secara tidak 

langsung membatasi akses masyarakat Tionghoa hingga akhirnya 

dipindah ke sekitar kawasan Kampung Pecinan. Hal ini dilakukan 

karena dampak dari peristiwa Geger Pacinan yang dimulai di Jakarta 

dan meluas hingga Jawa Tengah. Perkembangan masyarakat Tionghoa 
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semakin banyak dan kemudian mendirikan kawasan serta rumah-

rumah sendiri yang dibuat dengan atap genting dan pagar-pagar tinggi. 

5. Buku  yang ditulis oleh Tubagus P. Svarajati yang berjudul  “Pecinan 

Semarang dan Dar-Der-Dor Kota ”. Buku ini ditulis tahun 2012, buku 

ini merupakan kumpulan dari tulisannya atau pandangannya tentang 

Kota Semarang, kawasan Pecinan Semarang, kesenian dan para tokoh 

yang memiliki relevansi dengan tiga persoalan itu, bisa dikatakan, 

selain esai tentang Pecinan banyak ditulis Tugabus dalam bukunya 

juga membahas secara begitu mendalam, Tubagus menulis esai-esai 

tentang Pecinan secara sangat baik karena dia adalah orang dalam yang 

mengetahui dan menguasai benar persoalan itu. Bagi Tubagus dalam 

bukunya, Pecinan memang adalah kawasan yang diwariskan dari masa 

silam. Lebih tegas lagi, Pecinan merupakan produk dari politik 

pemisahan yang dilakukan kalangan imperialis untuk melokalisasikan 

penduduk berdasarkan kalkulasi rasialisme. Perspektif yang telah 

dipakai  Tubagus untuk mengkritik praktik-praktik  turitis pada 

kawasan Pecinan adalah pasca kolonialisme, yaitu tentang persoalan 

siapa memandang pihak lain sebagai apa. Praktik kolonialisme dalam 

bentuk baru pun tercipta. Warga Tionghoa yang bermukim di Pecinan 

sengaja diposisikan sebagai pihak yang lain, Tubagus yidak menerima 

begitu saja jika dia sebagai bagian dari warga Tionghoa sekedar 

dijadikan bahan tatapan, apalagi objek tontonan yang sengaja 

dimaksudkan menyembulkan eksotika.   
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Penulis menjadikan buku ini sebagai referensi karena adanya 

persamaan objek yang diteliti yaitu mengenai Pecinan Semarang. 

Kontribusi peneliti sebelumnya bagi penelitian yang dikaji oleh 

peneliti sekarang adalah memberikan informasi mengenai keberadaan 

kawasan Pecinan lebih dalam, mengetahui permasalahan-

permasalahan yang muncul di Pecinan dari pandangan seorang 

Tubagus sebagai bagian dari warga Tionghoa yang tinggal di pecinan 

Semarang. 

 

C. Teori Behavioristic Thorndike 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori belajar 

behavioristik yaitu teori koneksionisme dari Thorndike. Belajar yang terbaik 

adalah ketika peserta didik memiliki kesiapan fisik, mental, dan emosional. 

Mereka tidak akan dapat belajar dengan baik apabila mereka mempunyai 

alasan untuk apa mereka belajar. Untuk menumbuhkan kesiapan belajar 

dikalangan peserta didik; (a) guru terlebih dahulu menciptakan suasana 

kelas yang dapat merangsang kesiapan belajar para peserta didik, (b) guru 

menyampaikan materi yang akan diajarkan beserta manfaat apa yang dapat 

diterima peserta didik setelah mereka menguasai materi pembelajaran 

tersebut, (c) untuk itu, guru pun memberikan tantangan sekaligus 

menumbuhkan semangat motivasi dikalangan para peserta didik, (d) upaya 

yang dilakukan agar tumbuh kesadaran di lingkungan peserta sisik sehingga 

mereka meyakini besarnya manfaat hasil belajar, (e) dengan itu mereka 
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memiliki tujuan yang kuat, tujuan yang jelas, dan alasan yang pasti untuk 

belajar sesuatu. Hal ini akan bertambah baik apabila para peserta didik 

mampu menjaga motivasi dan semangat belajarnya.  

Belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara 

peristiwa yang disebut stimulus dan respons. Stimulus adalah suatu 

perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk 

mengaktifkan organisme untuk bereaksi atau berbuat sedangkan respon dari 

adalah sembarang tingkah laku yang dimunculkan karena adanya 

perangsangan. Thorndike menunjukkan bahwa koneksionisme merupakan 

asosiasi antara kesan-kesan pengindraan dengan dorongan untuk bertidak 

yaitu upaya untuk menggabungkan antara kejadian pengindraan dengan 

perilaku (Achmad Rifa’I dan Catharina, 2012:97). 

Setelah melihat teori Thondike diatas yang mengatakan bahwa adanya 

suatu asosiasi antara kejadian pengindraan siswa dengan perilaku siswa. 

Maka, dalam hal ini peneliti beranggapan bahwa pemanfaatan kawasan 

Pecinan Semarang Sebagai sumber belajar dalam pembelajaran sejarah ada 

kaitanya dengan  teori koneksionisme Thorndike. Hal ini menunjukkan 

adanya hubungan antara pemanfaatan suber belajar dengan keberhasilan 

pemblajaran sejarah. Jika guru mememanfaatkan sumber belajar secara 

optimal maka keberhasilan pembelajaran sejarah akan mudah tercapai, 

sebaliknya jika guru kurang mememanfaatkan sumber belajar secara 

optimal maka keberhasilan pembelajaran sejarah akan kurang. Mereka akan 

lebih bersemangat belajar apabila terdapat sumber belajar yang mereka 



43 

 

sukai. Ini berkaitan juga dengan proses pembelajaran dengan keberhasilan 

pembelajaran maka dari itu kesimpulanya dengan sumber belajar yang 

berkualitas maka akan menghasilkan suatu proses pembelajaran yang 

berkualitas, begitu pula sebaliknya.  

Namun temuan Thorndike yang mengatakan bahwa belajar itu adalah 

perubahan prilaku yang dapat diamati, diukur dan dinilai tidak 100 persen 

benar, dalam pembelajaran yang dilakukan di SMA Nusaputera dengan 

memanfaatkan Pecinan Semarang sebagai sumber belajar sejarah tidak 

semua siswa membentuk suatu perubahan sikap, masih ada beberapa yang 

merasa dirinya tidak tertarik bahkan merasa bosan dengan pembelajaran 

yang dilakukan.  

 

D. Kerangka Berpikir 

Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan 

untuk keperluan belajar mengajar. Sumber belajar yang dimanfaatkan oleh 

guru bertujuan sebagai alat bantu pembelajaran demi tercapainya Tujuan 

pembelajaran. Pemanfaatan kawasan Pecinan Semarang bertujuan untuk 

mengoptimalkan kawasan Pecinan Semarang sebagai sumber belajar agar 

guru lebih mudah menyampaikan materi pada pokok bahasan masa kolonial 

dalam pembelajaran sejarah.  

Dapat diketahui bahwa di sekitar lingkungan sekitar banyak sekali 

sumber belajar yang dapat dimanfaatksan sebagai sumber belajar di dalam 

pembelajaran, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengangkat peranan dari 
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kawasan Pecinan Semarang yang dimanfaatkan sebagai sumber belajar 

dalam pembelajaran sejarah, semakin banyak menggunakan berbagai 

sumber sejarah lokal dan situs-situs yang terdapat di sekitar siswa, maka 

semakin mudah siswa dalam memahami materi pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru sejarah.  

Pemanfaatan kawasan bersejarah yang ada di sekitar sebagai sumber 

belajar sangatlah penting dilakukan oleh guru, karena dengan banyaknya 

sumber-sumber belajar yang ada di sekitar maka siswa lebih mudah dalam 

mengetahui dan menangkap materi pembelajaran yang disampaikan oleh 

guru sejarah, maka dari itu guru diharapkan dapat mengeksplorasi setiap 

materi pelajaran yang akan diajarkan dikelas. 

Pemanfaatan kawasan Pecinan Semarang sebagai sumber belajar 

dalam pembelajaran sejarah merupakan pemanfaatan sumber belajar yang 

berada di sekitar lingkungan siswa. Pemanfaatan sumber belajar yang sesuai 

dengan materi pelajaran dan berada di sekitar lingkungan siswa akan 

mempengaruhi pengetahuan pada siswa dalam proses pembelajaran. Dari 

uraian di atas dapat digambarkan kerangka berfikir sebagai berikut : 
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KERANGKA BERPIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 04. Kerangka Berpikir 
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BAB V 

PENUTUP 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan penelitian mengenai Pemanfaatan Pecinan Semarang 

SebagaiSumber Belajar Sejarah Pokok Bahasan Kolonialisme Kelas XI IPS 

di SMA Nusaputera Semarang Tahun Pelajaran 2016/2017 dapat ditarik 

kesimpulan. 

1. Proses pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai 

sumber belajar menjadi agenda rutin tahunan di SMA Nusaputera 

Semarang, guru sejarah di SMA Nusaputera Semarang sudah 

memanfaatkan lingkungan sekitar yaitu Pecinan Semarang sebagai sumber 

belajar sejarah yang ternyata sudah menjadi agenda tahunan dan terencana 

dalam RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran di SMA Nusaputera, 

meskipun dalam prakteknya, tidak semua yang tercantum didalam RPP 

dilaksanakan, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam 

pembelajarannya, guru sejarah di SMA Nusaputera tidak terpaku pada 

RPP atau rencapa pelaksanaan pembelajaran.  

Terkait dengan pelaksanaan, pembelajaran dengan memanfaatkan 

Pecinan Semarang sebagai sumber belajar sejarah di SMA Nusaputera 

Semarang berlangsung setiap tahunnya. Dengan adanya himbauan dari 

panitia perayaan Imlek Semawis agar seluruh sekolah yang berada di 

sekitar Pecinan Semarang untuk berpartisipasi dalam perayaan tersebut, 

hal itu juga dimanfaatkan oleh guru sejarah di SMA Nusaputera sebagai 
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sumber belajar siswa dan dikaitkan dengan materi kolonialisme di 

Indonesia karena Pecinan sendiri merupakan kawasan bersejarah 

peninggalan kolonial, hal ini menunjukan bukti bahwa adanya kemajuan 

dalam menggunakan berbagai macam media pembelajaran yang 

berlangsung di sekolah.  

Guna keefektifan waktu, dalam pelaksanaannya, proses 

pembelajaran sejarah kelas XI IPS SMA Nusaputera dengan 

memanfaatkan Pecinan Semarang sebagai sumber belajar sejarah 

dilakukan di luar jam sekolah. Siswa dibekali tugas dari guru sejarah untuk 

membuat laporan, dari laporan tersebut siswa dihimbau untuk mencatat 

apa saja yang mereka temui, kegiatan apa saja yang mereka lihat hingga 

sejarah Pecinan Semarang secara khusus, waktu yang diberikan  untuk 

menyelesaikan laporan tersebut selama dua minggu sebelum di kumpulkan 

dan di evaluasi. 

 Dalam hal evaluasi, Ibu Yuliana menemukan beberapa tugas yang 

dikumpulkan oleh siswa sebagian kecil tidak sesuai dengan arahan yang 

diberikan, beberapa dari mereka hanya mengetahui sejarah Pecinan secara 

umum, yaitu mengenai Semawis atau wisata kuliner, sebagian siswa hanya 

memahami bahwa Pecinan Semarang ialah tempat yang terkenal dengan 

kulinernya, dapat disimpulkan bahwa tidak semua siswa memahami 

sejarah Pecinan secara khusus. 
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2. Tanggapan siswa terhadap pembelajaran sejarah dengan memanfaatkan 

Pecinan Semarang sebagai sumber belajar beraneka ragam, hal tersebut 

dibuktikan dengan hasil wawancara dengan beberapa siswa kelas XI IPS 

SMA Nusaputera yang memberikan respon berbeda-beda. Ada siswa yang 

merasa senang saat dilakukannya pembelajaran diluar kelas, ada pula yang 

merasa bosan karena menurutnya Pecinan Semarang itu tempat yang ia 

kunjungi setiap hari, namun sebagian besar dari siswa beranggapan bahwa 

pembelajaran sejarah dengan memanfaatkan Pecinan Semarang sebagai 

sumber belajar sejarah juga dapat mengurangi tingkat kejenuhan dalam 

mengikuti kegiatan pelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Sebagian 

besar siswa mengaku bosan dengan pembelajaran di dalam kelas. 

 Pemanfaatan sumber belajar yang berasal dari lingkungan sekitar 

tidak hanya dapat menumbuhkan rasa kesetiaan dan kebanggaan terhadap 

daerahnya, akan tetapi menumbuhkan rasa ketertarikan, mempermudah 

siswa dalam memahami materi yang di berikan oleh guru. Hal tersebut 

sesuai dengan respon hasil wawancara  beberapa siswa kelas XI IPS SMA 

Nusaputera yang mengaku menjadi lebih paham dan tertarik dengan 

pembelajaran yang diberikan oleh guru. 

3. Pembelajaran sejarah dengan memnfaatkan lingkungan sekitar yaitu 

Pecinan Semarang di SMA Nusaputera Semarang tidak selalu berjalan 

lancar. Kendala yang dihadapi guru dan siswa dalam pemanfaatan 

kawasan bersejarah Pecinan Semarang diantaranya jam pelajaran yang  



iv 
 

 

dirasa kurang bagi guru dan siswa sehingga pembelajaran di luar kelas 

kurang maksimal jika dilakukan di jam sekolah. Selain itu juga kendala 

guru adalah terkait dengan sarana prasarana yang ada, walupun letak SMA 

Nusaputera tidak jauh dari Pecinan Semarang, tidak memungkinkan pula 

jika siswa dianjurkan untuk berjalan kaki karena akan menyulitkan dalam 

hal pengontrolan , tentunya membutuhkan transportasi yang memadai 

karena SMA Nusaputera tidak memiliki kendaraan sekolah atau bus 

sekolah yang dapat memfasilitasi siswa pergi ke Pecinan bersama-sama. 

4. Cara guru mengatasi kendala dalam pembelajaran sejarah di SMA 

Nusaputera Semarang dengan memanfaatkan lingkungan sekitar Pecinan 

Semarang sebagai sumber belajar yaitu melaksanakan kegiatan diluar jam 

sekolah untuk lebih memaksimalkan waktu dan pengontrolan, karena jika 

kegiatan dilakukan diluar jam sekolah, siswa bisa diantar dengan 

dampingan orang tua atau dengan teman sebaya mereka dengan waktu 

yang tak terbatas dibandingkan jika dilakukan pada jam sekolah yang 

terbatas. 

B. Saran 

Berdasarkan pembahasan dan simpulan di atas, maka saran yang dapat 

diberikan penulis mengenai hal-hal di atas adalah sebagai berikut ini. 

1. Guru hendaknya memberikan pendampingan yang lebih intensif terhadap 

peserta didik sehingga proses pembelajaran dengan memanfaatkan 

lingkungan sekitar yakni Pecinan semarang berjalan lebih maksimal.  
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2. Guru hendaknya memberikan waktu yang lebih untuk pembelajaran diluar 

kelas agar siswa tidak jenuh karena selalu belajar di dalam kelas. Kendala 

keterbatasan jam pelajaran memang menjadi faktor yang sangat 

mempengaruhi alam pemanfaatan. Tetapi ini bisa di atasi dengan misalnya 

mengadakan karya wisata sejarah. Dengan begitu siswa akan jauh lebih 

mengenal sejarah atau peristiwa yang pernah terjadi di kotanya sendiri. 

3. Pemanfaatan dengan cara membuat film dokumenter bisa di kategorikan 

baik. Sehingga siswa bisa mengenal dengan baik mengenai bangunan 

peninggalan kolonial yang ada di Kota Semarang. 

4. Sekolah hendaknya lebih mendukung lagi pelaksanaan pemanfaatan 

lingkungan sekitar yaitu Pecinan Semarang sebagai sumber belajar sejarah 

dalam hal sarana pra sarana khususnya transportasi agar proses 

pembelajaran berjalan maksimal dengan adanya fasilitas yang memadai. 

5. Siswa seharusnya lebih banyak membaca buku agar dapat lebih mengenal 

peristiwa sejarah berupa peninggalan bersejarah yang terjadi di sekitar 

Kota Semarang. 
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