
i 
 

 

 

IDENTIFIKASI DAN PEMANFAATAN POTENSI SUMBER 
BELAJAR BERBASIS PENINGGALAN SEJARAH 

 DI AMBARAWA KABUPATEN SEMARANG 

 

 

 

SKRIPSI 
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Sejarah 

 

 

 

 

Oleh : 

Laiva Mailina 

3101413066 

 

 

 

 

 

JURUSAN SEJARAH 

FAKULTAS ILMU SOSIAL 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2017 

 



ii 
 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian 

Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada : 

 

Hari  :Senin 

Tanggal :21 Agustus 2017 

 

Pembimbing Skripsi I     Pembimbing Skripsi II 

 

 

 

Dr. Cahyo Budi Utomo M.Pd      Tsabit Azinar Ahmad, S.Pd., M.Pd 

NIP. 1961112119860110001      NIP. 198607242012121002 

        

Mengetahui, 

Ketua Jurusan Sejarah 

 

 

 

 

Dr. Hamdan Tri Atmaja M.Pd 

NIP. 196406051989011001 
 



iii 
 

PENGESAHAN KELULUSAN 

 

Skripsi ini telah dipertahankan didepan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu 

Sosial Universitas Negeri Semarang pada : 

Hari  : 

Tanggal : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penguji II      Penguji II 

 

 

 

 

  

Tsabit Azinar Ahmad, S.Pd. M.Pd     Dr. Cahyo Budi Utomo M.Pd 

NIP. 198607242012121002    NIP. 1961112119860110001 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



iv 
 

 
PERNYATAAN 

 

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar karya sendiri, 

bukan jiplakan atau hasil karya orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. 

Pendapat atau karya orang lain yang terdapat di skripsi ini dikutip atau dirujuk sesuai 

dengan kode etik ilmiah. 

Semarang, Juli 2017 

 

 

 

   

     

   Laiva Mailina 

NIM 3101413066 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto : 

� Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Maka apabila Dia hendak 

menetapkan sesuatu urusan. Dia hanya berkata kepadanya : “ Jadilah!” Maka 

jadilah sesuatu itu. (Qs. Al Ghafir:68) 

� Hidup ini tidak pernah tentang mengalahkan siapapun. Hidup ini hanya 

tentang kedamaian didalam hatimu. Saat kau mampu berdamai, maka saat 

itulah kau telah memenangkan seluruh pertempuran. (Tere Liye) 

� No matter what else you lose, never lose Allah. Allah can replace everything 

but nothing can replace Allah. (Laiva Mailina) 

Persembahan : 

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya 

persembahkan untuk : 

� Kedua orang tua ku tersayang ( Nor Shokhip dan Siti Rahayu), yang selalu 

memberikan dukungan dan doa yang tak pernah berhenti. 

� Isnaini Uswatun Hasanah (Bibik), Adik sekaligus partner dirumah yang selalu 

memberikan keceriaan. 

� Keluarga besar H. Saenori dan Alm. Sajuri yang selalu memberikan motivasi. 

� Sahabatku Munafi’ah dan Widya Retnaningsih yang selalu mendukungku di 

segala situasi   

� Sahabat seperjuangan, Hatory ( Rombel B 2013) 

� Rekan-rekan PPL SMP Islam Ambarawa  dan KKN GEMATI 2016. 

� Almamaterku tercinta. 

 

 

 

 



vi 
 

SARI 

 

Mailina, Laiva. 2017. Identifikasi dan Pemanfaatan Potensi Sumber Belajar berbasis 
Peninggalan Sejarah di Ambarawa Kabupaten Semarang. Skripsi. Jurusan Sejarah, 

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Pembimbing 1 Dr. Cahyo Budi 

Utomo M.Pd, Pembimbing 2 Tsabit Azinar Ahmad, S.Pd. M.Pd. 106 Halaman. 

 
Kata Kunci: Peninggalan Sejarah,  Peninggalan Sejarah sebagai Sumber 
Belajar , Sumber Belajar Sejarah 
 

Ambarawa memiliki beberapa peninggalan sejarah yang berpotensi sebagai 

sumber belajar. Peninggalan sejarah tersebut dapat digunakan dalam pembelajaran 

sejarah di sekolah.  Upaya untuk mewujudkan sumber belajar sejarah dengan efektif 

dan optimal adalah dengan memanfaatkan sumber belajar di sekitar siswa. Salah 

satunya yaitu bertujuan menguatkan pemahaman siswa mengenai sejarah lokal. 

Pembelajaran ini juga mengandung makna memberikan pemahaman terhadap 

lingkungan kepada anak didik. Bukti-bukti atau peninggalan-peninggalan terjadinya 

suatu peristiwa sejarah, yang terdapat di Ambarawa seperti Stasiun Kereta Api 

Ambarawa, Palagan Ambarawa dan Museum Isdiman, Makam Dr. Cipto 

Mangunkusumo, Benteng Williem I dan Candi Gedong Songo. Peninggalan sejarah  

tersebut merupakan sumber belajar yang dapat memudahkan siswa memahami materi 

pembelajaran sejarah yang telah disampaikan oleh guru pada proses belajar mengajar 

di kelas. Untuk mengenalkan dan melestarikan peninggalan sejarah yang ada di 

Ambarawa sekiranya penulis perlu pengidentifikasian terlebih dahulu untuk 

selanjutnya bisa menjadi potensi sumber belajar sejarah yang baik bagi siswa. 

Penelitian ini menggunakan  metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus 

dan fenomenologi dengan lokasi penelitian di MA Al Bidayah, SMA Taman Madya 

dan SMA Kanisius Bakti Awam Ambarawa. Informan adalah guru sejarah dan siswa 

dari ketiga sekolah tersebut serta pamong budaya dan pengelola peninggalan sejarah. 

Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi peninggalan sejarah di 

Ambarawa yang menjadi obyek penelitian dalam kaitannya pemanfaatan situs 

tersebut sebagai sumber belajar sudah layak untuk dijadikan sebagai sumber belajar. 

Adapun dalam pemanfaatan situs sejarah sebagai sumber belajar yang sudah 

dilaksanakan di SMA di Ambarawa berbeda-beda di setiap sekolah tergantung dari 

faktor-faktor pendukung pembelajaran dari masing-masing sekolah. Kendala yang 

dihadapi guru sejarah dalam pelaksanaan pemanfaatan situs sejarah yang ada di 

Ambarawa berbeda-beda tergantung kepada bentuk pemanfaatan situs sejarah itu 

sendiri dan faktor-faktor pendukung pembelajaran dari masing-masing sekolah. 
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ABSTRACT 
 

Mailina, Laiva. 2017 Identification and Utilization of Potential Learning Resources 

based on Historical Heritage in Ambarawa District of Semarang. Essay. Department 

of History, Faculty of Social Sciences, Semarang State University, Advisor 1 Dr. 

Cahyo Budi Utomo M.Pd, Advisors 2 Thabit Azinar Ahmad, S.Pd. M.Pd. 106 Pages 

 

Keywords: Historical Relics, Historical Learning Resources, Historical Heritage 
as Learning Resources 
 

Ambarawa has some historical relics that have the potential as a source of 

learning. Such historical relics can be used in school history learning. Efforts to 

realize the historical learning resources effectively and optimally is to utilize learning 

resources around the students. One of them is aimed to strengthen students' 

understanding of local history. This learning also contains the meaning of giving 

understanding to the environment to the students. Evidence or legacy of occurrence of 

a historical event, located in Ambarawa such as Ambarawa Railway Station, Palagan 

Ambarawa and Isdiman Museum, Tomb Dr. Cipto Mangunkusumo, Williem I Fort 

and Gedong Songo Temple. The historical heritage is a learning resource that can 

make it easier for students to understand the historical learning materials that have 

been submitted by teachers in the teaching and learning process in the classroom. To 

introduce and preserve historical relics in Ambarawa if the author needs to identify in 

advance to be a potential source of good learning history for students. 

This research uses qualitative method with case study approach and 

phenomenology with research location at MA Al Bidayah, Taman Madya High 

School and Kanisius Bakti Awam Ambarawa Senior High School. Informants are 

history teachers and students from all three schools as well as cultural officials and 

party of heritage relics. Data collection techniques are observation, interview, and 

documentation. 

The results showed that the condition of historical heritage in Ambarawa 

which became the object of research in relation to the utilization of the site as a 

source of learning is feasible to serve as a learning resource. The use of historical 

sites as a source of learning that has been implemented in high school in Ambarawa 

vary in each school depending on the factors supporting learning from each school. 

The constraints faced by history teachers in implementing the utilization of historical 

sites in Ambarawa vary depending on the form of utilization of the historical site 

itself and the learning support factors of each school. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan sejarah merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai, 

pengetahuan, dan ketrampilan kesejarahan serangkaian dari peristiwa yang 

dirancang dan disusun sedemikian rupa untuk mendukung terjadinya proses 

belajar siswa. Sejarah mengandung arti kejadian yang dibuat manusia atau yang 

mempengaruhi manusia, perubahan,atau kejadian yang berubah dari satu keadaan 

ke keadaan yang lainnya (Wasino, 2007). Pembelajaran sejarah itu sangat penting 

bagi kehidupan siswa. Tujuan dari pelajaran sejarah sendiri adalah agar siswa 

dapat memahami apa yang terjadi dimasa lampau, sehingga dapat menarik 

hikmah dari apa yang telah dipelajari dari peristiwa masa lampau untuk dijadikan 

pandangan dan pedoman hidup dimasa yang akan datang. Pembelajaran sejarah 

biasanya menekankan pada pengembangan konsep serta struktur peristiwa. 

Namun kadangkala pembelajaran sejarah sering dianggap hanya sebagai urutan 

peristiwa. Hal tersebut terjadi disebabkan karena metode pembelajaran yang 

digunakan guru kurang bervariatif sehingga pemahaman mengenai hakikat dibalik 

peristiwa sejarah kurang dapat dipahami siswa. Menurut Agus Supriyono 

(2010:1)  berdasarkan survey yang dilakukan oleh salah satu media massa di 

Surabaya menunjukan hasil bahwa mata pelajaran sejarah dianggap oleh sebagian 

besar siswa SMA adalah mata pelajaran yang membosankan. Metode 

pembelajaran yang tidak variatif tentunya menimbulkan rasa jenuh dan bosan dari  
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siswa terhadap pembelajaran yang dilakukan khususnya pada mata pelajaran sejarah. 

Pembelajaran dengan memanfaatkan situs sejarah sebagai sumber belajar dapat 

menjadi salah satu alternatif dalam mengatasi masalah metode mengajar yang 

monoton, sehingga pembelajaran dapat menjadi lebih menarik dan rekreatif.  

Apabila kita berbicara mengenai sejarah berarti  juga berbicara tentang 

rangkaian adanya peristiwa yang menyangkut kehidupan manusia diwaktu yang 

lampau dalam berbagai aspeknya. Kemudian apabila kita berbicara tentang 

pengajaran sejarah itu berarti membawa rangkaian peristiwa kehidupan manusia 

kedalam kelas untuk diinformasikan dan disimak murid (Widja, 1989:95). 

Pembelajaran sejarah selalu menjadi bagian dari komponen yang terkait secara 

terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pembelajaran ini memiliki 

arti khusus untuk pembentukan watak dan jati diri bangsa. Karena dengan 

mempelajari sejarah siswa mampu memupuk perasaan bangga terhadap tanah air 

melalui rentetan peristiwa sejarah yang terjadi dilingkungan sekitar kita. Peristiwa 

sejarah itu terjadi, maka peristiwa itu akan lenyap, yang tertinggal hanyalah jejak-

jejak dari peristiwa yang kemudian dijadikan sumber dalam menyusun sejarah 

yang sering disebut peninggalan sejarah (Widja, 1989).  

Upaya untuk mewujudkan arti penting dari pembelajaran sejarah 

dilakukan dengan optimalisasi sumber belajar. Fungsi sumber belajar adalah 

untuk memotivasi siswa, terutama untuk siswa yang rendah tingkatannya, 

dimaksudkan untuk memotivasi mereka terhadap mata pelajaran yang diberikan. 

Sumber belajar dapat membangkitkan minat, mendorong partisipasi, merangsang 
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pertanyaan-pertanyaan, memperjelas masalah. Sumber belajar untuk tujuan 

pengajaran, yaitu untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Kriteria ini paling 

umum dipakai dengan maksud untuk memperluas bahan pelajaran, melengkapi 

berbagai kekurangan bahan, sebagai kerangka belajar yang sistematis. Sumber 

belajar untuk penelitian, merupakan bentuk yang dapat diobservasi, dianalisis, 

dicatat secara teliti, dan sebagainya. Jenis sumber belajar ini diperoleh secara 

langsung dari masyarakat atau lingkungan (Sanjaya, 2010: 56). 

Upaya untuk mewujudkan sumber belajar sejarah dengan efektif dan 

optimal adalah dengan memanfaatkan sumber belajar di sekitar siswa. Salah 

satunya yaitu bertujuan menguatkan pemahaman siswa mengenai sejarah lokal. 

Peristiwa sejarah lokal sangat penting untuk dipelajari terutama untuk pengenalan 

pada diri bangsa, Pembelajaran ini juga mengandung makna memberikan 

pemahaman terhadap lingkungan kepada anak didik. Bukti-bukti atau 

peninggalan-peninggalan terjadinya suatu peristiwa sejarah, misalnya yang 

terdapat di museum, monumen ataupun berupa situs sejarah merupakan sumber 

belajar yang dapat memudahkan siswa memahami materi pembelajaran sejarah 

yang telah disampaikan oleh guru pada proses belajar mengajar di kelas. 

Lingkungan di sekitar siswa yang terdapat bukti peristiwa sejarah yang dapat 

membantu guru untuk mengembangkan pemahaman siswa tentang masa lalu dan 

membuat siswa mengerti bahwa sesungguhnya sejarah bukan hanya cerita, akan 

tetapi adalah sebuah peristiwa yang memang benar-benar terjadi pada masanya.  
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Salah satu wilayah yang memiliki potensi peninggalan sejarah adalah 

Ambarawa. Ambarawa merupakan salah satu bagian administratif dari Kabupaten 

Semarang Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 1738 Ambarawa pernah menjadi 

ibukota Kabupaten Semarang (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Semarang, 2007). Ambarawa adalah kota kecil yang memiliki banyak potensi, 

maka seharusnya kota Ambarawa cocok untuk dipromosikan untuk kota wisata 

sejarah. Ambarawa banyak dikenal peninggalan bersejarahnya seperti Stasiun 

Kereta Api Ambarawa, Palagan Ambarawa dan Museum Isdiman, Makam dr. 

Cipto Mangunkusumo, Benteng Williem I dan Candi Gedong Songo. 

Berdasarkan penelitian dari Eko Sulistyanto (2013) dalam skripsinya yang 

berjudul Pemanfaatan Monumen Palagan Ambarawa sebagai Sumber Belajar dan 

Minat Belajar Sejarah Siswa Kelas XI SMA Islam Sudirman Ambarawa Tahun 

Ajaran 2012/2013 mengungkapkan bahwa turunnya minat belajar siswa tidak 

disebabkan oleh mata pelajaran sejarah sebagai bidang studi, tetapi lebih pada 

bagaimana seorang guru dalam menyampaikan pelajaran ini, kurang adanya 

variasi dalam proses pembelajaran ditengarai sebagai faktor utama turunnya minat 

belajar siswa terhadap pelajaran sejarah, karena guru hanya menggunakan metode 

konvensional berupa pembelajaran verbal dalam bentuk ceramah saja. Sebagian 

besar  siswa mengeluhkan kurang bersemangat dalam mempelajari sejarah karena 

materi yang terlalu banyak, hanya hafalan, dan lain-lain. 

Di Ambarawa terdapat peninggalan sejarah seperti Stasiun Kereta Api 

Ambarawa, Palagan Ambarawa dan Museum Isdiman, Makam dr. Cipto 
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Mangunkusumo, Benteng Williem I dan Candi Gedong Songo yang sangat 

berpotensi sebagai sumber belajar  sangat disayangkan bila tidak dimaksimalkan 

dengan baik. Sebenarnya melalui pemanfaatan peninggalan sejarah ini siswa 

dapat mengetahui mengenai peristiwa sejarah yang terjadi di lingkungan sekitar 

sekolah. Siswa dapat mengetahui bahwa sebenarnya di lingkungan sekitar sekolah 

terdapat peninggalan sejarah yang didalamnya terdapat peristiwa sejarah yang 

tercantum dalam materi pelajaran yang mereka ikuti. Siswa yang awalnya tidak 

tahu menjadi memiliki rasa ingin tahu lebih dalam mengenai peristiwa sejarah ini. 

Tentunya ini akan menjadi pembelajaran yang menarik bagi siswa. Dengan 

pengajaran sejarah yang menarik dapat membantu siswa dalam mempelajari dan 

memahami suatu peristiwa dengan lebih baik, tentu saja dengan peninggalan 

sejarah itu akan membantu guru dalam melaksanakan tugasnya. Karena dengan 

cara tersebut siswa akan bisa mengerti dengan memvisualisasikan jejak-jejak 

peristiwa sejarah.  

Pemanfaatan sumber belajar sudah pernah dijelaskan oleh Eko 

Sulistyanto.  Namun demikian penelitian tersebut masih hanya mengulas 

mengenai satu peninggalan sejarah saja dan belum ada upaya identifikasi yang 

menyeluruh terhadap potensi sumber belajar yang ada di Ambarawa dan adanya 

keterkaitan dengan kurikulum. Selama ini belum ada kajian mengenai identifikasi 

peninggalan sejarah di ambarawa untuk pembelajaran sejarah. Dengan demikian 

penelitian ini fokus terhadap identifikasinya dan analisis terhadap relevansinya 

pemanfaatan peninggalan sejarah belum berlangsung dengan baik dan minim 
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terdapat kajian mengenai bangunan tersebut. Untuk mengenalkan dan 

melestarikan peninggalan sejarah yang ada di Ambarawa sekiranya penulis perlu 

pengidentifikasian terlebih dahulu untuk selanjutnya bisa menjadi potensi sumber 

belajar sejarah yang baik bagi siswa. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di atas, maka perlu adanya 

suatu rumusan masalah yang akan memberikan arah pada langkah penelitian. 

Adapun rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana relevansi peninggalan sejarah di Ambarawa sebagai sumber 

belajar untuk mata pelajaran sejarah? 

2. Bagaimana pemanfaatan peninggalan sejarah sebagai sumber belajar bagi 

siswa SMA di Ambarawa? 

3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan  sumber belajar sejarah 

berbasis peninggalan sejarah di Ambarawa? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penulisan proposal skripsi ini 

adalah : 

1. Menganalisis relevansi peninggalan sejarah di Ambarawa sebagai sumber 

belajar untuk mata pelajaran sejarah. 
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2. Menganalisis pemanfaatan peninggalan sejarah sebagai sumber belajar bagi 

siswa SMA di Ambarawa. 

3. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan sumber belajar 

berbasis peninggalan sejarah di Ambarawa. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan menjadi alternatif baru dalam pembelajaran sejarah 

sekaligus upaya untuk menyelamatkan dan melestarikan peninggalan sejarah. 

1. Bagi Siswa 

Penelitian ini bermanfaat bagi peserta didik agar siswa lebih mengetahui 

arti penting dari pembelajaran sejarah serta mengurangi kejenuhan dalam 

pembelajaran sejarah dengan pemanfaatan peninggalan sejarah sebagai potensi 

belajar sejarah. 

2. Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi guru dalam 

pembelajaran dikelas untuk mengurangi kejenuhan siswa dalam pembelajaran 

sejarah. 

 3. Bagi Sekolah 

Penelitian ini berguna untuk sekolah dimana hasil penelitian dapat dijadikan 

tolak ukur bagi  sekolah tersebut dalam memanfaatkan situs sejarah sebagai 

sumber pembelajaran sejarah. 
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E. Batasan Istilah 

Agar tidak terjadi salah pengertian terhadap judul penelitian dan agar tidak 

meluas sehingga penelitian ini tetap pada pengertian yang dimaksudkan dalam 

judul, maka perlu adanya penegasan istilah. Penelitian ini berjudul “ Identifikasi 

dan Pemanfaatan Potensi Sumber Belajar berbasis Peninggalan Sejarah di  

Ambarawa Kabupaten Semarang hal yang ditegaskan adalah 

1. Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan 

belajar, sehingga diperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan 

keterampilan yang diperlukan (Mulyasa, 2006: 177). Sumber belajar sebagai 

komponen sistem pembelajaran adalah sumber-sumber belajar atau media yang 

disusun terlebih dahulu dalam proses desain atau pemilihan dan pemanfaatan, 

dan disatukan ke dalam sistem pembelajaran yang lengkap, untuk mewujudkan 

proses belajar yang terkontrol dan berarah tujuan. 

Sumber belajar itu meliputi pesan, orang, bahan, peralatan, teknik, dan 

lingkungan/latar. Pesan adalah ajaran atau informasi yang akan disampaikan 

oleh komponen belajar lain yang dapat berupa ide, fakta, ajaran, nilai dan data. 

Dalam sistem pembelajaran,  maka pesan ini berupa seluruh mata pelajaran 

yang disampaikan kepada siswa.  Orang adalah manusia yang berperan sebagai 

pencari, penyimpan, pengolah dan penyaji pesan. Misalnya saja guru, dosen, 

instruktur, tenaga ahli dan sebagainya. Bahan merupakan perangkat lunak 
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(software) yang mengandung pesan belajar, yang biasanya disajikan 

menggunakan peralatan tertentu 

2. Peninggalan Sejarah 

Peninggalan Sejarah adalah peninggalan-peninggalan pada masa lampau 

yang mempunyai nilai sejarah dalam kehidupan manusia. Peninggalan 

bersejarah dapat di jadikan sebagai bahan untuk menyusun sejarah serta 

membantu kita mengetahui apa yang terjadi pada masa lampau. Berdasarkan 

UU no 11 Tahun 2010 benda cagar budaya ialah warisan budaya bersifat 

kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar 

budaya, situs cagar budaya,dan kawasan cagar budaya di darat ataupun dilaut 

yang perlu dilestarikan keberadaanya karena memiliki nilai penting bagi 

sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan melalui proses 

penetapan. Peninggalan sejarah menjadi warisan sejarah yang menjadi asset 

bangsa yang berharga dan bila dilestarikan dengan baik dapat berdayaguna 

untuk generasi yang akan datang. Dalam pemanfaatan sejarah ini dapat 

menambah wawasan mengenai warisan sejarah dan mengenalkan adanya 

sejarah daerah tersebut.   

3. Pembelajaran Sejarah 

Menurut Mulyasa (2006: 110) pembelajaran pada hakikatnya adalah 

proses interaksi antara peserta didik dan lingkungannya, sehingga terjadi 

perubahan perilaku kearah yang lebih baik, dimana dalam interaksi tersebut 
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banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal yang berasal 

dari dalam individu, maupun faktor eksternal yang datang dari lingkungan.  

Sejarah digambarkan sebagai masa lalu manusia dan seputarnya yang 

disusun secara ilmiah dan lengkap meliputi urutan fakta masa tersebut dengan 

tafsiran dan penjelasan yang memberi pengertian dan kefahaman tentang apa 

yang berlaku. Sejarah adalah cabang ilmu yang mengkaji secara sistematis 

keseluruhan perkembangan proses perubahan dan dinamika kehidupan 

masyarakat dengan segala aspek kehidupannya yang terjadi di masa lampau 

(Sardiman, 2003: 9).  

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

sejarah adalah proses interaksi antara siswa dengan  lingkungannya, sehingga 

terjadi perubahan tingkah laku akibat dari interaksinya dengan mempelajari 

sejarah. Pembelajaran sejarah tidak hanya menghafal dan mengenang 

peristiwa-peristiwa sejarah yang telah lalu saja. Tetapi pembelajaran sejarah 

mempunyai tujuan agar siswa mampu mengembangkan kompetensi untuk 

berpikir secara kronologi dan memiliki pengetahuan masa lampau untuk dapat 

memahami dan menjelaskan proses perkembangan dan perubahan masyarakat 

dengan keanekaragaman sosial budaya dalam rangka menemukan jati diri 

bangsa, serta bisa menumbuhkan jati dirinya sebagai suatu bagian dari suatu 

bangsa Indonesia.  

 

 



11 
 

4. Identifikasi  

Identifikasi adalah proses pengenalan, menempatkan obyek atau individu 

dalam suatu kelas sesuai dengan karakteristik tertentu. ( Menurut JP Chaplin 

yang diterjemahkan Kartini Kartono yang dikutip oleh Uttoro 2008 :8). 

Menurut Poerwadarminto (1976: 369) “ identifikasi adalah penentuan atau 

penetapan identitas seseorang atau benda”. Menurut ahli psikoanalisis 

identifikasi adalah suatu proses yang dilakukan seseorang, secara tidak sadar, 

seluruhnya atau sebagian, atas dasar ikatan emosional dengan tokoh tertentu, 

sehingga ia berperilaku atau membayangkan dirinya seakan-akan ia adalah 

tokoh tersebut. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa identifikasi adalah penempatan atau penentu identitas 

seseorang atau benda pada suatu saat tertentu.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

A. Deskripsi Teoritis 

1. Peninggalan Sejarah 

Berdasarkan UU no 11 Tahun 2010 benda cagar budaya ialah warisan budaya 

bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur 

cagar budaya, situs cagar budaya,dan kawasan cagar budaya di darat ataupun 

dilaut yang perlu dilestarikan keberadaanya karena memiliki nilai penting bagi 

sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan melalui proses 

penetapan. Peninggalan sejarah menjadi warisan sejarah yang menjadi asset 

bangsa yang berharga dan bila dilestarikan dengan baik dapat berdayaguna untuk 

generasi yang akan datang. Dalam pemanfaatan sejarah ini dapat menambah 

wawasan mengenai warisan sejarah dan mengenalkan adanya sejarah daerah 

tersebut.   

Peninggalan sejarah menurut Ordonansi Monumen (Lembaran Negara 1931 

No. 238) dikutip Ayatrohaedi (1982 : 227) tidak lain adalah Benda Purbakala 

yakni (a) benda-benda bergerak maupun tak bergerak yang dibuat oleh tangan 

manusia, bagian atau kelompok benda-benda dan juga sisa-sisanya yang 

pokoknya berumur 50 tahun, atau memiliki masa langgam yang sedikitnya-

dikitnya berumur 50 tahun dan dianggap mempunyai nilai penting bagi 

prasejarah, sejarah, atau kesenian; (b) benda-benda yang dianggap mempunyai 
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nilai penting dipandang dari sudut palaeoantropologi; dan (c) situs yang 

mempunyai petunjuk yang kuat dasarnya bahwa di dalamnya terdapat benda-

benda yang dimaksud pada a dan b (Uka Candrasasmita dkk. 1978 : 1).Penjelasan 

lebih lanjut mengenai apa yang disebut benda purbakala itu dituangkan dalam 

Petunjuk Pelaksanaan tentang Pengamanan dan Penyelamatan Benda-Benda 

Purbakala (No. Juklat/Lit/01/IV/1973), yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian 

Republik Indonesia tanggal 23 April 1973. Di dalam petunjuk itu dinyatakan 

bahwa yang dimaksud dengan benda-benda purbakala peninggalan sejarah tanah 

air itu terdiri dari pertama yaitu benda-benda hasil karya manusia, berupa alat-alat 

keperluan hidup manusia, piagam-piagam, bangunan-bangunan, arca-arca/patung-

patung, mata uang; dan benda-benda keramik; kedua yaitu tanah lapang, kebun, 

sawah, ladang, yang di dalam atau di atasnya terdapat petunjuk yang nyata 

terdapat benda-benda yang dipandang mempunyai nilai yang sangat tinggi dari 

sudut palaeoantropologi. 

Menurut Uka Tjandrasasmita yang dikutip Hasan Muarif Ambari (1991 : 4-5) 

fungsi peninggalan Sejarah dan Purbakala antara lain sebagai bukti-bukti sejarah 

dan budaya, sumber-sumber sejarah, objek ilmu pengetahuan sejarah dan budaya, 

cermin sejarah dan budaya, media pembinaan dan pengembangan nilai-nilai 

budaya, media pendidikan budaya bangsa sepanjang masa, media untuk 

memupuk kepribadian bangsa di bidang kebudayaan dan ketahanan nasional, 

objek wisata. Lebih lanjut dalam penjelasan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 

1992 menyatakan bahwa peninggalan sejarah mempunyai arti penting bagi 
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kebudayaan bangsa, yakni untuk memupuk rasa kebanggaaan nasional serta 

memperkokoh kesadaran jati diri bangsa, sebagai warisan budaya bangsa, untuk 

kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta pemanfaatan lain 

dalam rangka kepentingan nasional (Hadi Setia Tunggal, 1997 : 18-19). Dengan 

demikian jelas bahwa peninggalan sejarah dan purbakala dapat dijadikan 

(difungsikan) sebagai sumber belajar. 

Menurut V.G. Childe yang dikutip Timbul Haryono (1984 : 6-7), peninggalan 

sejarah (artefak) dapat dibedakan menjadi dua, yaitu relik (relics)dan monumen 

(monument). Relik adalah artefak yang mudah dipindahkan dari satu tempat ke 

tempat lain sehingga bersifat movable object sedangkan monumen adalah artefak 

yang tidak dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. 

2.Sumber Belajar Sejarah 

Sumber belajar adalah bahan untuk memberikan informasi maupun berbagai 

ketrampilan kepada murid maupun guru. Ahmadi(2004:13) menyatakan bahwa 

yang termasuk sumber belajar adalah berbagai informasi, data-data ilmu 

pengetahuan, gagasan-gagasan manusia, baik dalam bentuk bahan-bahan tercetak 

(misalnya: buku, brosur, pamflet, majalah dan lain-lain) maupun dalam bentuk 

non cetak (film, filmstrip, kaset, video casette dan lain-lain). 

Pengertian sumber belajar dalam arti luas adalah segala macam sumber  yang 

ada di luar diri seseorang (peserta didik) dan yang memungkinkan atau 

memudahkan terjadinya proses belajar (Sudjana, 1989:102). Sumber belajar 

adalah segala sesuatu yang ada disekitar lingkungan kegiatan belajar yang secara 
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fungsional dapat digunakan untuk membantu optimalisasi hasil belajar. 

Implementasi pemanfaatan sumber belajar di dalam proses  pembelajaran 

tercantum dalam kurikulum saat ini, bahwa dalam proses pembelajaran yang 

efektif adalah proses pembelajaran yang menggunakan berbagai ragam sumber 

belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai   

tempat dimana bahan pembelajaran terdapat, untuk belajar seseorang. Komponen-

komponen sumber belajar yang digunakan didalam kegiatan belajar mengajar 

dapat dibedakan menjadi dua, yakni sumber belajar yang sengaja direncanakan 

dan sumber belajar yang dimanfaatkan. Penjelasan kedua hal tersebut adalah 

sebagai berikut:  

1. Sumber belajar yang sengaja direncanakan yaitu semua sumber belajar yang 

secara khusus telah dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional 

untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Contoh: 

buku, ensiklopedi, dan film.  

2. Sumber belajar karena dimanfaatkan yaitu sumber belajar yang tidak secara 

khusus didesain untuk keperluan pembelajaran. Contoh: pasar, candi, situs, 

museum, dan lembaga  pemerintahan (Satgas AECT dalam Winataputra, 

2005:71) 

Sumber belajar adalah semua sumber (data, orang atau benda) yang 

memungkinkan bisa digunakan dalam lingkup kecil atau kombinasi belajarnya. 

Sumber belajar bisa berupa pesan orang, bahan, alat teknik dan lingkungan 

(Sudjana dan Rivai, 2007: 80). Sumber belajar dapat dirumuskan sebagai segala 
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sesuatu yang dapat memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam 

memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan 

dalam proses belajar mengajar. Hal in nampak adanya  beraneka ragam sumber 

belajar yang masing-masing memiliki kegunaan tertentu yang mungkin sama atau 

bahkan berbeda dengan yang lainnya (Mulyasa,2006: 45).  

Sebagaimana disebutkan oleh I Gde Widja (1989: 61-68) sumber belajar 

dalam pembelajaran sejarah yang terpenting yaitu:  

a.  Peninggalan sejarah seperti jejak tertulis (dokumen) jejak benda dan jejak 

lisan.  Jejak benda seperti candi, monumen, museum , jejak lisan pelaku 

sejarah dan tokoh pejuang.  

b.  Sumber belajar yang sudah tersedia yang tinggal memanfaatkan untuk 

pengajaran sejarah meliputi antara lain:  

1)  Monumen  

Monumen  didirikan untuk menandai dan mengenang suatu peristiwa 

bersejarah pada suatu tempat. Dalam monumen  digambarkan jalan 

peristiwa dalam bentuk relief  

2)  Perpustakaan   

Perpustakaan sebagai penyimpanan koleksi bahan pustaka yang 

diproses secara sistematis agar cepat dan mudah melayani kebutuhan 

pemakaian jasa perpustakaan koleksi perpustakaan menyangkut buku 

sejarah.   
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3)  Sumber manusia  

Pelaku  sejarah atau tokoh pejuang maupun sejarawan serta seorang 

guru sejarah merupakan diantara sumber belajar sejarah  

4)  Situs sejarah  

Peninggalan sejarah seperti situs purbakala, candi, masjid, keraton, 

makam, tokoh sejarah maupun sumber sejarah. Kompleks percandian 

menunjukan bahwa wilayah tersebut merupakan pusat pengembangan  dan 

kegiatan pada masa lalu atau jaman dahulu. Gedung sejarah menunjukan 

pula bahwa disitu pernah ada pusat aktifitas suatu masyarakat. Masjid 

bersejarah mengisyaratkan bahwa disitu juga pernah ada pusat 

pengembangan dan kegiatan para tokoh utama atau wali dan lain-lain 

dalam mendalami agama Islam. Keraton menunjukan sebagai pusat 

pemerintahan dari suatu kerajaan.  

5)  Museum   

Merupakan tempat menyimpan benda-benda peninggalan sejarah.  

6)  Masyarakat  

Masyarakat sebagai sumber belajar menyimpan pesan-pesan sejarah 

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

pesan kebudayaan lainnya. 

Jadi, sumber belajar adalah semua sumber data yang berasal dari luar diri 

siswa berupa informasi ataupun pengetahuan yang digunakan dalam proses 

pembelajaran dengan tujuan mempermudah proses pembelajaran. Seperti halnya 
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di Kecamatan Ambarawa terdapat potensi sumber belajar yang bisa dimanfaatkan 

untuk sumber belajar yang berupa peninggalan sejarah seperti Museum Kereta 

Api, Monumen Palagan Ambarawa, Museum Isdiman, Candi Gedong Songo dan 

Benteng Williem I. Potensi sumber belajar dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

belajar serta suatu menjadi inovasi dalam pembelajaran  sejarah. 

 

3.Peninggalan Sejarah sebagai Sumber Belajar 

Peninggalan sejarah sebagai  sumber belajar merupakan proses 

mendayagunakan atau memanfaatkan  peninggalan sejarah guna mencapai tujuan 

pembelajaran. Peninggalan sejarah sebagai sumber belajar akan membantu siswa 

dalam memahami materi pembelajaran sehingga dapat memperoleh hasil belajar 

yang diinginkan. Pemanfaatan sumber belajar tersebut dapat terwujud melalui 

interaksi antara siswa dan sumber belajar yang dapat digunakan untuk belajar.  

Persoalan yang cukup penting dalam kaitan dengan sumber belajar adalah 

teknik penggunaannya dalam proses pembelajaran. Nasution (1985: 125) 

menyatakan bahwa pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar dapat 

dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara membawa sumber-sumber dari 

masyarakat atau lingkungan ke dalam kelas dan dengan cara membawa siswa ke 

lingkungan.  Lingkungan dalam hal ini peninggalan sejarah di Kecamatan 

Ambarawa sebagai sumber belajar para siswa dapat dioptimalkan 

pemanfaatannya dalam proses pembelajaran untuk memperkaya bahan dan 

kegiatan belajar siswa di sekolah. Proses pemanfaatan peninggalan sejarah 
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sebagai sumber belajar Sejarah di SMA  Kecamatan Ambarawa Kabupaten 

Semarang dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu  pertama  survey. Pemanfaatan 

peninggalan sejarah sebagai sumber belajar menggunakan strategi survey dapat 

dilakukan dengan interview dan observasi. Siswa melakukan interview dengan 

petugas, pengunjung, dan masyarakat di sekitar obyek peninggalan sejarah. 

Kedua,  field trip  (karyawisata). Dalam strategi  field trip  siswa dapat mengamati 

peninggalan sejarah secara langsung, mencatat penjelasan dari  tour guide, 

melakukan wawancara dengan petugas, pengunjung, dan masyarakat sekitar 

peninggalan sejarah.  Ketiga, mengundang manusia sumber (narasumber). 

Penggunaan narasumber dalam pembelajaran dapat memperkaya wawasan dan 

pengetahuan siswa. Siswa dapat mengajukan pertanyaan dan memperoleh 

penjelasan langsung tentang berbagai peninggalan sejarah  di Kecamatan 

Ambarawa kabupaten Semarang dari narasumber. 

 

4. Pembelajaran Sejarah 

Sejarah adalah gambaran masa lalu tentang manusia dan sekitarnya sebagai 

mahluk sosial yang disusun secara ilmiah dan lengkap, meliputi urutan fakta masa 

tersebut dengan tafsiran dan penjelasan yang member pengertian tentang apa yang 

telah berlalu itu  (Gazalba, 1981: 13).  Kata Inggris history (sejarah) berasal dari 

kata benda Yunani  istoria  yang berarti ilmu. Menurut definisi yang paling 

umum, kata  history  kini berarti “masa lampau umat manusia”  (Gottschalk, 

1985:27). Sedangkan sejarah dalam bahasa Jerman yaitu  geschichte  yang berasal 
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dari kata  geschehen  yang berarti terjadi.  Geschichte sendiri memiliki arti 

sesuatu yang telah terjadi. Kedua kata tersebut memberikan arti yang lebih 

kompleks tentang sejarah, yaitu sesuatu yang telah terjadi pada waktu lampau 

dalam kehidupan manusia. Sejarah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

manusia dan berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia.  

Sejarah dalam fungsinya bukan hanya sekedar mengingat masa  lampau tapi 

sejarah adalah cerminan aktivitas kehidupan manusia dimasa lampau pada masa 

kini. Sejarah ibarat kompas bagi kehidupan atau dasar bagi seorang pilot untuk 

mengambil keputusan, karena sejarah adalah kristalisasi dari semua pengetahuan, 

semua ilmu dan semua yang telah dipelajari sejak manusia ada. Kondisi yang 

demikian, memungkinkan sejarah untuk mengangkat nilai-nilai universal yang 

terkandung dari setiap bentuk budaya manusia. Dengan demikian pendidikan 

sejarah tidak hanya diarahkan untuk menanamkan pemahaman masa lampau 

hingga masa kini, menumbuhkan rasa tentang adanya perkembangan masyarakat 

kebangsaan dan cinta tanah air serta rasa bangga sebagai warga Indonesia dan 

memperluas wawasan hubungan masyarakat antar bangsa di dunia. (Depdikbud 

RI, 1998:80-83).  

Pelaksanaan pendidikan sejarah di sekolah adalah kegiatan yang dilakukan 

guru sejarah dalam menterjemahkan dan menerapkan kurikulum dan kebijakan 

lain dalam proses pendidikan sejarah. Pembelajaran sejarah didasari oleh 

beberapa landasan filosofis yang dapat dilihat dari berbagai perspektif.  Landasan 

filosofis pendidikan sejarah seyogyanya difokuskan pada bagaimana sejarah 
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mengungkap dimana kebudayaan yang mendasari cara berfikir manusia, 

bagaimana imajinasi manusia berkembang tanpa batas, melewati batas ruang dan 

waktu antar generasi. Dalam perspektif ini sejarah merupakan transmisi tingkah 

laku dan sumber dinamika untuk perubahan, kreatifitas, kemerdekaan dan 

kebangkitan untuk memanfaatkan setiap peluang yang ada secara inovatif 

(Depdikbud RI, 1998:80). Pembelajaran sejarah perlu menstransfer nilai-nilai etik 

dan moral yang mendasari cara berfikir, cara bersikap dan cara berperilaku 

seseorang untuk mewujudkan keharmonisan kehidupan individu, kelompok 

masyarakat atau bangsa dalam membangun perdamaian, toleransi dan kesediaan 

menerima perbedaan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa kurikulum untuk 

jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah terdiri atas:  

a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;  

b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;  

c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;  

d. kelompok mata pelajaran estetika;  

e. kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan.  

Mata pelajaran sejarah termasuk dalam kategori kelompok mata pelajaran 

kewarganegaraan dan kepribadian. Hal tersebut dapat dilihat dari cakupan  

kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian itu sendiri yaitu 

dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan 
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status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Kesadaran dan 

wawasan termasuk wawasan kebangsaan,  jiwa dan patriotisme bela negara, 

penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian 

lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan 

pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti  korupsi, 

kolusi, dan nepotisme.  

Sejarah merupakan mata pelajaran yang memiliki tujuan akhir agar siswa 

dapat belajar dari peristiwa dimasa lampau untuk dijadikan sebagai refleksi bagi 

masa depan. Dari hal tersebut diharapkan pula sejarah dapat menumbuhkan sikap 

kebangsaan,  cinta tanah air  dan patriotisme bela negara  sebagaimana yang 

tercantum dalam cakupan dari kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan 

kepribadian. Tujuan dari pelaksanaan pendidikan sejarah dalam kurikulum 2006 

seperti tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) 

Nomor 22 Tahun 2006 adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai 

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 

benardengan didasarkan pada pendekatan ilmiah dan metodologi kelimuan,  

3) menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap 

peninggalan sejarah sebagai bukti peradaban bangsa Indonesia dimasa lampau,  



23 
 

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 rasa cinta tanah air yang dapat 

diimplenmentasikan dalam berbagai bidang kehidupan baik nasional maupun 

internasional.  

Berdasarkan isi dari permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tersebut jelaslah 

bahwa pembelajaran sejarah memiliki peran yang strategis dalam 

mengembangkan karakter siswa agar siswa dapat memiliki berbagai kemampuan 

seperti yang telah diuraikan dalam tujuan pembelajaran dalam Permendiknas 

tersebut. 

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan   

Terdapat penelitian yang terdahulu yang mengulas tentang potensi sumber 

belajar yang ada di Ambarawa. Berikut ini dikemukakan penelitian yang relevan 

dengan permasalahan yang sesuai penelitian ini yaitu : 

Pertama Skripsi Dari Eko Sulistyanto (2013) berjudul Pemanfaatan 

Monumen Palagan Ambarawa sebagai Sumber Belajar dan Minat Belajar Sejarah 

Siswa Kelas XI SMA Islam Sudirman Ambarawa Tahun Ajaran 2012/2013. 

Pembelajaran sejarah dengan pemanfaatan Monumen Palagan Ambarawa sebagai 

sumber belajar di SMA Islam Sudirman Ambarawa efektif dalam meningkatkan 
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minat belajar siswa. Minat belajar sejarah yang diajarkan tanpa menggunakan 

pemanfaatan sumber pendukung pembelajaran sejarah berupa pemanfaatan 

Monumen Palagan Ambarawa sebagai sumber belajar pada siswa kelas XI IPS 2 

tahun pelajaran 2012/2013, dengan rata-rata 73% termasuk dalam kategori tinggi. 

Minat  belajar sejarah dengan menggunakan pemanfaatan sumber pendukung 

pembelajaran sejarah berupa pemanfaatan Monumen Palagan Ambarawa pada 

siswa kelas XI IPS 1 tahun pelajaran 2012/2013, dengan rata-rata 81% dan 

termasuk dalam kategori tinggi.  

Kedua, Skripsi dari Inayah Dwi Lestari (2011) berjudul Efektifitas 

pemanfaatan situs-situs sejarah di banjarnegara sebagai sumber belajar dalam 

pembelajaran sejarah pada SMA N I Banjarnegara dan SMA N I Bawang. 

Kondisi situs-situs sejarah di Banjarnegara dalam kaitannya pemanfaatan  situs 

tersebut sebagai sumber belajar sudah layak untuk dijadikan sebagai sumber 

belajar. Situs-situs sejarah yang ada di Banjarnegara memiliki nilai historis yang 

tinggi dan materi yang terkandung didalam situs-situs tersebut sesuai dengan 

materi dalam SK dan KD yang terdapat kurikulum yang berlaku. Ditinjau dari  

proses pemahaman siswa, masing-masing sekolah berbeda dalam tingkat 

keefektifannya. Untuk SMA Negeri 1 Bawang proses pelaksanaan pemanfaatan 

situs sejarah di Banjarnegara sebagai sumber  belajar kurang efektif mengingat 

kriteria dalam indikator yang harus dicapai kurang  dapat tercapai dengan baik. 

Sedangkan untuk hasil evaluasi dari pelaksanaan pemanfaatan situs sejarah yang 

telah dilakukan juga menunjukan  hasil yang tidak efektif.  Untuk SMA Negeri 1 
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Banjarnegara proses pelaksanaan pemanfaatan situs sejarah sebagai sumber 

belajar sudah cukup efektif jika dilihat dari pencapaian kriteria dalam indikator 

yang sebagian besar sudah tercapai dengan baik. Sedangkan untuk hasil 

pelaksanaan pemanfaatan situs sejarah sebagai sumber belajar menunjukan 

ketidak efektifan berdasarkan hasil evaluasi yang telah diberikan. 

Ketiga, skripsi dari Leo Candra Eko Saputra (2014) berjudul Efektifitas 

pemanfaatan situs peninggalan Sejarah di Magelang sebagai sumber belajar 

sejarah kelas VII pokok bahasan Hindu-Budha si SMPN 3 Magelang dan SMP 

Tarakanita Magelang. Hasil dari penelitian di kedua sekolah tersebut dapat 

disimpulkan  bahwa terjadi relasi antara upaya pemanfaatan situs peninggalan 

sejarah di Magelang sebagai sumber belajar pokok bahasan masuknya Hindhu-

Budha di Indonesia dengan tingkat pemahaman siswa. Namun untuk kadar 

tingkat relasi antara pembelajaran sejarah dengan  memanfaatkan situs 

peninggalan sejarah sebagai sumber belajar dengan pemahaman siswa berbeda-

beda di tiap sekolahnya. 

Keempat Jurnal karya Iin Purnamasari dan Wasino dalam Jurnal 

Paramitha volume 21 berjudul Pengembangan model pembelajaran sejara 

berbasis situs sejarah local di SMA Negeri Kabupaten Temanggung. Penggunaan 

situs sejarah local sebagai sumber dan media pembelajaran di kabupaten 

Temanggung belum optimal. Pengembangan model pembelajaran sejarah berbasis 

sejarah local dilakukan dengan mengembangkan perangkat pembelajaran. 

Penerapan model pembelajaran ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 



26 
 

siswa yang ditunjukkan dengan hasil evaluasi yang tinggi dan aktifitas 

pembelajaran sejarah yang baik. 

Kelima tulisan dari Tsabit Azinar Ahmad dalam jurnal paramita volume 

20 berjudul strategi pemanfaatan museum sebagai media pembelajaran pada 

materi zaman prasejarah. Museum dapat digunakan sebagai media pembelajaran 

dengan menyesuaikan materi pelajaran. Penggunaan museum sebagai media 

pembelajaran disebabkan karena kompleksitas media yang tersedia sebagai 

penjelasan suatu peristiwa. Hal ini memberikan berbagai kemudahan bagi pelajar 

dalam memahami benda yang dipamerkan. Upaya pemanfaatan museum sebagai 

media pembelajaran untuk memahami materi tentang zaman prasejarah tidak 

dapat dilakukan secara sembarangan. Dalam prakteknya, hal ini membu-tuhkan 

adanya perencanaan yang matang dan strategi tentang bagaimana memanfaatkan 

museum agar terwujud efektivitas pembelajaran.  

Keenam tulisan dari Putu Puspa Erlita Suardi berjudul Pemanfaatan 

Monumen Perjuangan Bangsal  sebagai Sumber Belajar Sejarah  Bagi Generasi 

Muda di Desa Dalung, Badung. Monumen perjuangan Bangsal memiliki fungsi 

sebagai sumber belajar khususnya bagi generasi Muda Desa Dalung. Adapun cara 

pemanfaatan Monumen Perjuangan Bangsal sebagai sumber belajar oleh kalangan 

sekolah, dapat digambarkan dari hasil penelitian di SMAN 1 Kuta Utara dan SDN 

1 Dalung. Berdasarkan hasil observasi, guru SMAN 1 Kuta Utara memanfaatkan 

Monumen Perjuangan Bangsal sebagai sumber belajar sejarah terutama dalam 

materi Prinsip-Prinsip Dasar Penelitian Sejarah di kelas X dengan menggunkan 
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strategi pembelajaran kontekstual (CTL) dengan model penjelajahan lingkungan 

sekitar dan studi sejarah murni.  Pemanfaatan Monumen Perjuangan Bangsal 

sebagai sumber belajar siswa siswi di SD Negeri 1 Dalung, hanya terbatas pada 

penyampaian materi terkait dengan contoh peninggalan sejarah (metode 

sosialisasi). Materi ini terdapat pada pelajaran IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) 

kelas IV (empat) SD semester I (gasal). 

Dalam penelitian ini penulis sama-sama memanfaatkan situs peninggalan 

sejarah sebagai sumber belajar sejarah untuk inovasi sumber belajar sejarah. 

Dalam penelitian-penelitian diatas hanya menyinggung mengenai pemanfaatan 

situs peninggalan sejarah dalam pembelajaran di sekolah.  Dalam hal ini 

penelitian ini berbeda karena tidak hanya memanfaatkan peninggala sejarah 

sebagai sumber belajar saja, tetapi juga mengidentifikasi peninggalan sejarah 

tersebut.  

C. Kerangka Berfikir 

Sejarah adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan sosial yang menekankan 

pada pengetahuan dan nilai-nilai mengenai proses perubahan dan perkembangan 

masyarakat dari masa lampau hingga masa sekarang. Pelajaran sejarah sangatlah 

penting  untuk diberikan kepada siswa. Karena dengan belajar sejarah siswa dapat 

mengetahui peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau dan dapat 

mengambil hikmah dari peristiwa tersebut. Widja (1989:45) mengatakan bahwa 

belajar sejarah dapat berfungsi dalam mengembangkan kepribadian siswa, yaitu 
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Membangkitkan perhatian serta minat siswa kepada pelajaran sejarah sebagai 

suatu kesatuan komunitas dan mendapatkan inspirasi dari cerita sejarah, baik dari 

kisah-kisah kepahlawanan maupun dari peristiwa-peristiwa tragedi nasional untuk 

mewujudkan masyarakat yang lebih baik. 

Guru sebagai fasilitator dalam proses belajar mengajar yang bertugas 

menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan terjadinya proses belajar 

mengajar yang lebih efektif dan efisien. Sebelum mengajar, guru harus 

merencanakan kegiatan pengajaran secara sistematis, sehingga guru dapat 

menciptakan suasana yang inovatif dalam proses belajar mengajar. Seorang siswa 

dikatakan belajar apabila dapat mengetahui sesuatu yang dipahami sebelumnya, 

dapat melakukan atau menggunakan sesuatu yang sebelumnya tidak dapat 

digunakannya termasuk sikap tertentu yang mereka miliki. Sebaliknya seorang 

guru yang dikatakan telah mengajar apabila dia telah membantu siswa untuk 

memperoleh perubahan yang dikehendaki.  

Pemanfaatan sumber belajar sejarah merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kegiatan belajar peserta didik. Sumber belajar adalah segala 

sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat dimana bahan pengajaran 

terdapat untuk belajar seseorang. Sumber belajar yang dimanfaatkan ini tentunya 

harus sesuai dengan materi pelajaran yang dipelajari oleh peserta didik sehingga 

tujuan pembelajaran dapat tercapai.Sumber belajar bagi siswa juga dapat diperoleh 

dari lungkungan sekitar siswa. Guru sebagian besar tidak begitu memperhatikan 

adanya potensi sumber belajar sejarah siswa. Adanya peninggalan sejarah yang 
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ada di lingkungan sekolah bisa dijadikan opsi dalam melakukan kegiatan 

pembelajaran. Dengan memanfaatkan peninggalan sejarah tersebut siswa dapat 

berinovasi dalam penyerapan ilmu mengenai suatu peristiwa sejarah. Misalnya 

dengan mengunjungi tempat bersejarah, siswa dapat merasakan bagaimana 

suasana tempat bersejarah tersebut dan mempelajari setiap sudut bangunan 

ataupun belajar mengenai semangat juang tokoh pahlawan nasional. 
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BAB V 
PENUTUP 

 
A. Simpulan 

 
1. Kondisi peninggalan sejarah di Ambarawa yang menjadi obyek penelitian 

dalam kaitannya pemanfaatan situs tersebut sebagai sumber belajar sudah 

layak untuk dijadikan sebagai sumber belajar. Situs-situs sejarah yang ada 

di Ambarawa memiliki nilai historis yang tinggi dan materi yang 

terkandung didalam situs-situs tersebut sesuai dengan materi dalam SK 

dan KD yang terdapat kurikulum yang berlaku.  

2. Pemanfaatan situs sejarah sebagai sumber belajar yang sudah 

dilaksanakan di SMA di Ambarawa berbeda-beda di setiap sekolah 

tergantung dari faktor-faktor pendukung pembelajaran dari masing-masing 

sekolah. Untuk MA Al Bidayah pelaksanaan pemanfaatan situs sejarah 

yang sudah dilakukan yaitu melalui media gambar sedangkan untuk SMA 

Taman Madya melalui lawatan sejarah maupun power point. Untuk SMA 

Kanisius Bakti Awam pelaksanaan pemanfaatan situs sejarah yang sudah 

dilakukan lebih bervariasi lagi yaitu melalui penelitian sejarahdimana 

siswa turun langsung kelapangan untuk mengetahui keadaan riil lokasi 

peninggalan sejarah serta mencari informasi dari narasumber lain. 
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3. Kendala yang dihadapi guru sejarah dalam pelaksanaan pemanfaatan situs 

sejarah yang ada di Ambarawa berbeda-beda tergantung kepada bentuk 

pemanfaatan situs sejarah itu sendiri dan faktor-faktor pendukung 

pembelajaran dari masing-masing sekolah. Antara satu sekolah dengan 

sekolah lain memiliki karakter yang berbeda dalam pembelajaran sejarah. 

Dengan adanya kendala tersebut guru mencari solusi untuk 

memperbaikinya. Adapun upaya  yang dilakukan oleh guru sejarah untuk 

mengatasi kendala yang dihadapi bervariasi sesuai dengan kendala yang 

dihadapi . 

 
B. Saran 

1. Bagi guru, diharapkan lebih maksimal lagi dalam pelaksanaan 

pemanfaatan situs sejarah sebagai sumber belajar sehingga ketika 

pembelajaran sejarah baik pada saat  proses maupun hasilnya dapat 

tercapai, serta dapat mendukung pelaksanaan pembelajaran sejarah yang 

lebih kreatif berbasis sejarah lokal. Karena sangat disayangkan bila 

terdapat potensi sumber belajar yang bagus tetapi tidak dimanfaatkan. 

2. Bagi  sekolah, diharapkan lebih mendukung lagi pelaksanaan pemanfaatan 

situs sejarah sebagai sumber belajar agar keefektifan yang diharapkan 

dapat tercapai. Dengan pelaksanaan pembelajaran ini juga menambah 

kreatifitas dalam pembelajaran sehingga pembelajaran sejarah tidak 

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

pembelajaran sejarah dengan memanfaatkan peninggalan sejarah sebagai 

sumber belajar.  

4. Bagi MGMP Sejarah Kabupaten Semarang, diharapkan dengan penelitian 

ini dapat menjadi inovasi baru untuk pembelajaran sejarah di sekolah 

masing-masing. 

5. Bagi Pengelola Peninggalan sejarah dan Dinas Pendidikan Kebudayaan 

Kabupaten Semarang, diharapkan dapat menambah informasi mengenai 

peninggalan sejarah yang ada di Ambarawa serta di konservasikan bagi 

peninggalan sejarah yang kondisinya sudah rapuh. Dengan perbaikan di 

peninggalan sejarah tersebut diharapkan masyarakat lebih antusias untuk 

mengunjunginya dan mempelajari peristiwa sejarahnya. 
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