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SARI 

Novitasari, Erika. 2019. “Pemanfaatan Tugu Pahlawan Serang di Kecamatan 

Limbangan sebagai Sumber Belajar Sejarah di SMA Negeri 1 Boja”. Skripsi 

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

Pembimbing: Prof. Dr. Wasino, M. Hum., Tsabit Azinar Ahmad, S. Pd., M. Pd. 

Kata Kunci: Relevansi, Tugu Pahlawan Serang, Sumber Belajar Sejarah. 

Peran guru lebih ditekankan pada cara merancang atau mengaransemen 

berbagai sumber atau fasilitas yang tersedia untuk dimanfaatkan siswa dalam 

mempelajari sesuatu. Adanya perkembangan ilmu dan teknologi serta 

perkembangan sosial-budaya yang berlangsung dengan cepat telah memberikan 

tantangan kepada setiap individu, termasuk guru. Setiap guru senantiasa ditantang 

untuk terus selalu belajar agar dapat menyesuaikan diri sebaik-baiknya. 

Kesempatan belajar makin terbuka melalui berbagai sumber dan media.

Pembelajaran sejarah yang dinilai membosankan dan kurang menarik menuntuk 

guru untuk lebih kreatif dalam memanfaatkan sumber belajar yang tersedia.  

Rumusan masalah yang dikaji adalah (1) Bagaimana relevansi Tugu 

Pahlawan Serang sebagai sumber belajar sejarah (2) Bagaimanakah pemanfaatan 

Tugu Pahlawan Serang sebagai sumber belajar sejarah di SMA Negeri 1 Boja. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan desain 

penelitian studi kasus, dan penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Boja. 

Teknik pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Uji keabsahan data yang digunakan yaitu teknik triangulasi sumber 

dan triangulasi teknik. Sedangkan analisis data menggunakan Model Analisis 

Mengalir (Flow Analysis Models), dengan langkah-langkah mulai dari 

pengumpulan data, reduksi data, data display atau penyajian data, hingga 

penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Tugu Pahlawan Serang relevan 

sebagai sumber belajar sejarah karena memiliki kriteria-kriteria sumber belajar. 

Selain itu keunggulan tugu tersebut adalah memiliki nilai historis yang tinggi; 2) 

pemanfaatan Tugu Pahlawan serang di SMA Negeri 1 Boja di terapkan pada 

materi pelajaran Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan dari Ancaman 

Sekutu dan Belanda. Metode yang digunakan guru dalam pemanfaatan tugu 

sebagai sumber belajar dalam pembelajaran sejarah tersebut yaitu metode diskusi 

kelompok. 

Saran peneliti yaitu guru diharapkan lebih memaksimalkan pemanfaatan

sumber belajar sejarah yang ada di sekitar sekolah, sehingga siswa lebih mengenal 

sejarah lokal yang ada di sekitarnya. Selain untuk mengenalkan kepada siswa, hal 

itu juga ditujukan untuk menumbuhkan rasa memiliki dalam diri siswa terhadap 

sumber belajar sekitar sehingga siswa akan lebih peduli dan menjaga sumber 

belajar tersebut. 
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ABSTRACT 

Novitasari, Erika. 2019. “Utilization Monument  Pahlawan Serang at sub-

district Limbangan in Senior High School 1 Boja”. Thesis Department of History, 

Faculty of Social Sciences, Semarang State University. Supervisor: Prof. Dr. 

Wasino, M. Hum., Tsabit Azinar Ahmad, S. Pd., M. Pd. 

Keywords: Relevance, Monument Pahlawan Serang, History Resources. 

The teacher's role is more emphasized on how to design or arrange various 

resources or facilities available for students to use in learning something. The 

rapid development of science and technology and socio-cultural developments 

have given challenges to every individual, including teachers. Every teacher is 

always challenged to continue to always learn so that they can adjust as well as 

possible. Learning opportunities are increasingly open through various sources 

and media. Learning history which is considered boring and less interesting leads 

teachers to be more creative in utilizing available learning resources. 

The formulation of the problems studied are (1) How is the relevance of 

the Serang Monument as a source of historical learning (2) How is the use of the 

Serang Monument as a source of history learning in SMA Negeri 1 Boja. The 

research method used is a qualitative method with a case study research design, 

and this research was carried out at SMA Negeri 1 Boja. Data collection 

techniques with the method of observation, interviews, and documentation. Data 

validity test used is source triangulation technique and triangulation technique. 

Whereas data analysis uses Flow Analysis Models, with steps ranging from data 

collection, data reduction, data display or data presentation, to drawing 

conclusions. 

The results of this study indicate that 1) Tugu Pahlawan Serang is relevant 

as a source of learning history because it has criteria for learning resources. 

Besides that the superiority of the monument is that it has a high historical value; 

2) the use of the Attacking Heroes Monument at SMA Negeri 1 Boja was applied 

to the subject matter of the Struggle to Defend Independence from Allied and 

Dutch Threats. The method used by the teacher in using monuments as a source of 

learning in learning history is the group discussion method. 

Researcher's suggestion is that the teacher is expected to maximize the use 

of historical learning resources that are around the school, so that students are 

more familiar with the local history around them. In addition to introducing 

students, it is also intended to foster a sense of belonging within students towards 

learning resources around so that students will be more concerned and take care of 

these learning resources. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu bidang yang diutamakan oleh setiap 

negara, karena bila semakin baik mutu pendidikan di suatu negara maka 

sumber daya manusia di negara tersebut pun sudah pasti semakin berkualitas. 

Oleh karena itu pendidikan memiliki peran yang sangat penting bagi 

kemajuan suatu negara. Pada era globalisasi ini, pendidikan sangat berperan 

dalam mengantarkan sumber daya manusia yang tangguh, berkualitas, dan 

mempunyai daya saing yang kreatif dan produktif dalam menghadapi 

pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  Menurut Perry 

dalam Widja (1989:102), bahwa melalui pendidikan manusia mendapatkan 

unsur-unsur peradaban masa lampau, dan memungkinkannya baik untuk 

mengambil perananan dalam peradaban masa kini maupun untuk membentuk 

peradaban di masa datang. 

Pendidikan tidak hanya bertujuan menghasilkan seorang pribadi yang 

cerdas dan terampil secara intelektual saja, tetapi juga pribadi yang berbudi 

pekerti yang luhur. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini 

mendorong dilakukannya suatu perubahan dan pembaharuan dalam sistem 

pendidikan. Pembaharuan pendidikan ini harus dilakukan secara terus 

menerus untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara nasional. Oleh 

karena itu, pendidikan harus dapat menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan 

pembaruan zaman. 
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Pembelajaran adalah kegiatan mengajar yang terpusat pada siswa 

sebagai subjek belajar, jadi guru hanya berperan sebagai fasilitator bukan 

diktator dan sumber belajar satu-satunya (Prastowo, 2013:65). Hal tersebut 

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

Pendidikan Nasional yang menjelaskan bahwa pembelajaran adalah proses 

interaksi antara siswa, guru, dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar. 

Pembelajaran di Indonesia tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.19 

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mengamanatkan 

bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi siswa untuk 

berperan secara aktif. Oleh karena itu, menurut Gagne mengajar merupakan 

bagian dari pembelajaran (instruction), dimana peran guru lebih ditekankan 

pada cara merancang atau mengaransemen berbagai sumber atau fasilitas 

yang tersedia untuk kemudian dimanfaatkan siswa dalam mempelajari 

sesuatu (Prastowo, 2013:55-57). 

Peranan guru dalam proses belajar mengajar, yakni mempunyai tugas 

untuk mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi siswa 

untuk mencapai tujuan (Slameto, 2010:97). Peran guru selain mengajar juga 

dituntut agar mampu mempersiapkan, melaksanakan, serta memanfaatkan 

berbagai macam sumber belajar baik media maupun alat bantu pembelajaran 

demi tercapainya tujuan pembelajaran. Sudah menjadi keharusan bagi 

seorang guru untuk mengeksplorasi berbagai macam sumber untuk 

mendapatkan alat bantu yang tepat untuk mengajar dan melengkapi apa yang 
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sudah disediakan di dalam buku cetak, untuk menambah informasi, untuk 

memperluas konsep, dan untuk membangkitkan minat peserta didik 

(Kochhar, 2008:160). 

Adanya perkembangan ilmu dan teknologi serta perkembangan sosial-

budaya yang berlangsung dengan cepat telah memberikan tantangan kepada 

setiap individu, termasuk guru. Setiap guru senantiasa ditantang untuk terus 

selalu belajar agar dapat menyesuaikan diri sebaik-baiknya. Kesempatan 

belajar makin terbuka melalui berbagai sumber dan media. Siswa-siswa masa 

kini dapat belajar dari berbagai sumber dan media seperti surat kabar, radio, 

televisi, film dan lain sebagainya. Dengan demikian, peranan guru dalam 

belajar ini menjadi lebih luas dan lebih mengarah kepada peningkatan 

motivasi belajar siswa (Slameto, 2010:98). 

Berdasarkan hal tersebut, melalui peranannya sebagai pengajar, guru 

diharapkan mampu mendorong siswa untuk senantiasa belajar dalam berbagai 

kesempatan melalui berbagai sumber dan media. Guru hendaknya mampu 

membantu setiap siswa untuk belajar secara efektif dengan menggunakan 

berbagai kesempatan belajar dan berbagai sumber belajar. Guru perlu 

menggunakan berbagai sumber pembelajaran karena luasnya subjek. Guru 

juga membutuhkan bantuan baik dalam isi maupun metodenya. Sumber 

pembelajaran untuk guru meliputi silabus, panduan kurikulum, buku panduan 

guru dan sumber pembelajaran lainnya seperti buku cetak untuk pegangan 

guru dan buku tambahan lainnya yang menunjang materi pembelajaran. 

Sumber pembelajaran diantaranya yaitu buku cetak. Buku cetak adalah semua 
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buku yang digunakan sebagai dasar fokus pembelajaran yang ditulis secara 

khusus dan berisi pengetahuan-pengetahuan yang terpilih dan sistematis serta 

dibuat sederhana sesuai dengan tingkat peserta didik (Kochhar, 2008:161). 

Seorang guru yang kreatif dapat dilihat pada saat mengajar pelajaran. 

Mulyasa (2009:69) menyebutkan bahwa untuk menciptakan pembelajaran 

yang kreatif dan menyenangkan diperlukan berbagai keterampilan, 

diantaranya adalah keterampilan membelajarkan atau keterampilan mengajar. 

Beberapa keterampilan tersebut yaitu keterampilan bertanya, memberi 

penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan, membuka dan menutup 

pelajaran, membimbing diskusi kelompok kecil, mengelola kelas, serta 

mengajar kelompok kecil dan perorangan. 

Sejarah adalah salah satu mata pelajaran yang berperan vital dalam 

penanaman nilai-nilai karakter bagi generasi muda dalam upaya membangun 

ideologi dan rasa nasionalisme untuk pembangunan jati diri dan karakter 

bangsa. Pendidikan sejarah memberikan pengertian kepada masyarakat 

tentang makna dari masa lampau. Sehingga pendidikan sejarah yang 

dilakukan berdasarkan kearifan dan pemahaman dapat membantu 

mewujudkan generasi yang sadar sejarah dan bijaksana dalam menanggapi 

masa lampau agar dapat menata masa depan yang jauh lebih baik. Oleh 

karena itu, pendidikan sejarah mempunyai peranan yang sangat penting guna 

membentuk kepribadian bangsa, kualitas manusia, dan masyarakat Indonesia. 

Belajar sejarah mempunyai peranan yang sangat penting karena 

merupakan wahana pendidikan untuk mengenal jati diri bangsanya dan 
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sebagai landasan keterampilan intelektual dan social dari generasi muda 

bangsa khususnya di kalangan peserta didik yang belajar sejarah di sekolah-

sekolah. Dan pendidikan juga merupakan salah satu usaha yang bertujuan 

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan merupakan suatu kunci pokok 

untuk mencapai cita-cita suatu bangsa. Pembelajaran dalam konteks 

pendidikan juga harus sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar, karena 

pendidikan itu ada di tengah-tengah masyarakat. 

Mata pelajaran sejarah seringkali dipandang oleh siswa sebagai mata 

pelajaran yang membosankan, karena materinya yang banyak dan menuntut 

hafalan. Di sisi lain ada kemungkinan kurangnya ketertarikan siswa terhadap 

pelajaran sejarah karena tema-temanya sejarah nasional yang kurang 

menyentuh rasa kedaerahan mereka, sehingga rasa keterlibatan dan 

emosionalnya kurang terbentuk secara alamiah. Oleh karena itu, salah satu 

upaya untuk mengembalikan ketertarikan peserta didik terhadap pelajaran 

sejarah yaitu dengan mengubah pola pembelajaran dengan melibatkan 

lingkungan sekitar dan dengan menggali sejarah lokal. Sejarah lokal (local 

history) adalah jenis sejarah yang secara spasial  membahas peristiwa-

peristiwa yang terbatas pada suatu daerah yang kecil, dari desa sampai tingkat 

provinsi (Pranoto, 2010:89). Pendidikan sejarah ini dapat dibantu oleh 

peninggalan-peninggalan sejarah maupun bangunan memorial yang 

mengandung nilai-nilai tertentu sesuai dengan peristiwa sejarah yang 

melatarbelakanginya. Salah satunya adalah tugu yang berfungsi sebagai 

“memorial building” atau simbol ingatan terhadap suatu peristiwa sejarah. 
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Bukti-bukti atau peninggalan-peninggalan terjadinya suatu peristiwa 

sejarah misalnya yang terdapat di museum, tugu, ataupun situs-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 sebuah peristiwa yang memang benar-benar 

terjadi. Tujuannya adalah agar dapat meningkatkan motivasi siswa dalam 

belajar sejarah yang didasarkan pada situasi dunia nyata, mendorong siswa 

agar mampu menghubungkan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Lingkungan sekitar siswa yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber 

belajar siswa SMA Negeri 1 Boja salah satunya adalah Tugu Pahlawan 

Serang. Tugu Pahlawan Serang adalah sebuah tugu yang terletak di dukuh 

Serang, Desa Tambahsari, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Jawa 

Tengah. Tugu ini merupakan simbol untuk mengenang sejarah perjuangan 

rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam 

melawan kolonial Belanda pada tahun 1949. SMA Negeri 1 Boja sendiri 

terlatak di Jalan Raya Bebengan No. 203 D, Boja, Kendal, Jawa Tengah. 

Walaupun lokasi Tugu Pahlawan Serang tidak satu kecamatan dengan SMA 

Negeri 1 Boja, namun jarak yang ditempuh tidak terlalu jauh dan jalannya 

juga mudah dilalui sehingga memudahkan siswa menuju tugu tersebut. 
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Mengingat para peserta didik atau siswa merupakan generasi muda 

yang dipandang sebagai generasi penerus yang memiliki kewajiban 

melestarikan peninggalan bersejarah di sekitar mereka sendiri. Hal itu 

dimaksudkan agar peninggalan bersejarah tersebut dapat terselamatkan dan 

terpelihara dengan baik guna pewarisan ke generasi berikutnya yaitu sebagai 

sumber belajar yang melalui peninggalan tersebut dapat dilihat secara 

langsung pernahnya terjadi sebuah perjalanan sejarah yang besar di daerah 

yang sangat dekat oleh dengan mereka. 

Pemanfaatan Tugu Serang sebagai sumber belajar di SMA Negeri 1 

Boja akan memberi banyak pengalaman kepada siswa terutama untuk 

membuktikan bahwa yang mereka baca di buku adalah benar. Melalui 

pemanfaatan tugu sebagai sumber belajar ini diharapkan dapat membangun 

siswa yang bukan hanya mampu mengerti lewat buku teks saja. Pemanfaatan 

Tugu Serang sebagai sumber belajar sejarah ini diharapkan mampu untuk 

mengatasi permasalahan kejenuhan dalam pembelajaran sejarah. Kegiatan ini 

akan menumbuhkan keaktifan siswa dalam mempelajari dan mengamati 

peninggalan sejarah secara langsung yang berdampak pada pembelajaran 

sejarah yang lebih berkesan, siswa lebih mudah memahami tentang peristiwa 

sejarah, dan siswa dapat melihat bukti-bukti nyata mengenai materi 

pembelajaran sejarah yang telah guru sampaikan di kelas. Selain itu juga akan 

meningkatkan rasa nasionalisme karena merasa dekat dengan pahlawa-

pahlawan. 
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Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pemanfaatan Tugu Pahlawan Serang Di Kecamatan

Limbangan sebagai Sumber Belajar Sejarah di SMA Negeri 1 Boja”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah relevansi Tugu Pahlawan Serang sebagai sumber belajar 

sejarah? 

2. Bagaimanakah pemanfaatan Tugu Pahlawan Serang sebagai sumber 

belajar sejarah di SMA Negeri 1 Boja? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis relevansi Tugu Pahlawan Serang sebagai sumber 

belajar sejarah. 

2. Untuk mendeskripsikan pemanfaatan Tugu Pahlawan Serang sebagai 

sumber belajar sejarah di SMA Negeri 1 Boja. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi jurusan 

sejarah untuk mengetahui pemanfaatan bangunan bersejarah Tugu 

Pahlawan Serang di kecamatan Limbangan sebagai sumber belajar sejarah 

di SMA Negeri 1 Boja Kendal. 
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan menjadi alternatif baru dalam pembelajaran 

sejarah sekaligus upaya untuk melestarikan nilai-nilai kesejarahan dan 

hasil-hasil kebudayaan masa lampau. 

a. Bagi Peneliti 

Memberikan masukan untuk menjadi tenaga pengajar 

sesungguhnya sebagai bekal peneliti agar lebih mengetahui pentingnya 

pembelajaran sejarah dalam dunia pendidikan, terutama dalam 

penelitian ini. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan inovasi dan 

kreativitas dalam memanfaatkan sumber belajar untuk proses 

pembelajaran. 

c. Bagi Sekolah 

Manfaat bagi sekolah yaitu memberi saran dan masukan untuk 

guru sejarah dan guru mata pelajaran yang lainnya untuk dapat 

memaksimalkan dan mengembangkan pembelajaran dengan menggali 

sumber belajar dalam materi pelajaran. 

E. Batasan Istilah 

1. Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan 

oleh siswa untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai 

dengan tujuan yang hendak dicapai. Proses penyusunan perencanaan 
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pembelajaran oleh guru diperlukan penetapan sumber belajar yang dapat 

digunakan oleh siswa agar mereka dapat mencapai tujuan yang telah 

ditentukan. Guru kebanyakan masih terpaku dengan menetapkan buku 

sebagai sumber belajar, itu pun biasanya terbatas hanya dari salah satu 

buku tertentu saja. Proses pembelajaran yang dianggap modern sesuai 

tuntutan standar proses pendidikan dan sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi, maka 

sebaiknya guru memanfaatkan sumber-sumber lain selain buku. Hal ini 

penting, sebab penggunaan salah satu sumber tertentu saja, akan membuat 

pengetahuan siswa terbatas dari satu sumber yang ditetapkan itu (Sanjaya, 

2007:174-175). 

Sumber belajar yang dimaksud adalah sesuatu yang dipergunakan 

dalam kegiatan belajar mata pelajaran sejarah guna memperoleh informasi, 

pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan peserta didik dalam rangka 

meningkatkan pemahaman siswa. Sumber belajar sejarah dalam penelitian 

ini adalah Tugu Serang di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal yang 

dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin sebagai sumber belajar pada 

materi pokok Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. 

 Jadi yang dimaksud dengan sumber belajar adalah segala sesuatu 

yang berwujud benda, data, orang atau lingkungan , baik secara sengaja 

maupun sudah tersedia di sekitar lingkungan kita dengan maksud 

memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam memperoleh 
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sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam 

mencapai tujuan belajar.  

2. Pembelajaran  Sejarah 

Pembelajaran adalah kegiatan mengajar yang terpusat pada siswa 

sebagai subjek belajar, jadi guru hanya berperan sebagai fasilitator bukan 

diktator dan sumber belajar satu-satunya (Prastowo, 2013:65). Hal 

tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan bahwa 

pembelajaran adalah proses interaksi antara siswa, guru, dan sumber 

belajar pada satu lingkungan belajar. 

Menurut Widja dalam (Sutrisno, 2011:50) pembelajaran sejarah 

perpaduan antara aktivitas belajar dan mengajar yang di dalamnya 

mempelajari tentang peristiwa masa lampau yang erat kaitannya dengan 

masa kini. Berdasarkan pendapat Widja tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran sejarah merupakan bidang studi terkait dengan 

fakta-fakta dalam ilmu sejarah namun tetap memperhatikan tujuan 

pendidikan pada umumnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR 

A. Kajian Pustaka 

Sumber belajar memiliki peranan penting bagi pembelajaran Sejarah. 

Proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan efektif dengan 

menggunakan sumber belajar di kelas sebagai alat bantu maupun media 

belajar pada materi di mata pelajaran Sejarah. Peningkatan mutu 

pembelajaran perlu didukung oleh sumber belajar yang lengkap. Kajian 

pustaka mengenai pengajaran yang menggunakan sumber belajar terdapat 

dalam bukunya Bambang Warsita berjudul “Teknologi Pembelajaran”

buku ini membahas tentang pengertian dan kawasan teknologi 

pembelajaran, landasan teori belajar dan pembelajaran, misalnya 

pengembangan pusat sumber belajar, stategi pembelajaran untuk 

meningkatkan efektivitas pembelajaran, difusi dan instusionalisasi inovasi 

dalam bidang teknologi pembelajaran. Keterkaitan dengan penelitian ini 

terdapat dalam bab 6 yang membahas tentang pengembangan sumber 

belajar sebagai sarana peningkatan kualitas pembelajaran. Secara garis 

besar setiap pembelajaran yang akan dilakukan harus didukung oleh 

sumber belajar yang memadai, fasilitas pembelajaran, peningkatan 

profesionalisme guru, sistem evaluasi dan suasana sekolah yang 

demokratis. 
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Penelitian relevan mengenai pemanfaatan sumber belajar pernah 

dilakukan oleh Elyta Liliani dalam skripsinya yang berjudul Pemanfaatan 

Benda Cagar Budaya di Kompleks Masjid Agung Demak Sebagai Sumber 

Belajar Sejarah di SMA Negeri 3 Demak Tahun Ajaran 2014/2015. 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai benda 

cagar budaya di kompleks Masjid agung Demak yang dapat dimanfaatkan 

sebagai sumber belajar sejarah serta mengetahui aktivitas guru dan siswa 

dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kompleks Masjid Agung 

Demak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data 

yang digunakan adalah guru mata pelajaran sejarah SMA Negeri 3 Demak, 

siswa kelas X SMA Negeri 3 Demak, serta ta’mir Masjid Agung Demak.

Sampel dalam penelitian ini sebanyak 1 sekolah. Teknik pengumpulan 

data dengan pengamatan atau observasi, wawancara, dan  dokumentasi. 

Yang kedua, yaitu penelitian mengenai Pemanfaatan Peninggalan 

Sejarah Sebagai Sumber Belajar Siswa Kelas X SMAN 2 Rembang Tahun 

Ajaran 2014/2015 yang dilakukan oleh Edy setiyawan. Penelitian ini 

bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pemanfaatn peninggalan 

sejarah sebagai sumber belajaar siswa. Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif  yang bersifat eksperimental. 

Lokasi penelitian yang dipilih adalah di SMAN 2 Rembang. Populasi 

dalam penelitian ini adalah ssemua siswa kelas X SMAN 2 Rembang 

tahun ajaran 2014/2015. Adapun pengambilan sampel dilakukan dengan 

menggunakan Cluster sampling diperoleh 2 kelompok penelitian yaitu 
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kelas X-F sebagai kelompok eksperimen dan kelas X-A sebagai kelas 

kontrol. 

Yang ketiga, yaitu penelitian mengenai Pemanfaatan Situs Sejarah 

Kalinyamat sebagai Sumber Belajar melalui Metode Group Investigation 

untuk Hasil Belajar Peserta Didik Kelas X SMA Negeri 1 Pecangaan yang 

dilakukan oleh Eni Hidayah. Penelitian ini bertujuan memberikan 

informasi mengenai pemanfaatan situs sejarah kalinyamat sebagai sumber 

belajar melalui metode group investigation untuk hasil belajar peserta 

didik kelas X SMA Negeri Pecangaan. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan desain 

eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas X 

SMA Negeri 1 Pecangaan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik cluster sampling dengan desain nonequivalent 

control group design. Sampel penelitian ini adalah peserta didik kelas X 

SOS 2 sebagai kelas  control dan peserta didik kelas X SOS 1 adalah kelas 

eksperimen. 

Yang keempat, yaitu penelitian mengenai Pemanfaatan Situs 

Semedo sebagai Sumber Belajar Sejarah Siswa SMA Negeri 1 Pangkah 

dan SMA Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal Tahun pelajaran 2014/2015 

yang dilakukan oleh Qudsiyati Ika Muriana. Penelitian ini bertujuan  

memberikan informasi mengenai pemanfaatan situs Semedo sebagai 

sumber belajar sejarah siswa SMA Negeri 1 Pangkah dan SMA Negeri 2 

Slawi Kabupaten Tegal Tahun Pelajaran 2014/2015. Penelitian ini adalah 
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penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitian adalah guru sejarah SMA 

Negeri 1 Pangkah dan SMA Negeri 2 Slawi, siswa SMA Negeri 1 

Pangkah kelas X.A dan siswa SMA Negeri 2 Slawi kelas X.IA.4, dan 

penjaga situs Semedo. Dalam teknik pengambilan sampling menggunakan 

teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan 

teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam menentukan 

keabsahan data penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data interaktif, terdiri 

dari reduksi data, penajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi. 

Yang kelima, yaitu penelitian mengenai Pemanfaatan Museum 

Isdiman sebagai Sumber Belajar Pembelajaran IPS Sejarah bagi Siswa 

kelas VII MTs Ma’arif Natnyono Kabupaten Semarang Tahun Pelajaran

2015/2016 yang dilakukan oleh Bachtiar Alamsyah. Penelitian ini 

bertujuan memberikan informasi mengenai pemanfaatan Museum Isdiman 

sebagai sumber belajar pembelajaran IPS Sejarah bagi siswa kelas VII 

MTs ma’arif Nyatnyono Kabupaten Semarang Tahun Pelajaran

2015/2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, 

dengan latar penelitian yaitu mengkaji fenomena tentang pemanfaatan 

Museum Isdiman sebagai sumber belajar pembelajaran IPS Sejarah. Fokus 

penelitian ini meliputi aktivitas guru IPS Sejarah, aktivitas siswa kelas VII 

MTs Ma’arif Nyatnyono, aktivitas pengelola Museum isdiman, situasi 

pemanfaatan Museum Isdiman sebagai sumber belajar pembelajaran IPS 

Sejarah. Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu observasi, 
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wawancara, dokumentasi, dan angket. Analisis data yang digunakan 

adalah Model Analisis Mengalir (Flow Analysis Models), model analisis 

ini menggunakan tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data, 

penarikan kesimpulan dilakukan secara mengalir dengan proses 

pengumpulan data dan mengalir bersamaan. 

Keenam, selain bahan acuan berupa skripsi, yang penulis gunakan 

adalah jurnal yang berjudul: “Pengembangan Model Pembelajaran Sejarah

Berbasis Situs Sejarah Lokal Di SMA Negeri Kabupaten Temanggung”

yang ditulis oleh Iin Purnamasari dan Wasino, prodi IPS program 

Pascasarjana Unnes. Dalam jurnal ini, peneliti yaitu Iin Prnamasari dan 

Wasino menemukan bahwa selama ini situs-situs sejarah lokal belum 

dimanfaatkan secara optimal oleh guru-guru sejarah, termasuk penciptaan 

media untuk mengembangkan satu model pembelajaran yang aktif, kreatif, 

inovatif serta menyenangkan bagi peserta didik. Oleh karena itu, peneliti 

mencoba mengembangkan salah satu model pembelajaran yang aktif, 

kreatif, inovatif serta menyenangkan bagi peserta didik. Pengembangan 

model pembelajaran sejarah berbasis situs sejarah local dilakukan dengan 

mengembangkan perangkat pembelajaran yang meliputi silabus, RPP, 

LKS dan bahan ajar CD pembelajaran yang menyajikan film dokumenter 

dari situs-situs sejarah di lingkungan tempat tinggal siswa dengan 

menyesuaikan SK, KD dan materi pokok pembelajaran. 

Berdasarkan keenam penelitian tersebut terdapat persamaan yakni 

meneliti tentang pemanfaatn sumber sejarah yang terletak di lingkungan 
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sekitar. Oleh karena itu peneliti juga tertarik melakukan penelitian 

mengenai pemanfaatan sumber belajar sejarah di lingkungan sekitar  

dalam pembelajaran sejarah atau pembelajaran sejarah berbasis sejarah 

lokal yaitu tentang bagaimana cara pemanfaatannya, kendala-kendala yang 

dihadapi dalam pemanfaatan, serta apakah sumber belajar tersebut sudah 

relevan. 

B. Landasan Teori 

1. Sumber Belajar 

a. Pengertian Sumber Belajar 

Menurut website BCED, sumber belajar didefinisikan sebagai 

informasi yang disajikan dan disimpan dalam berbagai bentuk media, 

yang dapat membantu peserta didik dalam belajar sebagai perwujudan 

dari kurikulum. Untuk bentuknya tidak terbatas, apakah dalam bentuk 

cetakan, video, format perangkat lunak, ataupun kombinasi dari 

berbagai format yang bisa digunakan oleh peserta didik maupun 

pendidik (Prastowo, 2012:20). Terdapat pendapat lain yakni menurut 

Sudjana dan Rivai dalam Prastowo (2012:21) sumber belajar adalah 

segala daya yang dapat dimanfaatkan guna memberi kemudahan kepada 

seseorang dalam belajarnya. Adapun pandangan lainnya yaitu menurut 

Yusuf dalam Prastowo (2012:21) sumber belajar yaitu segala jenis 

media, benda, data, fakta, ide, orang, dan lain-lain yang dapat 

mempermudah terjadinya proses belajar itulah yang disebut sumber 

belajar. 



18 

Sering kita dengar istilah sumber belajar (learning resources), 

orang juga banyak yang telah memanfaatkan sumber belajar, namun 

umumnya yang diketahui hanya perpustakaan dan buku sebagai sumber 

belajar. Padahal  secara tidak terasa apa yang mereka gunakan baik 

orang maupun benda tertentu adalah termasuk sumber belajar (Majid, 

2009:170). 

Sumber belajar adalah segala daya yang dapat dipergunakan untuk 

kepentingan proses atau aktifitas pengajaran baik secara langsung 

maupun tidak langsung, diluar diri peserta didik (lingkungan) yang 

melengkapi diri mereka pada saat pengajaran berlangsung (Rohani, 

1990:152). Sumber belajar ditetapkan sebagai informasi yang disajikan 

dan disimpan dalam berbagai bentuk media, yang dapat membantu 

siswa dalam belajar sebagai perwujudan dari kurikulum. Bentuknya 

tidak terbatas apakah dalam bentuk cetakan, video, format perangkat 

lunak atau kombinasi dari berbagai format yang dapat digunakan oleh 

siswa ataupun guru, dengan demikian sumber belajar juga diartikan 

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

mengandung informasi dapat digunakan sebagai wahana bagi peserta 

didik untuk melakukan proses perubahan tingkah laku (Majid, 

2009:170). 

b. Sumber Belajar Berdasarkan Tujuan Pembuatan 

Berdasarkan tujuan pembuatannya, AECT (Association of 

Educational Communication and Technology) membagi sumber belajar 
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menjadi dua kelompok, yaitu (1) Resources by design (sumber belajar 

yang dirancang) dan (2) Resources by utilization (sumber belajar yang 

dimanfaatkan). Resources by design merupakan sumber belajar yang 

secara sengaja direncanakan untuk keperluan pembelajaran. contohnya 

buku paket, LKS, modul, petunjuk praktikum, dan lain sebagainya. 

Resources by utilization merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar 

kita yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan belajar. contohnya pasar, 

museum, kebun binatang, masjid, lapangan, dan lain sebagainya. 

(Prastowo, 2012:34). 

c. Sumber Belajar Berdasarkan Bentuk/Isinya 

Sumber belajar menurut bentuk/isinya dalam Prastowo (2012:34) 

dapat dibedakan menjadi lima macam, di antaranya (1) Tempat atau 

lingkungan alam, artinya dimana saja sesorang bisa melakukan proses 

belajar atau perubahan tingkah laku, maka tempat tersebut dapat 

dikelompokkan sebagai tempat belajar. Tempat tersebut merupakan 

sumber belajar contohnya perpustakaan, laboratorium dan museum; (2) 

Benda, adalah segala benda yang memungkinkan terjadinya perubahan 

tingkah laku bagi peserta didik, maka benda itu dapat dikategorikan 

sebagai sumber belajar. contohnya situs, candi, dan benda peninggalan 

lainnya; (3) Orang, artinya siapa saja yang memiliki keahlian dan 

kemampuan tertentu dimana peserta didik dapat belajar sesuatu, maka 

yang bersangkutan dapat dikategorikan sebagai sumber belajar 

contohnya guru, ahli, geologis, politisi, dan sebagainya; (4) Buku, 
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adalah segala macam buku yang dapat dibaca secara mandiri oleh 

peserta didik yang dapat dikelompokkan sebagai sumber belajar 

contohnya buku pelajaran, buku teks, kamus, ensiklopedia IPS, dan lain 

sebagainya; (5) Peristiwa dan fakta yang sedang terjadi contohnya 

adalah peristiwa kerusuhan, peristiwa bencana, dan peristiwa lainnya 

yang guru dapat menjadikan peristiwa atau fakta sebagai sumber 

belajar. 

Adapun yang dimaksud dengan bentuk-bentuk sumber belajar 

tersebut, beberapa diantaranya dijelaskan secara rinci sebagai berikut 

(Prastowo, 2012:37-39) : (1) Buku, yakni lembar kertas yang berjilid, 

baik berisi tulisan maupun kosong. Buku sebagai sumber belajar adalah 

buku yang berisi teks tertulis yang mengandung Ilmu Pengetahuan. Ada 

berbagai jenis buku, seperti buku ajar, ilmiah, popular, fiksi, nonfiksi, 

novel, komik, dan lain sebagainya; (2) Majalah, yakni terbitan berkala 

yang isinya mencakup berbagai liputan jurnalistik dan pandangan 

tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca; (3) Brosur, yakni 

bahan informasi tertulis mengenai suatu masalah yang disusun secara 

sistematis. Brosur bisa juga dimaknai sebagai cetakan yang hanya 

terdiri atas beberapa halaman dan dilipat tanpa dijilid, atau selebaran 

cetakan yang berisi keterangan singkat, tetapi lengkap. Misalnya, brosur 

tentang organisasi atau institusi sekolah. (4) Poster, yakni plakat yang 

dipasang ditempat umum biasanya berupa pengumuman atau iklan; (5) 

Ensiklopedia, yakni buku atau serangkaian buku yang menghimpun 
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keterangan atau uraian tentang berbagai hal dalam bidang seni dan ilmu 

pengetahuan, yang disusun menurut abjad atau lingkungan Ilmu 

contohnya ensiklopedia Al-Qur’an, ensiklopedia hewan, ensiklopedia

flora, dan lain sebagainya. (6) Film, yakni selaput tipis yang dibuat dari 

seluloid untuk tempat gambar negatif (yang akan dibuat potret) atau 

tempat gambar positif (yang akan dimainkan di bioskop). Ada beragam 

bentuk film , seperti film kartun, film dokumenter, film seri, dan lain 

sebagainya. 

Beberapa bentuk lainnya seperti (7) Model, yakni barang tiruan 

yang kecil dengan bentuk (rupa) persis seperti yang ditiru. Contohnya 

model manusia, model sepeda motor, model pesawat terbang, dan lain 

sebagainya; (8) Transparasi, yakni barang (plastik dan sejenisnya) yang 

tembus cahaya, yang dipakai untuk menayangkan tulisan atau gambar 

pada layar proyektor; (9) Studio, yakni ruang tempat bekerja (bagi 

pelukis, tukang foto, dan sebagainya) atau ruang yang diacara radio atau 

televisi; (10) Wawancara, yakni tanya jawab dengan seseorang yang 

diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu 

hal. Ada berbagai macam bentuk wawancara, seperti wawancara 

terbuka, wawancara tertutup, wawancara terstruktur, wawancara 

individual, wawancara kelompok dan lain sebagainya; dan (10) 

Permainan, yakni sesuatu yang digunakan untuk bermain, barang atau 

sesuatu yang dipermainkan, mainan, hal bermain, atau perbuatan 

bermain (misalnya bulu tangkis, sepak bola, dan sebagainya). 
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d. Sumber Belajar Berdasarkan Jenisnya 

Menurut Sudjana dan Rivai (1989) dan Yusuf (2010) dalam 

Prastowo (2012:35-36) membedakan sumber belajar dibedakan menjadi 

tiga jenis yaitu : (1) Pesan (message), yakni semua informasi yang 

diteruskan oleh sumber lain dalam bentuk ide, data, arti, kata, dan lain-

lain. Contohnya bidang studi kurikulum, isi buku, isi program slide 

serta informasi dalam media elektronik (CD ROM, DVD, Flash Disk, 

komputer, dan internet); (2) Bahan (material) atau sering disebut 

perangkat lunak (software) yakni sesuatu yang memandang pesan untuk 

disajikan melalui pemakaian alat contohnya film, buku, majalah; (3) 

Teknik atau metode (method), yakni prosedur atau acuan yang 

dipersiapkan untuk menggunakan bahan, peralatan, dan lingkungan  

guna menyampaikan pesan. Contohnya kuliah, ceramah, dan memimpin 

diskusi. 

e. Fungsi Sumber Belajar 

Sumber belajar akan menjadi bermakna bagi peserta didik maupun 

guru apabila sumber belajar diorganisir melalui satu rancangan yang 

memungkinkan seseorang dapat memanfaatkannya sebagai sumber 

belajar. jika tidak maka tempat atau lingkungan alam sekitar, benda, 

orang, dan atau buku hanya sekadar tempat, benda, orang yang tidak 

berarti apa-apa. Sumber belajar harus dipergunakan secara efektif 

sehingga melakukan kontak pada pelajar secara tepat (Majid, 

2009:171).  
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Fungsi sumber belajar yaitu memberikan kesempatan proses 

berasosiasi kepada anak untuk mendapatkan dan memperkaya 

pengetahuan dengan menggunakan berbagai alat, buku, narasumber, 

atau tempat. Penggunaan sumber belajar disesuaikan dengan tingkat 

kebutuhan anak, misalnya ada seorang anak yang hanya menghendaki 

bahan dari sumber belajar yang sama. Hal ini dikarenakan adanya 

kebutuhan anak akan pengulangan-pengulangan untuk menguasai 

kemampuan maupun ketrampilan tertentu. Pengulangan itu pun menjadi 

suatu kebiasaan yang dibutuhkan anak dalam kehidupan dan pendidikan 

selanjutnya. Dengan demikian diharapkan dapat tercipta kemampuan 

mendidik anak dengan cara-cara yang menyenangkan sehingga dapat 

memiliki dampak positif dalam diri anak yaitu selalu meningkatkan 

keinginan untuk belajar (Sudono, 2000:8). Fungsi sumber belajar yang 

lain adalah meningkatkan perkembangan anak dalam berbahasa melalui 

berkomunikasi dengan mereka tentang hal-hal yang berhubungan 

dengan sumber belajar atau hal lain (Sudono, 2000:8). 

Berdasarkan beberapa fungsi diatas, sumber belajar juga berfungsi 

sebagai alat bantu pembelajaran serta memotivasi siswa agar berperan 

aktif sehingga mempermudah proses belajar mengajar dalam mencapai 

kompetensi yang diharapkan pada pembelajaran tersebut.  

f. Kriteria Memilih Sumber Belajar 

Dalam memilih sumber belajar harus memperhatikan kriteria 

sebagai berikut: (1) ekonomis: tidak harus terpatok pada harga yang 
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mahal; (2) praktis: tidak memerlukan pengelolaan yang rumit, sulit dan 

langka; (3) mudah: dekat dan tersedia di sekitar lingkungan kita; (4) 

fleksibel: dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan instruksional dan; 

(5) sesuai dengan tujuan: mendukung proses dan pencapaian tujuan 

belajar, dapat membangkitkan motivasi dan minat belajar siswa 

(Prastowo, 2012 : 37). 

2. Sumber Belajar Sejarah 

Sumber belajar yang dimanfaatkan dalam pembelajaran sejarah yaitu 

sumber belajar yang telah tersedia (Santoso, 2004:18-19). Maksud dari 

sumber belajar yang telah tersedia yaitu sumber belajar yang tinggal 

memanfaatkan untuk tujuan pengajaran sejarah yang meliputi: 

1. Monumen 

Monumen didirikan untuk menandai dan mengenang suatu 

peristiwa sejarah pada suatu tempat. Monumen menggambarkan 

jalannya suatu peristiwa sejarah dalam bentuk relief-relief. Pada 

monumen yang berskala nasional dilengkapi dengan perpustakaan 

dan diorama jalannya peristiwa bersejarah tersebut. 

2. Perpustakaan 

Perpustakaan sebagai tempat penyimpanan koleksi bahan pustaka 

yang diproses secara sistematis agar mudah dan cepat dalam 

melayani kebutuhan pemakai jasa perpustakaan. 

3. Sumber Manusia 

Pelaku sejarah atau tokoh pejuang maupun seorang sejarawan serta 

seorang guru sejarah merupakan bagian dari sumber belajar sejarah 

di sekolah. 

4. Situs Sejarah 
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Peninggalan sejarah seperti candi, masjid kraton, makam tokoh 

sejarah merupakan sumber belajar sejarah. 

5. Museum 

Museum merupakan tempat penyimpanan benda-benda 

peninggalan sejarah. Benda tersebut ada asli dan tiruan. Benda-

benda sejarah misalnya miniatur bangunan, fosil, manusia, mata 

uang, dokumen, diorama, juga hasil-hasil budaya seperti kapak, alat 

angkutan, alat-alat rumahtangga dan sebagainya. 

6. Masyarakat 

Masyarakat sebagai sumber belajar sejarah tersimpan pesan-pesan 

sejarah berupa legenda, cerita rakyat dan lain. 

Menurut pengertian bentuk sumber belajar sejarah diatas, sumber 

belajar sejarah dalam penelitian ini berupa bangunan tugu yang 

didirikan untuk menandai dan mengenang suatu peristiwa sejarah di 

dusun Serang yang diberi nama Tugu Pahlawan Serang.  

3. Monumen Sebagai Sumber Belajar Sejarah 

Menurut Santoso (2014:18-19), sumber belajar yang dimanfaatkan 

dalam pembelajaran sejarah yaitu sumber belajar yang telah tersedia. 

Maksud dari sumber belajar yang telah tersedia yaitu sumber belajar 

yang tinggal memanfaatkan untuk tujuan pengajaran sejarah, yang salah 

satunya adalah monument. 

Monumen didirikan untuk menandai dan mengenang suatu 

peristiwa sejarah pada suatu tempat. Monumen menggambarkan 

jalannya suatu peristiwa sejarah dalam bentuk relief-relief. Pada 

monumen yang berskala nasional dilengkapi dengan perpustakaan dan 

diaroma jalannya peristiwa bersejarah tersebut.  
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Tugu Pahlawan Serang sebagai monumen pada penelitian ini yaitu 

untuk menandai dan mengenang suatu peristiwa sejarah pada suatu 

tempat. Tugu Pahlawan Serang atau disebut juga Tugu Serang adalah 

tugu yang terdapat di dukuh Serang, desa Tambahsari, Kecamatan 

Limbangan, Kabupaten Kendal. Tugu ini dinamakan Tugu Pahlawan 

Serang karena letaknya yang berada di dukuh Serang. Tugu ini 

merupakan simbol penghargaan dan untuk mengenang kepada para 

korban tragedy pembantaian massal tahun 1949 yang dilakukan oleh 

Tentara Kolonial Belanda  pada saat mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia. Korban dalam tragedi pembantaian massal ini berjumlah 24 

orang yang kemudian dikuburkan dalam satu lubang makam di bawah 

Tugu pahlawan Serang tersebut. 

4. Pembelajaran Sejarah 

Pembelajaran adalah kegiatan mengajar yang terpusat pada siswa 

sebagai subjek belajar, jadi guru hanya berperan sebagai fasilitator 

bukan diktator dan sumber belajar satu-satunya (Prastowo, 2013:65). 

Hal tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan bahwa 

pembelajaran adalah proses interaksi antara siswa, guru, dan sumber 

belajar pada satu lingkungan belajar. 

Menurut Widja dalam (Sutrisno, 2011:50) pembelajaran sejarah 

perpaduan antara aktivitas belajar dan mengajar yang di dalamnya 

mempelajari tentang peristiwa masa lampau yang erat kaitannya dengan 
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masa kini. Berdasarkan pendapat Widja tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran sejarah merupakan bidang studi terkait dengan 

fakta-fakta dalam ilmu sejarah namun tetap memperhatikan tujuan 

pendidikan pada umumnya. 

Tujuan pembelajaran sejarah tertuang dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan  No. 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 

2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah pada pasal 5 ayat 4 

yang berbunyi Mata pelajaran peminatan akademik Kelompok C 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan program 

kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, 

kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik 

dalam berbagai pilihan disiplin keilmuan.  

Pembelajaran sejarah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pembelajaran sejarah pada kelas XI semester genap yaitu dalam 

Kompetensi Dasar No 3.10 Menganalisis strategi dan bentuk 

perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan 

kemerdekaan dari ancaman Sekutu dan Belanda. Ruang lingkup pada 

materi tersebut yaitu perubahan dan perkembangan politik masa awal 

kemerdekaan dan perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya 

mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Sekutu dan Belanda. 

C. Kerangka Berpikir 

Pemanfaatan sumber belajar sejarah merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi kegiatan belajar peserta didik. Sumber belajar adalah 
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sesuatu yang dipergunakan dalam kegiatan belajar mata pelajaran sejarah 

guna memperoleh informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan 

peserta didik dalam rangka meningkatkan pemahaman siswa. 

Lokasi di Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal, merupakan 

lokasi yang tepat untuk mewujudkan tujuan pembelajaran sejarah. Hal ini 

dikarenakan terdapat sebuah tugu bersejarah yang dapat dimanfaatkan 

sebagai sumber belajar selain buku pelajaran. Dari uraian diatas maka 

kerangka pikir dalam penelitian ini akan digambarkan dalam skema 

sebagai berikut. 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian 
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SERANG 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tugu Pahlawan Serang memiliki kriteria ekonomis, praktis, fleksibel, 

mudah, dan sesuai dengan tujuan. Selain itu tugu pahlawan serang juga 

memiliki nilai historis yang tinggi, yang sesuai dengan materi 

pembelajaran sejarah yaitu Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan 

dari Ancaman Sekutu dan Belanda. Oleh karena itu, Tugu Pahlawan 

Serang relevan sebagai sumber belajar sejarah. 

2. Tugu Pahlawan Serang dimanfaatkan sebagai sumber belajar sejarah 

dalam pembelajaran di SMA Negeri 1 Boja pada materi Perjuangan 

Mempertahankan Kemerdekaan dari Ancaman Sekutu dan Belanda 

dengan cara dijadikan tugas kelompok untuk menganalisis sejarah 

berdirinya Tugu Pahlawan Serang. Tugu ini dimanfaatkan dalam 

pembelajaran sejarah pada Kompetensi Dasar No 3.10 yaitu 

Menganalisis Perjuangan Bangsa Indonesia dalam Upaya 

Mempertahankan Kemerdekaan dari Ancaman Sekutu dan Belanda. 

Metode yang digunakan dalam pemanfaatan tugu tersebut sebagai 

sumber belajar dalam pembelajaran di SMA Negeri 1 Boja yaitu 

menggunakan metode diskusi kelompok. 
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B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini dapat diajukan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Untuk siswa kelas XI MIA 1 SMA Negeri 1 Boja 

Siswa diharapkan mampu mencari informasi lebih tentang sumber 

belajar sejarah yang ada di lingkungan sekitar. Selain itu juga siswa 

diharapkan lebih mengenal tentang sejarah yang ada di sekitar 

lingkungan tempat tinggalnya. 

2. Untuk Guru Mata Pelajaran Sejarah di SMA N 1 Boja 

Guru diharapkan lebih memaksimalkan pemanfaatan sumber 

belajar sejarah yang ada di sekitar sekolah, sehingga siswa lebih 

mengenal sejarah lokal yang ada di sekitarnya. Selain untuk 

mengenalkan kepada siswa, hal itu juga ditujukan untuk 

menumbuhkan rasa memiliki dalam diri siswa terhadap sumber belajar 

sekitar sehingga siswa akan lebih peduli dan menjaga sumber belajar 

tersebut. 
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