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SARI 

Mahmudah, Sofnia Nurul. 2019. Pemanfaatan Monumen Perjuangan 45 

Limbangan Kendal Sebagai Sumber Belajar Sejarah Pada Siswa Kelas XI IPS SMA 

Negeri 1 Limbangan Kendal Tahun Pelajaran 2018/2019. Skripsi. Jurusan Sejarah. 

Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dr. Ufi Saraswati, 

M.Hum. 124 halaman. 

Kata Kunci: Pemanfaatan, Monumen Perjuangan 45 Limbangan Kendal, 

Sumber Belajar Sejarah. 

Sumber belajar di luar kelas perlu dimanfaatkan dalam proses pembelajaran 

sejarah. Banyaknya peninggalan bersejarah di Kendal memiliki relevansi terhadap 

pembelajaran sejarah termasuk dalam hal memperkaya sumber belajar. Pemanfaatan 

Monumen Perjuangan 45 Limbangan sebagai sumber belajar sejarah dapat 

menumbuhkan semangat belajar sejarah siswa, karena siswa disuguhkan dengan bukti 

nyata yang ada disekitarnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. 

Bagaimana guru sejarah kelas XI IPS SMA Negeri 1 Limbangan Kendal 

memanfaatkan sumber belajar yang ada, 2. Bagaimana pemanfaatan Monumen 

Perjuangan 45 Limbangan sebagai sumber belajar sejarah, 3. Bagaimana pemahaman 

siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Limbangan dengan pemanfaatan Monumen 

Perjuangan 45 Limbangan sebagai sumber belajar sejarah. Tujuan dari penelitian ini 

adalah 1. untuk mengetahui guru sejarah kelas XI IPS SMA Negeri 1 Limbangan 

Kendal dalam memanfaatkan sumber belajar yang ada, 2. Untuk mengetahui 

pemanfaatan Monumen Perjuangan 45 Limbangan sebagai sumber belajar sejarah, 3. 

Untuk mengetahui pemahaman siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Limbangan dengan 

pemanfaatan Monumen Perjuangan 45 Limbangan sebagai sumber belajar sejarah.

Manfaat dari penelitian ini dapat dijadikan suatu kajian ilmiah tentang pemanfaatan 

bangunan peninggalan sejarah sebagai sumber belajar sejarah. 

Sumber data/latar penelitian ini adalah SMA Negeri 1 Limbangan. Data 

penelitian yaitu siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Limbangan dan situs bersejarah 

Monumen Perjuangan 45 Limbangan. Sasaran/fokus penelitian yaitu sumber belajar. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Teknik analisis data dilakukan dengan model interaktif, yang meliputi uji keabsahan 

data dan triangulasi.  

Kendal memiliki banyak peninggalan sumber belajar di luar kelas yang belum 

dimanfaatkan oleh guru. Pemanfaatan Monumen perjuangan 45 Limbangan oleh guru 

sejarah SMA Negeri 1 Limbangan dapat meningkatkan pemahaman siswa, karena 

siswa dapat melihat sumber belajarnya secara langsung. Guru sejarah harus lebih 

sering membuat inovasi dalam pembelajaran dengan memanfaatkan sumber belajar di 

luar kelas.  
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ABSTRACT 

Mahmudah, Sofnia Nurul. 2019. The Use of the Monumen Perjuangan 45 

Limbangan Kendal as a Historical Learning Source the Students of XI IPS in SMA 

Negeri 1 Limbangan Kendal Academic Year 2018/2019. Final Project. Department of 

History. Faculty of Social Science. Universitas Negeri Semarang. Advisor Dr. Ufi 

Saraswati, M.Hum. 124 pages. 

Keywords: The use of, Monumen Perjuangan 45 Limbangan Kendal, Historical 

Learning Resources. 

Sources of learning outside the classroom need to be used in the process of 

learning history. There were many historical relics in Kendal that had a relevance to 

teaching history including in terms of enriching learning resources. The Use of the 

Monumen Perjuangan 45 Limbangan as a source for students learning history that can 

prompt them to learn, because students are presented with tangible evidences. The 

statements problems in this study were: 1. How is the history teacher of class XI IPS 

in SMA Negeri 1 Limbangan Kendal use existing learning resources, 2. How to use 

the Monumen Perjuangan 45 Limbangan as a source of learning history, 3. What is 

the understanding of XI IPS students in SMA 1 Limbangan by utilizing Monumen 

Perjuangan 45 Limbangan as a source of learning. The purposes of this study were: 1. 

to find out how the teacher use existing history learning sources in class XI IPS in 

SMA Negeri 1 Limbangan Kendal, 2. To find out how the Monumen Perjuangan 45 

Limbangan can be used as a lerning source of history, 3. To find out the 

understanding of XI IPS students in SMA 1 Limbangan by utilizing Monumen 

Perjuangan 45 Limbangan as a source of learning. The significant of this study can be 

used as a scientific study of the use historical buildings as a learning sources. 

The sources of the data of this study was SMA 1 Limbangan. The the subjects 

of this study was class XI IPS students at SMA 1 Limbangan and the historical relict 

of Monumen Perjuangan 45 Limbangan. The target/focus of this study was the 

learning resources. Data collection techniques were carried out by observation, 

interviews, and documentation. Data analysis techniques were carried out with 

interactive models, which include test validity and triangulation. 

Kendal had many historical relics that can be used as a learning resources 

outside the classroom that have not been used by the teacher yet. Monumen 

Perjuangan 45 Limbangan can be used by teachers at SMA Negeri 1 Limbangan to 

increase students' understanding, because students can see their learning resources 

directly. History teachers need to make big innovations in the learning process by 

utilizing learning resources outside the classroom. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk 

kepentingan proses belajar mengajar. Menurut Wina Sanjaya sumber belajar 

adalah segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan kegiatan belajar yang secara 

fungsional dapat digunakan untuk membantu optimalisasi hasil belajar (Sanjaya, 

2008:228). Sumber belajar dapat dirumuskan sebagai segala sesuatu yang dapat 

memberikan kemudahan belajar, sehingga memperoleh sejumlah informasi, 

pengetahuan, pengalaman, dan ketrampilan yang diperlukan (Mulyasa, 

2006:177). 

Sumber belajar diartikan sebagai segala tempat atau lingkungan sekitar, 

benda, dan orang yang mengandung informasi yang digunakan sebagai wahana 

bagi peserta didik untuk melakukan proses perubahan tingkah laku (Majid, 

2009:170). Menurut Rohani bahwa segala daya yang dapat dipergunakan untuk 

kepentingan proses aktivitas pengajaran baik secara langsung maupun tidak 

langsung, di luar diri peserta didik (lingkungan) yang melengkapi diri mereka 

pada saat pengajaran berlangsung disebut sebagai sumber belajar (Rohani, 

2004:161).  

Agung dkk menyatakan bahwa sumber belajar adalah bahan atau materi 

untuk menambah ilmu pengetahuan yang mengandung hal-hal baru bagi pelajar 
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(peserta didik) sebab belajar pada hakikatnya adalah untuk mendapatkan hal-hal 

baru atau perubahan (Agung dkk, 2013:119). Rusman mengungkapkan sumber 

belajar merupakan salah satu komponen yang membantu dalam proses belajar 

mengajar. Sumber belajar tidak lain adalah daya yang dapat dimanfaatkan guna 

kepentingan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak 

langsung, sebagian atau secara keseluruhan (Rusman, 2009; Aini, 2017:4). 

Menurut Rohani dilihat dari segi pengembangannya, sumber belajar ada 

dua macam, yang meliputi sumber belajar yang dirancang dan sumber belajar 

yang tidak dirancang. Sumber belajar yang dirancang sengaja dipergunakan 

untuk keperluan pengajaran setelah diadakan seleksi. Sumber belajar yang tidak 

dirancang merupakan segala sumber belajar (lingkungan) yang ada di sekeliling 

sekolah dimanfaatkan guna memudahkan peserta didik yang sedang belajar 

(Rohani. 2006:166). Sumber belajar yang beraneka ragam di sekitar kehidupan 

peserta didik, baik yang didesain maupun non desain belum dimanfaatkan secara 

optimal dalam pembelajaran. Sebagian besar guru kecenderungan dalam 

pembelajaran memanfaatkan buku teks dan guru sebagai sumber belajar utama 

(Karwono dkk, 2017:159). 

Menurut Widja (1989) pemanfaatan sumber belajar sejarah perlu 

dimanfaatkan kepada siswa, baik melalui kegiatan di dalam kelas maupun 

kegiatan di luar kelas, serta mengisi kegiatan-kegiatan di waktu luang. Kegiatan 

tersebut meliputi membaca, diskusi, mengkliping, dan mempelajari peninggalan 

sejarah (Widja, 1989:62). Memanfaatkan sumber belajar sejarah dengan baik 
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dalam kegiatan belajar mengajar akan memudahkan siswa menangkap cerita 

sejarah secara benar dan bagi guru secara tidak langsung akan terbantu tugasnya 

serta akan menciptakan kegiatan belajar mengajar secara efektif.  

Mata pelajaran sejarah adalah mata pelajaran yang membicarakan tentang 

peristiwa-peristiwa masa lalu yang berkaitan dengan kehidupan pada masa 

lampau. Guru sejarah dituntut harus dapat menggambarkan secara langsung fakta 

sejarah di depan kelas. Guru sejarah dalam hal ini harus menyampaikan sesuatu 

yang memang pada dasarnya bersifat abstrak. Oleh karena itu guru sejarah perlu 

mengembangkan cara-cara pendekatan mengajar yang bisa membantu siswa 

menangkap peristiwa sejarah secara lebih bisa bermakna (Widja, 1989:97-98). 

Pendidikan sejarah memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai 

makna yang terkandung dalam peristiwa yang terjadi di masa lampau. 

Pendidikan sejarah dapat membantu mewujudkan generasi muda yang bijaksana, 

karena dengan pendidikan sejarah generasi muda dapat belajar dari peristiwa 

yang terjadi di masa lalu untuk menata kehidupannya di masa kini dan masa yang 

akan datang menjadi lebih baik. Pembelajaran sejarah yang berlangsung di 

sekolah hanya terbatas pada materi seputar sejarah yang bersifat nasional. 

Menurut Aman bahwa selama ini pembelajaran sejarah di sekolah kurang 

begitu diminati oleh peserta didik, pembelajaran sejarah dianggap sebagai 

pelajaran yang membosankan karena seolah-olah cenderung “hapalan” (Aman,

2011:7). Munculnya paradigma tersebut karena guru sejarah belum maksimal 

dalam mamanfaatkan sumber-sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar. 
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Guru dituntut untuk mampu mempersiapkan pembelajaran dan melakukan proses 

pembelajaran sesuai dengan 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 sudah disediakan 

di dalam buku cetak, untuk menambah informasi, untuk memperluas konsep, dan 

untuk membangkitkan minat peserta didik (Kochhar, 2008:160). 

Kecenderungan guru sejarah menggunakan buku teks yang disediakan oleh 

pemerintah dalam menyampaikan materi sejarah, membuat pemahaman siswa 

terkurung dalam tulisan yang ada dalam buku teks saja. Penggunaan buku teks 

sebagai sumber belajar membuat siswa tidak dapat berimajinasi dengan bebas 

tentang peristiwa yang terjadi dimasa lampau. 

Menurut Silabus Sejarah tahun 2013 Kontekstualisasi pembelajaran 

Sejarah Indonesia dengan pemanfaatan lingkungan dan fenomena yaitu dengan 

menggunakan sumber-sumber belajar sejarah yang ada di lingkungan seperti 

situs peninggalan sejarah atau lingkungan alam yang ada di sekitar sekolah atau 

lingkungan terdekat dan memiliki keterkaitan dengan materi sejarah yang 

dipelajari (Tim DikNas, 2013:12). 

Materi sejarah mengenai peristiwa yang ada di sekitar daerah peserta didik 

belum dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Sebenarnya, peristiwa sejarah yang 

ada di lingkungan peserta didik materinya relevan dengan salah satu materi 

sejarah yang dipelajari. Menurut Wina Sanjaya Implementasi pemanfaatan 

sumber belajar di dalam proses pembelajaran tercantum dalam kurikulum saat ini 
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bahwa dalam proses pembelajaran yang efektif adalah proses pembelajaran yang 

menggunakan berbagai ragam sumber belajar (Sanjaya, 2008:228). 

Di Kabupaten Kendal sendiri terdapat banyak sekali peninggalan fisik yang 

dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar pada materi revolusi. Salah satu 

jejak-jejak dari peristiwa sejarah terdapat di Kabupaten Kendal, yaitu Monumen 

Perjuangan 45 Limbangan. Monumen Perjuangan 45 Limbangan didirikan untuk 

memperingati 45 pahlawan di daerah Kecamatan Limbangan yang telah gugur 

terlebih dahulu pada waktu revolusi fisik. 

Monumen Perjuangan tersebut juga dimaksudkan sebagai tanda 

penghargaan terhadap jiwa patriotik masyarakat daerah Kecamatan Limbangan 

dalam keikutsertaannya berjuang bahu membahu dengan tentara gerilya pada 

waktu itu. Jadi, Monumen perjuangan 45 di desa Limbangan tersebut berarti pula 

sebagai monumen perjuangan yang menggambarkan semangat manunggalnya 

ABRI dan rakyat dengan tujuan supaya generasi kita mendatang selalu ingat dan 

mengambil contoh yang telah diberikan dan dikobarkan oleh para generasi 

sebelumnya, terutama pada waktu ABRI dan rakyat yang dulu gigih dalam 

mempertahankan setiap jengkal tanah di daerah tersebut. Monumen Perjuangan 

45 di Limbangan tersebut bermakna sebagai Tugu Peringatan Manunggalnya 

ABRI dan rakyat di daerah tersebut yang telah gugur bersama-sama dalam 

perjuangan mempertahankan negara Republik Indonesia (Wedy, 1985 : 108). 

Peristiwa yang terjadi di Limbangan pada tahun 1949 relevan dengan salah 

satu materi sejarah dalam kurikulum 2013 pada Kompetensi Dasar 3.10 yaitu 
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Menganalisis strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya 

mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Sekutu dan Belanda. Materi ini 

terdapat dalam kurikulum 2013 yang diajarkan pada Sejarah Peminatan kelas XI 

IPS SMA dan Sejarah Umum kelas XI SMK. 

Monumen Perjuangan 45 Limbangan yang berada di depan SMA Negeri 1 

Limbangan dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar, terutama oleh sekolah-

sekolah yang ada di sekitarnya untuk melengkapi sumber belajar yang sudah ada 

selama ini. Pemanfaatan sumber belajar ini telah dilakukan guru sejarah di SMA 

Negeri 1 Limbangan dengan cara mengkaitkan dengan materi pembelajaran yang 

relevan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Rusyanto 

yaitu guru sejarah di SMA Negeri 1 Limbangan, peninggalan-peninggalan 

sejarah di Kecamatan Limbangan cukup banyak namun tidak dimanfaatkan 

semua, hanya beberapa saja yang dekat dengan lingkungan sekolah, terutama 

yang dapat dijangkau oleh guru dan siswa. Pemanfaatan benda-benda 

peninggalan sejarah sebagai sumber belajar dilakukan guru dengan cara yang 

berbeda-beda sesuai dengan kemampuan masing-masing guru. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud menganalisis cara berfikir 

guru dalam memanfaatkan bangunan tersebut sebagai sumber belajar dalam 

pembelajaran sejarah materi masa revolusi. Oleh karena itu, peneliti bermaksud 

mengambil judul Pemanfaatan Monumen Perjuangan 45 Limbangan Kendal 

Sebagai Sumber Belajar Sejarah pada Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 1 

Limbangan Kendal Tahun Pelajaran 2018/2019. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, adapun rumusan 

masalah yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut 

1. Bagaimanakah guru sejarah kelas XI IPS SMA Negeri 1 Limbangan Kendal 

memanfaatkan sumber belajar sejarah yang ada di SMA Negeri 1 Limbangan 

Kendal? 

2. Bagaimanakah pemanfaatan Monumen Perjuangan 45 Limbangan Kendal 

sebagai sumber belajar sejarah pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 

Limbangan Kendal? 

3. Bagaimanakah pemahaman siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Limbangan 

Kendal dengan pemanfaatan Monumen Perjuangan 45 Limbangan Kendal 

sebagai sumber belajar sejarah? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, adapun 

tujuan penelitian yang diambil sebagai berikut 

1. Untuk mengetahui guru sejarah kelas XI IPS SMA Negeri 1 Limbangan 

Kendal dalam memanfaatkan sumber belajar sejarah yang ada di SMA Negeri 

1 Limbangan Kendal.  

2. Untuk mengetahui pemanfaatan Monumen Perjuangan 45 Limbangan Kendal 

sebagai sumber belajar sejarah pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 

Limbangan Kendal. 
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3. Untuk mengetahui pemahaman siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Limbangan 

Kendal dengan pemanfaatan Monumen Perjuangan 45 Limbangan Kendal 

sebagai sumber belajar sejarah. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, baik secara teoretis maupun 

praktis sebagai berikut 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu kajian ilmiah tentang 

pemanfaatan sumber belajar sejarah siswa, khususnya tentang pemanfaatan 

bangunan peninggalan sejarah untuk mendukung ketercapaian pembelajaran 

sejarah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1. Memberikan pengetahuan kepada siswa tentang bangunan 

peninggalan sejarah di daerahnya. 

2. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran sejarah melalui 

pemanfaatan bangunan sejarah sebagai sumber belajar sejarah. 

3. Siswa memperoleh pengalaman secara langsung dari lingkungan 

belajar sesuai dengan cara berfikirnya.  
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b. Bagi Guru 

Memberikan motivasi kepada guru dalam pembelajaran sejarah untuk 

memaksimalkan pemanfaatan bangunan peninggalan sejarah sebagai 

sumber belajar sejarah. 

c. Bagi Sekolah 

Meningkatkan kualitas proses pembelajaran sejarah Indonesia melalui 

pemanfaatan bangunan peninggalan sejarah sebagai sumber belajar 

sejarah pada materi pokok usaha-usaha mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia. 

E. Batasan Istilah 

Peneliti menggunakan batasan istilah untuk membatasi permasalahan 

supaya data yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian, dan memudahkan 

pembaca untuk memahami hasil penelitian. Dari uraian yang telah disampaikan 

sebelumnya, maka batasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut 

1. Sumber belajar 

Sumber belajar (learning resource) ditetapkan sebagai informasi yang 

disajikan dan disimpan dalam bentuk media yang dapat membantu siswa 

dalam belajar sebagai perwujudan dari kurikulum (Majid, 2009:170). Agung 

dkk (2013) mengemukakan bahwa sumber belajar adalah bahan atau materi 

untuk menambah ilmu pengetahuan yang mengandung hal-hal baru bagi 
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pelajar (peserta didik) sebab belajar pada hakikatnya adalah untuk 

mendapatkan hal-hal baru atau perubahan (Agung dkk, 2013:119).  

Menurut Arif S. Sadiman berpendapat bahwa, segala macam sumber 

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

memudahkan terjadinya proses belajar disebut sebagai sumber belajar 

(Sadiman, 1989; Rohani, 2004:161). Sumber belajar berkaitan dengan segala 

sesuatu yang memungkinkan siswa dapat memperoleh pengalaman belajar 

(Sanjaya, 2008: 12).  

Sumber belajar dalam pembelajaran sejarah yang terpenting menurut I 

Gede Widja yaitu a. Peninggalan sejarah seperti jejak tertulis atau dokumen 

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

jejak lisan sejarah, tokoh pejuang, b. Model seperti model tiruan, diorama, 

miniatur, c. Bagan seperti silsilah, d. Peta seperti atlas, peta dinding, peta 

lukisan, peta sketsa, e. Media modern seperti overhead proyektor, TV, video, 

dan sebagainya (Widja, 1989:61-68). Pemanfaatan sumber belajar sejarah 

perlu dimanfaatkan kepada siswa, baik melalui kegiatan di dalam kelas 

maupun kegiatan di luar kelas, serta mengisi kegiatan-kegiatan di waktu 

luang (Widja, 1989:62). 

a. Sumber belajar di dalam kelas 

Dalam pembelajaran di sekolah, guru dapat mendayagunakan 

sumber-sumber belajar yang ada di sekolah seperti buku ajar, tetapi juga 

dituntut untuk mempelajari berbagai sumber belajar, seperti majalah, 
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surat kabar, dan internet (Mulyasa, 2016:177). Buku, jurnal, majalah, 

surat kabar atau media yang lain, yang hendak dijadikan sebagai sumber 

belajar perlu ditempatkan di dekat kegiatan belajar peserta didik (Rifa’I

dkk, 2015:171). Penempatan seperti ini dimaksudkan untuk 

mempermudah dan mempercepat peserta didik dalam mengakses sumber-

sumber belajar.  

Sumber belajar yang tersedia di sekolah antara lain adalah 

perpustakaan, media massa, para ahli bidang studi, dan sumber-sumber 

masyarakat (Mulyasa, 2016:179). Beberapa sumber belajar seperti 

perpustakaan dan museum hampir terdapat di setiap tempat, walaupun 

jumlahnya terbatas. Sistem komunikasi yang sudah maju dapat 

memberikan kemudahkan dalam mendayagunakan sumber-sumber 

tersebut.  

b. Sumber belajar di luar kelas 

Untuk memperoleh hasil yang optimal dalam pembelajaran di 

sekolah, dituntut tidak hanya mengandalkan terhadap sumber yang ada di 

dalam kelas, tetapi harus mampu dan mau menelusuri aneka ragam 

sumber belajar yang diperlukan (Mulyasa, 2016:177). Guru dapat 

membuat program pembelajaran dengan memanfaatkan media dan 

sumber belajar di luar sekolah, untuk meningkatkan kegiatan belajar, 

sehingga mutu hasil belajar semakin meningkat (Dimyati dan Mujiono, 

2009:36). Metode pengajaran sejarah di luar kelas, hampir seluruh 
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aktivitasnya dilakukan di luar kelas, kecuali perencanaan dari kegiatan itu 

(Widja, 1989:51).  

2. Monumen Perjuangan 45 Limbangan 

Menurut Widja (1989) monumen adalah jenis bangunan yang dibuat 

untuk memperingati seseorang atau peristiwa yang dianggap penting oleh 

suatu kelompok sosial sebagai bagian dari peringatan kejadian pada masa 

lalu (Widja, 1989:61). Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Monumen 

Perjuangan 45 Limbangan Kendal yang didirikan untuk memperingati 45 

pahlawan di daerah Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal yang telah 

gugur terlebih dahulu pada waktu revolusi fisik. Selain itu, Monumen 

Perjuangan tersebut juga dimaksudkan sebagai tanda penghargaan terhadap 

jiwa patriotik masyarakat daerah Kecamatan Limbangan dalam 

keikutsertaannya berjuang bahu membahu dengan tentara gerilya pada waktu 

itu (Wedy, 1985:108). 

Monumen Perjuangan 45 Limbangan terletak di depan SMA Negeri 1 

Limbangan. Monumen tersebut berdiri di tepi jalan masuk ke Kecamatan 

Limbangan Kabupaten Kendal yaitu Jalan Limbangan No. 1, Limbangan, 

Kabupaten Kendal. Monumen perjuangan 45 di desa Limbangan tersebut 

berarti pula sebagai Monumen perjuangan yang menggambarkan semangat 

manunggalnya ABRI dan rakyat dengan tujuan supaya generasi kita 

mendatang selalu ingat dan mengambil contoh yang telah diberikan dan 

dikobarkan oleh para generasi sebelumnya (Wedy, 1985 : 108). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR 

A. Deskripsi Teoritis 

1. Pengertian Sumber Belajar 

Menurut Kasmadi (2005) sumber belajar adalah segala sesuatu yang 

dapat dipergunakan sebagai tempat di mana bahan pengajaran terdapat atau 

asal untuk belajar seseorang (Kasmadi, 2005:122-123). Sumber belajar dapat 

dirumuskan sebagai segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan 

belajar, sehingga memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, 

dan ketrampilan yang diperlukan (Mulyasa, 2006:177). Sumber belajar adalah 

segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan kegiatan belajar yang secara 

fungsional dapat digunakan untuk membantu optimalisasi hasil belajar 

(Sanjaya, 2008:228). 

Sumber belajar adalah segala daya yang dapat dimanfaatkan guna 

memberi kemudahan kepada seseorang dalam belajarnya (Sujana, 2007:77). 

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 cetak, video, format perangkat lunak, atau kombinasi dari berbagai 

format yang dapat digunakan oleh siswa ataupun guru. Dengan demikian, 

sumber belajar diartikan sebagai segala tempat atau lingkungan sekitar, benda, 
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dan orang yang mengandung informasi yang digunakan sebagai wahana bagi 

peserta didik untuk melakukan proses perubahan tingkah laku (Majid, 

2009:170).  

Menurut (Rohani, 2004:161) bahwa segala daya yang dapat 

dipergunakan untuk kepentingan proses aktivitas pengajaran baik secara 

langsung maupun tidak langsung, di luar diri peserta didik (lingkungan) yang 

melengkapi diri mereka pada saat pengajaran berlangsung disebut sebagai 

sumber belajar. Sumber belajar mencakup apa saja yang dapat digunakan 

untuk membantu tiap orang untuk belajar dan menampilkan kompetensinya 

(Karwono dkk, 2017: 159).  

Menurut Andi Prastowo (2015) sumber belajar adalah segala sesuatu 

bisa berupa benda, data, fakta, ide, orang, dan lain sebagainya, yang bisa 

menimbulkan proses belajar. Contohnya buku paket, modul, LKS, benda 

nyata yang digunakan sebagai sumber belajar, model, bank, museum, kebun 

binatang, pasar, dan sebagainya (Prastowo, 2015:21). 

2. Fungsi Sumber Belajar 

Menurut Hanafi (1983) fungsi sumber belajar antara lain: a. 

Meningkatkan produktivitas pendidikan dengan cara: (1) Mempercepat laju 

belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik, (2) 

Mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi, sehingga dapat lebih 

banyak membina dan mengembangkan gairah peserta didik, b. Memberikan 

kemungkinan pendidikan yang sifatnya lebih individual dengan cara: (1) 
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mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional, (2) Memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan kemampuannya, 

c. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara: 

(1) Perencanaan program pembelajaran yang lebih sistematis, (2) 

Pengembangan bahan pelajaran yang dilandasi penelitian, d. Lebih 

memantapkan pembelajaran dengan cara: (1) Meningkatkan kemampuan 

manusia dalam penggunaan berbagai media komunikasi, (2) Penyajian data 

dan informasi secara lebih konkret, e. Memungkinkan belajar secara seketika 

karena: (1) Mengurangi jurang pemisah antara pelajaran yang bersifat verbal 

dan abstrak dengan realitas yang sifatnya konkret, (2) Memberikan 

pengetahuan yang bersifat langsung, f. Memungkinkan penyajian pendidikan 

yang lebih luas, terutama dengan adanya media massa dengan cara: (1) 

Pemanfaatan secara bersama lebih luas tenaga atau kejadian yang langka, (2) 

Penyajian informasi yang mampu menembus geografis (Hanafi, 1983; 

Karwono, 2017:163-164). 

3. Klasifikasi Sumber Belajar 

Menurut AECT (Association of Education Communication Technology) 

mengklasifikasikan sumber belajar menjadi enam macam yaitu: a. Message

(pesan), yaitu informasi/ajaran yang diteruskan oleh komponen lain dalam 

bentuk gagasan, fakta, arti, dan data. Yang termasuk dalam kelompok pesan 

adalah semua bidang studi atau bahan pengajaran yang diajarkan kepada 

peserta didik, b. People (orang), yakni manusia yang bertindak sebagai 
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penyimpan, pengolah, dan penyaji pesan. Termasuk kelompok ini misalnya 

guru/dosen, tutor, peserta didik, dan sebagainya, c. Materials (bahan), yaitu 

seperangkat lunak yang mengandung pesan untuk disajikan melalui 

penggunaan alat/perangkat keras ataupun oleh dirinya sendiri. Berbagai 

program media termasuk kategori materials, seperti transportasi, slide, film, 

audio, video, modul, majalah, buku, dan sebagainya, d. Device (alat), yakni 

sesuatu (perangkat keras) yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang 

tersimpan dalam bahan. Misalnya overhead proyector, slide, video 

tape/recorder, pesawat radio/tv, dan sebagainya, e. Technique (teknik), yaitu 

prosedur atau acuan yang dipersiapkan untuk penggunaan bahan, peralatan, 

orang, lingkungan untuk menyampaikan pesan. Misalnya, pengajaran 

berprogram/modul, simulasi, demonstrasi, tanya jawab, CBSA, dan 

sebagainya, f. Setting (lingkungan), yaitu situasi atau suasana sekitar di mana 

pesan disampaikan. Baik lingkungan fisik, ruang kelas, gedung sekolah, 

perpustakaan, laboratorium, taman, lapangan, dan sebagainya (AECT, 1977; 

Rohani, 2004:164-165). 

Menurut Majid (2009) sumber belajar dapat dikategorikan sebagai 

berikut: a. Tempat atau lingkungan alam sekitar yaitu dimana saja seseorang 

dapat melakukan belajar atau proses perubahan tingkah laku maka tempat itu 

dapat dikategorikan sebagai tempat belajar yang berarti sumber belajar, 

misalnya perpustakaan, pasar, museum, sungai, gunung, tempat pembuangan 

sampah, kolam ikan, dan sebagainya, b. Benda yaitu segala benda yang 
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memungkinkan terjadinya perubahan tingkah laku bagi peserta didik, maka 

benda itu dapat dikategorikan sebagai sumber belajar. Misalnya situs, candi, 

benda peninggalan lainnya, c. Orang yaitu siapa saja yang memiliki keahlian 

tertentu dimana peserta didik dapat belajar sesuatu, maka yang bersangkutan 

dapat dikategorikan sebagai sumber belajar, misalnya guru, ahli geologi, 

polisi, dan ahli-ahli lainnya, d. Buku yaitu segala macam buku yang dapat 

dibaca secara mandiri oleh peserta didik dapat dikategorikan sebagai sumber 

belajar. Misalnya buku pelajaran, buku teks, kamus, ensiklopedi, fiksi dan lain 

sebagainya, e. Peristiwa dan fakta yang sedang terjadi, misalnya peristiwa 

kerusuhan, peristiwa bencana, dan peristiwa lainnya yang guru dapat 

menjadikan peristiwa atau fakta sebagai sumber belajar (Majid, 2009:170). 

Menurut Rohani klasifikasi sumber belajar dilihat dari segi 

pengembangannya, sumber belajar ada dua macam yaitu: a. Learning 

resources by design (sumber belajar yang dirancang/sengaja dipergunakan 

untuk keperluan pengajaran, atau setelah diadakan seleksi), b. Learning 

resource by utilitarian (sumber belajar yang tidak dirancang untuk 

kepentingan tujuan belajar/pengajaran), yaitu segala sumber belajar 

(lingkungan) yang ada di sekeliling sekolah dimanfaatkan guru guna 

memudahkan peserta didik yang sedang belajar. Jadi sifatnya 

insidental/seketika. Misalnya, tokoh, pahlawan, masjid, pasar dan sebagainya 

(Rohani, 2004:165). 
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Menurut Andi Prastowo (2015) sumber belajar berdasarkan bentuk dan 

isinya dapat dibedakan menjadi lima macam, diantaranya yaitu: a. Tempat 

atau lingkungan alam, artinya dimana saja seseorang 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, b. Benda adalah 

segala benda yang memungkinkan terjadinya perubahan tingkah laku bagi 

peserta didik, maka benda tersebut dapat dikelompokkan sebagai sumber 

belajar, contohnya situs, candi, dan benda-benda peninggalan lainnya, c. 

Orang artinya siapa saja yang memiliki keahlian dan kemampuan tertentu 

dimana peserta didik dapat belajar sesuatu, contohnya guru, ahli geologis, 

politisi, dan sebagainya, d. Buku adalah segala macam buku yang dapat 

dibaca secara mandiri oleh peserta didik, contohnya buku pelajaran, buku 

teks, kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya, e. 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 (Prastowo, 2015: 34-35).  

Menurut Kochhar jenis-jenis sumber pembelajaran dibedakan oleh siapa 

yang menggunakan sumber belajar tersebut. Sumber-sumber pembelajaran 

yang dapat digunakan oleh siswa meliputi: a. Buku cetak, b. Bahan bacaan 

tambahan, c. Buku latihan, d. Sumber-sumber pembelajaran yang terprogram, 

e. Sumber-sumber referensi umum seperti ensiklopedia, surat kabar, atlas 
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pamflet, dan buku-buku terbitan pemerintah, f. Buku-buku tambahan untuk 

bidang studi yang sedang dipelajari (Kochhar, 2008:160-161). 

Menurut Sudjana dan Rivai (2009) klasifikasi sumber belajar adalah 

sebagai berikut: a. Sumber belajar tercetak: buku, majalah, brosur, koran, 

poster, denah, ensiklopedi, kamus, bokleet, dan lain-lain, b. Sumber belajar 

noncetak: film, slides, video, model, audiocassette, transparansi, realia, objek, 

dan lain-lain, c. Sumber belajar yang berbentuk fasilitas: perpustakaan, 

ruangan belajar, carrel, studio, lapngan olahraga, dan lain-lain, d. Sumber 

belajar berupa kegiatan: wawancara, kerja kelompok, observasi, simulasi, 

permainan, dan lain-lain, e. Sumber belajar berupa lingkungan di masyarakat: 

taman, terminal, pasar, toko, pabrik, museum, dan lain-lain (Sudjana dan 

Rivai, 2009:80). 

4. Kriteria Pemilihan Sumber Belajar 

Menurut Kochhar (2008) sumber pembelajaran adalah sarana 

pembelajaran dan pengajaran yang sangat penting. Sudah menjadi keharusan 

seorang guru untuk mengeksplorasi berbagai macam sumber untuk 

mendapatkan alat bantu yang tepat untuk mengajar dan melengkapi apa yang 

sudah disediakan di dalam buku cetak, untuk menambah informasi, untuk 

memperluas konsep dan untuk membangkitkan minat peserta didik (Kochhar, 

2008:160). Manfaat dari setiap sumber belajar bergantung pada kemauan dan 

kemampuan guru dan peserta didik untuk berkomunikasi dan berinteraksi 



20 

dengan pesan-pesan yang terkandung dalam sumber belajar yang 

didayagunakan (Mulyasa, 2009:177). 

Sebelum memanfaatkan sumber belajar, hendaknya seorang guru harus 

mengetahui terlebih dahulu beberapa kualifikasi pada sesuatu yang dapat 

digunakan sebagai sumber belajar dalam proses pengajaran. Menurut Rohani 

(2004) guru sebelum mengambil keputusan terhadap penentuan sumber 

belajar, perlu mempertimbangkan segi-segi berikut ini: a. Ekonomis atau 

biaya, apakah ada biaya untuk penggunaan suatu sumber belajar (yang 

memerlukan biaya), misalnya, overhead (OHP) beserta transparansinya, video 

tape/tv beserta cassete-nya, dan sebagainya, b. Teknisi (tenaga), yaitu guru 

atau pihak lain yang mengoperasikan suatu alat tertentu yang dijadikan 

sumber belajar. Misalnya cara mengoperasikan slide, video tape/tv, 

laboratorium dan sebagainya, c. Bersifat praktis dan sederhana, yaitu mudah 

dijangkau, mudah dilaksanakan, dan tidak begitu sulit/langka, d. Bersifat 

fleksibel, maksudnya sesuatu yang dimanfaatkan sebagai sumber belajar tidak 

bersifat paten, tetapi mudah untuk dikembangkan, bisa dimanfaatkan untuk 

mencapai tujuan pengajaran, tidak mudah dipengaruhi oleh faktor lain, e. 

Relevan dengan tujuan pengajaran dan komponen-komponen pengajaran 

lainnya, f. Dapat membantu efisien dan kemudahan pencapaian tujuan 

pengajaran, g. Memiliki nilai positif bagi proses/aktivitas pengajaran 

khususnya peserta didik, h. Sesuai dengan interaksi dan strategi pengajaran 

yang telah dirancang/sedang dilaksanakan (Rohani, 2004, 166-167).  
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Ada beberapa persyaratan yang perlu diketahui oleh pendidik atau guru 

dalam pemanfaatan berbagai macam sumber belajar, antara lain yaitu: a. 

Tujuan intruksional hendaknya dijadikan pedoman dalam memilih sumber 

belajar yang shahih, b. Pokok-pokok bahasan yang menjelaskan analisis isi 

pelajaran yang akan dijadikan kepada siswa. Hal itu perlu dilakukan sebagai 

dasar pemilihan serta pemanfaatan sumber belajar agar materi yang disajikan 

melalui sumber-sumber belajar dapat memperjelas dan memperkaya isi bahan, 

c. Pemilihan strategi, metode pengajaran yang sesuai dengan sumber belajar. 

Strategi sangat erat kaitanya dengan sumber belajar, bahkan sesungguhnya 

strategi itu termasuk kedalam salah satu jenis sumber belajar, d. Sumber-

sumber belajar yang dirancang berupa media instruksional dan bahan yang 

tertulis dan tidak dirancang, e. Pengaturan waktu sesuai dengan luas pokok 

bahasan yang akan disampaikan kepada siswa. Waktu yang diperlukan untuk 

menguasai materi tersebut akan mempengaruhi sumber belajar yang 

dipergunakan, f. Evaluasi, yakni bentuk evaluasi yang akan digunakan 

(Sudjana dan Rivai, 2007: 87). 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Monumen 

Perjuangan 45 Limbangan Kendal dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar 

di SMA Negeri 1 Limbangan karena bersifat praktis dan mudah dijangkau 

karena berada di depan SMA Negeri 1 Limbangan. Monumen tersebut juga 

relevan dengan salah satu materi dalam pembelajaran sejarah. 
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5. Sumber Belajar Sejarah 

Menurut Kochhar (2008) berpendapat bahwa pembelajaran sejarah 

merupakan kajian ilmiah tentang manusia, kesuksesan dan kegagalannya, dan 

evolusi masyarakat, beserta berbagai aspeknya politik, ekonomi, sosial, 

kultural, seni, keagamaan, dan sebagainya (Kochhar, 2008:67). Pembelajaran 

sejarah merupakan proses membantu peserta didik supaya memperoleh 

tambahan pengetahuan mengenai peristiwa masa lalu. Setiap peristiwa atau 

kegiatan yang telah dilakukan oleh manusia disebut sebagai sejarah, sehingga 

pembelajaran sejarah adalah pembelajaran tentang tingkah laku manusia yang 

telah terjadi.  

Menurut Roestiyah sumber belajar dalam pembelajaran sejarah antara 

lain: a. Manusia (dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat), b. Perpustakaan 

(buku, jurnal, hasil penelitian), c. Alat pelajaran (buku pelajaran, peta, 

gambar, kaset, dan sebagainya), d. Media massa (majalah, surat kabar, radio, 

TV, dan sebagainya), e. Museum (tempat penyimpanan benda-benda kuno), f. 

Lingkungan alam sekitar (Roestiyah, Agung dkk, 2013:120) 

Menurut I Gede Widja (1989) 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, sedangkan jejak lisan berupa pelaku sejarah dan tokoh pejuang, b. 

Sumber belajar sejarah yang sudah tersedia yang tinggal memanfaatkan untuk 

pengajaran sejarah meliputi: (1) Monumen adalah jenis bangunan yang dibuat 
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untuk memperingati seseorang atau peristiwa yang dianggap penting oleh 

suatu kelompok sosial sebagai bagian dari peringatan kejadian pada masa lalu, 

(2) Perpustakaan, digunakan sebagai penyimpan koleksi bahan pustaka yang 

diproses secara sistematis agar cepat dan mudah melayani kebutuhan 

pemakaian jasa perpustakaan koleksi perpustakaan menyangkut buku sejarah, 

(3) Sumber Manusia, Pelaku sejarah atau tokoh perjuangan maupun sejarawan 

serta seorang guru sejarah merupakan diantara sumber belajar sejarah, (4) 

Situs Sejarah, Peninggalan sejarah seperti situs purbakala, candi, masjid, 

kraton, makam, tokoh sejarah maupun sumber sejarah, (5) Museum, 

berdasarkan definisi yang diberikan International Council of Museums

disingkat ICOM, adalah institusi permanen, nirlaba, melayani kebutuhan 

publik, dengan sifat terbuka, dengan cara melakukan usaha pengoleksian, 

mengkonservasi, meriset, mengomunikasikan, dan memamerkan benda nyata 

kepada masyarakat untuk kebutuhan studi, pendidikan, dan kesenangan 

(Widja, 1989: 61-68). 

Sumber sejarah dibedakan menjadi dua, yaitu sumber sejarah primer 

dan sekunder. Sumber primer adalah sumber yang keterangannya diperoleh 

secara langsung oleh yang menyaksikan peristiwa itu dengan mata kepala 

sendiri. Sumber sekunder adalah sumber yang keterangannya diperoleh oleh 

pengarangnya dari orang lain atau sumber lain (Subagyo, 2013: 105). Sumber 

sejarah dibagi menjadi tiga macam yaitu a. sumber benda (bangunan, 
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perkakas, senjata), b. sumber tertulis (dokumen), c. sumber lisan, misalnya 

hasil wawancara (Subagyo, 2013: 104). 

Butuk Buwang dalam jurnalnya mengatakan bahwa pemanfaatan 

lingkungan situs peninggalan sejarah sebagai sumber belajar sejarah akan 

menimbulkan persepsi yang positif. Tanggapan positif dan munculnya 

keaktifan siswa merupakan faktor penentu bagi keberhasilan belajar siswa. 

Dengan pemanfaatan sumber belajar situs sejarah diharapkan akan 

meningkatkan prestasi mereka. 

“Pemanfaatan lingkungan situs peninggalan sejarah sebagai 

sumber belajar sejarah akan menimbulkan persepsi yang positif 

dan membuat partisipasi siswa cukup tinggi di dalam ikut 

melestarikan. Tanggapan positif dan munculnya keaktifan siswa 

ini merupakan faktor penentu juga bagi keberhasilan belajar siswa. 

Dengan demikian diharapkan prestasi siswa melalui pemanfaatan 

sumber belajar situs sejarah akan meningkatkan prestasi mereka 

(Buwang, 2010: 203). 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa monumen dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar sejarah. Penelitian ini dengan 

memanfaatkan komponen lain yaitu guru sejarah, dan siswa sebagai 

penyampai informasi tentang pemanfaatan monumen sebagai sumber belajar 

sejarah. 

6. Monumen Perjuangan 45 Limbangan 

Monumen Perjuangan 45 Limbangan Kendal didirikan untuk 

memperingati 45 pahlawan di daerah Kecamatan Limbangan Kabupaten 

Kendal yang telah gugur terlebih dahulu pada waktu revolusi fisik. Selain itu, 



25 

Monumen Perjuangan tersebut juga dimaksudkan sebagai tanda penghargaan 

terhadap jiwa patriotik masyarakat daerah Kecamatan Limbangan dalam 

keikutsertaannya berjuang bahu membahu dengan tentara gerilya pada waktu 

itu. Jadi, Monumen perjuangan 45 di desa Limbangan tersebut berarti pula 

sebagai Monumen perjuangan yang menggambarkan semangat manunggalnya 

ABRI dan rakyat dengan tujuan supaya generasi kita mendatang selalu ingat 

dan mengambil contoh yang telah diberikan dan dikobarkan oleh para 

generasi sebelumnya, terutama pada waktu ABRI dan rakyat dulu gigih dalam 

mempertahankan setiap jengkal tanah di daerah tersebut. Jasa mereka kini 

dapat kita lihat lewat Monumen Perjuangan 45 yang berdiri di tepi jalan 

masuk ke Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. Sekaligus Monumen 

Perjuangan 45 di Limbangan tersebut bermakna sebagai Tugu Peringatan 

Manunggalnya ABRI dan rakyat di daerah tersebut yang telah gugur bersama-

sama dalam perjuangan mempertahankan negara Republik Indonesia (Wedy, 

1985 : 108). 

Monumen Perjuangan 45 Limbangan merupakan situs peninggalan 

sejarah yang didirikan untuk memperingati 45 pahlawan di daerah Kecamatan 

Limbangan yang telah gugur pada waktu revolusi fisik. Pada periode tahun 

1947-1949 Kecamatan Limbangan merupakan daerah gerilya yang silih 

berganti direbut tentara musuh dan tentara RI, secara administratif daerah 

tersebut dikuasai oleh tentara musuh, tetapi secara fisik daerah Limbangan 

masih selalu dalam kekuasaan tentara gerilya Republik (Wedy, 1985:104). 
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Pada awal bulan Februari 1949 kurang lebih jam 10.00 pagi, Serdadu 

Belanda mendapat perlawanan dari pasukan tentara RI yang dibantu oleh 

penduduk Manggung Kecamatan Limbangan. Pada pertempuran ini tujuh 

belas penduduk tertembak mati oleh Belanda. Kelima belas korban 

diantaranya dimakamkan dalam satu liang lahat, dua orang diantaranya 

dimakamkan di makam biasa (Bappeda Kendal, 1976:77).  

Tanggal 10 Februari 1949 di Desa Serang sedang mengadakan bersih 

kubur, tepatnya hari Jumat Kliwon Bakdal Maulud. Pada hari ini oleh 

penduduk dianggap keramat karenanya diadakan upacara sadranan dan bersih 

kubur, setelah selesai bersih kubur orang-orang berbondong-bondong pulang 

ke rumahnya untuk selamatan. Tanpa diduga Belanda tiba-tiba masuk ke desa 

itu. Orang laki-laki yang kembali dari makam dikumpulkan. Mereka dianggap 

musuh dan ditembak dengan kejam oleh Anjing Hitam. Orang yang belum 

mati karena terkena tembak kemudian ditusuk sungkur. Tercatat dua puluh 

empat orang jadi korban, termasuk lurah dan sarekat desa (Bappeda Kendal, 

1992:86). 

Selain penduduk Serang, penduduk Desa Manggung juga sebagian 

besar telah habis ditembak tentara Belanda. Peristiwanya terjadi pada hari 

yang sama, yaitu pada tanggal 10 Februari 1949, namun jamnya lebih pagi 

sekitar jam sembilan. Di Manggung tentara Belanda telah terlibat dalam 

tembak-menembak sehingga beberapa orang mati. Tercatat 17 pahlawan 

campuran terdiri tentara gerilya dan penduduk gugur pada hari itu juga. Di 
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daerah desa lain 4 orang pahlawan juga telah gugur. Jadi semua di daerah 

Kecamatan Limbangan telah tercatat 45 orang pahlawan ABRI dan rakyat 

telah gugur (Wedy, 1985:108). 

Mata pelajaran sejarah memiliki arti strategis dalam pembentukan 

watak dan peradaban bangsa yang bermartabat serta dalam pembentukan 

manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. 

Pembelajaran sejarah, selain bertugas memberikan pengetahuan sejarah 

(kognitif), tetapi juga memperkenalkan nilai luhur bangsanya (afektif) (Aman, 

2011 : 100). 

Mursidi dalam jurnalnya mengatakan bahwa kurangnya keterampilan 

guru dalam mengembangkan pendekatan, metode dan model pembelajaran, 

sehingga fokus pembelajaran hanya terpusat pada guru (teacher centered) dan 

kurangnya partisipasi siswa dalam proses belajar mengajar menyebabkan 

menurunnya kualitas pembelajaran sejarah. Faktor cara mengajar guru sejarah 

merupakan faktor terpenting. Kebanyakan guru sejarah ketika mengajar hanya 

memberikan cerita yang diulang-ulang, membosankan, menyebalkan, dan 

guru sejarah dianggap siswa sebagai guru yang memberikan pelajaran yang 

tidak berguna. 

“Kurangnya keterampilan guru dalam mengembangkan 

pendekatan, metode dan model pembelajaran, sehingga fokus 

pembelajaran hanya terpusat pada guru (teacher centered) dan 

kurangnya partisipasi siswa dalam proses belajar mengajar. 

Faktor-faktor tersebut merupakan penyebab menurunnya kualitas 

pembelajaran sejarah. Dewasa ini keadaan pengajaran sejarah di 
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sekolah-sekolah dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah 

menengah, sangat memprihatinkan. Sebagian terbesar guru 

mengatakan bahwa mengajarkan sejarah itu gampang. Demikian 

juga siswa yang menganggap pelajaran sejarah itu tidak sulit, 

tetapi ternyata hasil ujiannya menurun. Kenyataan ini telah terjadi 

sejak lama dan saat ini demikian buruk sehingga perlu penanganan 

serius. Dalam kaitan ini tampaknya faktor cara mengajar guru 

sejarah merupakan faktor terpenting. Kebanyakan guru sejarah 

ketika mengajar hanya memberikan cerita yang diulang-ulang, 

membosankan, menyebalkan, dan guru sejarah dianggap siswa 

sebagai guru yang memberikan pelajaran yang tidak berguna”

(Mursidi, 2010: 190). 

Ayuningtyas dkk dalam jurnalnya mengatakan bahwa guru dituntut 

untuk lebih kreatif dan inovatif, sehingga ranah ketrampilan, pengetahuan, dan 

sikap dapat terpenuhi dalam setiap pembelajaran di kelas. Solusi yang 

ditawarkan yaitu tidak hanya mempelajari materi semata, namun juga dengan 

memanfaatkan situs peninggalan sejarah.  

“Dengan demikian, guru dituntut lebih kreatif dan inovatif,

sehingga ranah ketrampilan, pengetahuan, dan sikap dapat 

terpenuhi dalam setiap pembelajaran di kelas. Sehingga solusi 

yang ditawarkan untuk memperbaiki pendalaman materi pada 

siswa, tidak hanya mempelajari teori semata tetapi dengan 

memanfaatkan situs peninggalan sejarah yang terdapat di 

Bondowoso sebagai sumber belajar di SLTA/SMA yang dapat 

merangsang stimulus siswa dalam kegiatan belajar mengajar 

(Ayuningtyas dkk, 2018:140). 

Kendal termasuk kabupaten yang memiliki banyak peninggalan situs 

bersejarah. Beberapa sumber bersejarah di Kendal saat ini telah dimanfaatkan 

sebagai tempat wisata, namun sebenarnya berpotensi juga sebagai sumber 

belajar. Adapun sumber bersejarah di Kendal yaitu Monumen Perjuangan 45 

di Kecamatan Limbangan. Monumen tersebut terletak di depan SMA Negeri 1 
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Limbangan. Peninggalan situs bersejarah tersebut dapat dijadikan sebagai 

sumber belajar supaya generasi penerus bangsa menjadi pribadi yang tidak 

lupa dengan sejarah bangsanya, dan dapat mengerti tentang sejarah yang ada 

di sekitar lingkungan mereka, sehingga mereka tidak kehilangan identitas 

bangsanya karena mereka hidup sehari-hari dan beraktivitas di daerah itu. 

Bahwa segala daya yang dapat digunakan untuk kepentingan proses 

atau aktivitas pengajaran baik secara langsung maupun tidak langsung, di luar 

diri peserta didik (lingkungan) yang melengkapi diri mereka pada saat 

pengajaran berlangsung disebut sebagai sumber belajar (Rohani, 2004 : 161). 

Pemanfaatan peninggalan situs sejarah yang ada di Kota Kendal sebagai 

sumber belajar, akan dapat menumbuhkan minat dan semangat belajar siswa. 

Karena mereka dihadapkan pada bukti nyata yang ada di kotanya sendiri. 

Selain itu, siswa dapat lebih memahami materi yang disampaikan oleh guru 

karena mereka dapat melihat sumbernya secara langsung.  

7. Teori Pembelajaran Kognitif 

Belajar adalah proses perubahan tingkah laku individu melalui 

interaksi dengan lingkungannya (Hamalik, 2011:28). Belajar merupakan 

proses penting bagi perubahan perilaku setiap orang yang mencakup segala 

sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang (Rifa’I dkk, 2015:64). 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 
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hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 

2003:2).  

Pembelajaran berorientasi bagaimana peserta didik berperilaku, 

memberikan makna bahwa pembelajaran merupakan kumpulan proses yang 

bersifat individual, yang merubah stimuli dari lingkungan seseorang ke dalam 

sejumlah informasi, yang dapat meenyebabkan adanya hasil belajar dalam 

bentuk ingatan jangka panjang (Rifa’I dkk, 2015:86). Pembelajaran

merupakan proses interaksi antara anak dengan lingkungannya, baik antara 

peserta didik dengan peserta didik, peserta didik dengan sumber belajar, 

maupun peserta didik dengan pendidik (Rifa’I, 2015:86). Perkembangan 

tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan melalui interaksi antara 

individu dengan lingkungannya, siswa akan memperoleh pengalaman yang 

kemudian berpengaruh terhadap perkembangan tingkah lakunya (Hamalik, 

2015:62). Kegiatan pembelajaran akan lebih bermakna jika dilakukan dalam 

lingkungan yang nyaman dan memberikan rasa aman bagi anak. Pembelajaran 

akan lebih bermakna jika menekankan adanya pola hubungan seperti bahan 

dan arti, pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang lama memiliki 

keterkaitan (Rifa’I dkk, 2015:89).  

Menurut Ausubel, siswa akan belajar dengan baik jika pengatur maju 

dipresentasikan dengan tepat kepada siswa. David Ausubel merupakan salah 

satu tokoh ahli psikologi kognitif, kontribusi Ausubel yang patut 

dipertimbangkan adalah gagasan tentang pengatur maju. Kita bisa berpikir 
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tentang pengatur maju sebagai sebuah alat atau bantuan pembelajaran mental 

untuk membantu kita mendapatkan pegangan terhadap informasi baru (Smith 

dkk, 2009:118). Menurut Ausubel, pengatur maju adalah sebuah alat 

mempersiapkan struktur kognitif pembelajar bagi pengalaman pembelajaran 

yang berlangsung, yang merupakan sebuah nasihat untuk mengaktifkan skema 

yang relevan atau pola konseptual sehingga informasi baru akan menjadi lebih 

siap digolongkan ke dalam struktur kognitif atau gambaran mental pembelajar 

yang ada (Smith dkk, 2009:118). 

Kontribusi lain dari Ausubel adalah penekanannya pada hakikat aktif 

pembelajaran resepsi (reseption learning) sebermakna mungkin (Smith dkk, 

2009:118). Sebagai pelopor aliran kognitif, David Ausubel mengemukakan 

teori belajar bermakna (meaningful learning). Belajar bermakna adalah proses 

mengkaitkan informasi baru dengan konsep-konsep yang relevan dan terdapat 

dalam struktur kognitif seseorang (Dahar, 1996; Rifa’I dkk, 2015:156).

Pembelajaran dapat menimbulkan belajar bermakna jika memenuhi syarat 

yaitu a. materi yang akan dipelajari bermakna secara potensial, b. anak yang 

belajar bertujuan melaksanakan belajar bermakna. Kebermaknaan materi 

pelajaran secara potensial tergantung dari materi itu memiliki kebermaknaan 

logis dan gagasan-gagasan yang relevan harus terdapat dalam struktur kognitif 

peserta didik (Rifa’I dkk, 2015: 156). 
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B. Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan 

Sebelum peneliti melakukan penelitian ini, terlebih dahulu peneliti 

melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan 

penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu merupakan dasar rujukan 

yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, hal ini dimaksudkan supaya tidak 

terjadi plagiat dan pengulangan dalam penelitian. 

Putri Fajar Wahyuningtyas (2016) dalam skripsinya yang berjudul 

Pemanfaatan Sumber Belajar Sejarah Siswa Untuk Mendukung Ketercapaian 

Pembelajaran IPS SMP se-kota Semarang (Studi Kasus SMP H Isriati 

Semarang, SMP N 6 Semarang dan SMP N 24 Semarang) tahun pelajaran 

2015/2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sumber belajar 

yang digunakan oleh guru bisa berasal dari sekolah maupun dari luar sekolah. 

Masing-masing guru memiliki cara sendiri untuk memanfaatkan sumber belajar. 

Selain itu, dalam memanfaatkannya, guru mengalami beberapa kendala salah 

satunya adanya perbedaan pembahasan antara buku penerbit Airlangga dan BSE 

terutama dalam kronologi peristiwa. Penelitian ini relevan dengan penelitian 

yang akan peneliti lakukan karena sama-sama meneliti tentang pemanfaatan 

sumber belajar dalam pembelajaran sejarah. Perbedaan yang mendasari 

penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu penelitian yang 

saat ini akan diteliti oleh peneliti lebih memanfaatkan Monumen Perjuangan 45 

Limbangan sebagai sumber belajar sejarah dengan cara mengajak siswa ke 
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tempat situsnya secara langsung, sedangkan penelitian oleh Putri (2016) 

pemanfaatan sumber belajar sejarah yang dimaksud adalah pemanfaatan buku 

sumber belajar sejarah yang diterbitkan oleh beberapa penerbit buku.  

Terang Dwiyani Maharani (2017) dalam skripsinya yang berjudul 

Pemanfaatan Benteng Van Der Wijck Sebagai Sumber Belajar Sejarah pada 

Pokok Bahasan Kolonialisme Kelas XI IPS SMA Negeri 1 Karanganyar 

Kebumen Tahun Pelajaran 2016/2017. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil dari penelitian ini 

yaitu benteng Van Der Wicjk dapat digunakan sebagai sumber belajar sejarah, 

selain karena materinya relevan dengan materi kolonialisme, di dalam benteng 

juga terdapat museum-museum mini serta benda-benda peninggalan Belanda 

yang akan menarik minat siswa dalam pembelajaran sejarah. Dalam pemanfaatan 

benteng Van Der Wicjk ini, guru melakukannya dengan metode lawatan sejarah. 

Lawatan sejarah dilakukan dengan cara mengunjungi objek secara langsung. 

Pengaruh positif yang diperoleh siswa dengan penerapan lawatan sejarah mampu 

membuat siswa menjadi lebih tertarik terhadap pembelajaran sejarah dan 

menambah pengetahuan secara lebih mendalam dengan cara melihat bangunan 

kolonial secara langsung. Namun dalam pemanfaatan benteng Van Der Wicjk 

ini, guru mengalami beberapa kendala, diantaranya yaitu alokasi waktu yang 

relatif singkat, teknik pengkondisian siswa yang cukup sulit, dan masalah 

transportasi. Perbedaan penelitian oleh Terang (2017) dengan penelitian yang 

saat ini peneliti lakukan yaitu terletak pada objek dan hasil penelitian yang lebih 
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menekankan pada minat belajar siswa. Sedangkan persamaannya adalah sama-

sama memanfaatkan bangunan bersejarah sebagai sumber belajar. 

Ahmad Syaefudin (2017) dalam skripsinya yang berjudul Pemanfaatan 

Bangunan Pabrik Gula Cepiring dalam Pembelajaran Sejarah Masa Kolonial di 

Indonesia di SMP N 2 Patebon Tahun Ajaran 2015/2016. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa bangunan Pabrik Gula Cepiring dalam pembelajaran mempunyai 

relevansi terhadap materi mata pelajaran IPS. Guru memanfaatkan bangunan 

Pabrik Gula Cepiring sebagai sumber dan media pembelajaran dengan 

menggunakan ceramah, penugasan kliping, dan membuat ringkasan hasil 

penugasan untuk disampaikan di depan kelas. Meskipun pemanfaatannya tidak 

secara langsung, tetapi tidak menghalangi terbentuknya persepsi siswa terhadap 

bangunan Pabrik Gula Cepiring karena faktor lokasi Pabrik Gula Cepiring dekat 

dengan SMP N 2 Patebon. Persepsi siswa yang terbentuk terhadap bangunan 

Pabrik Gula Cepiring berbeda-beda, karena proses dialektika siswa alami melalui 

pengalaman dan lingkungan sosial berbeda-beda. Perbedaan yang mendasari 

penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian ini adalah penelitian oleh 

Ahmad Syaefudin (2017) pemanfaatan Pabrik Gula Cepiring sebagai sumber 

belajar sejarah tidak secara langsung, namun dengan menggunakan ceramah, 

penugasan kliping, dan membuat ringkasan hasil penugasan untuk disampaikan 

di depan kelas. Sedangkan penelitian yang saat ini akan peneliti lakukan adalah 

lebih memanfaatkan Monumen Perjuangan 45 Limbangan sebagai sumber 
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belajar sejarah yaitu dengan mengajak siswa untuk berkaryawisata mengunjungi 

situs tersebut secara langsung. Persamaannya adalah sama-sama memanfaatkan 

bangunan peninggalan bersejarah sebagai sumber belajar sejarah. 

Laiva Mailina (2017) dalam skripsinya yang berjudul Identifikasi dan 

Pemanfaatan Potensi Sumber Belajar Berbasis Peninggalan Sejarah di 

Ambarawa Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

dengan pendekatan studi kasus dan fenomenologi. 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. Perbedaan yang mendasari penelitian 

ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Laiva (2017) dalam pemanfaatan sumber belajar sejarah yang ada 

di Ambarawa dilihat dari kondisi objeknya yang disesuaikan dengan  kondisi 

masing-masing sekolah. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan, dalam 

pemanfaatan sumber belajar sejarah dengan cara mengajak siswa mengunjungi 

situs peninggalan peristiwa bersejarah secara langsung. Persamaannya yaitu 



36 

sama-sama memanfaatkan peninggalan dari suatu peristiwa bersejarah sebagai 

sumber belajar. 

Duroh Farhatin (2016) dalam skripsinya yang berjudul Pemanfaatan Situs 

Candi Ngempon Sebagai Sumber Belajar Sejarah di MA Darul Ma’arif

Pringapus Tahun Ajaran 2015/2016. Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif strategi yang digunakan adalah studi kasus. Hasil penelitian 

menunjukkan pembelajaran yang memanfaatkan situs Candi Ngempon 

mempermudah siswa dalam memahami materi yang diajarkan sehingga siswa 

antusias dalam belajar sejarah, menumbuhkan minat siswa untuk belajar sejarah, 

dan menumbuhkan kesadaran sejarah siswa. Namun, pemanfaatan situs tersebut 

juga tidak lepas dari adanya kendala yang dialami oleh guru. Kendala-kendala 

yang dialami ketika pemanfaatan situs Candi Ngempon sebagai sumber belajar 

sejarah terkendala pada sumber sejarah, waktu, biaya, dan tenaga. Persepsi siswa 

terhadap pemanfaatan situs Candi Ngempon sebagai sumber belajar sejarah yaitu 

siswa lebih tertarik dengan pembelajaran sejarah ketika guru menggunakan 

sumber belajar sejarah dibanding menggunakan metode ceramah. Perbedaan 

penelitian yang dilakukan oleh Duroh (2016) dengan penelitian yang akan 

peneliti lakukan adalah terletak dari objek situs peninggalan sejarah yang akan 

digunakan sebagai sumber belajar. Penelitian yang dilakukan Duroh (2016) yaitu 

pemanfaatan situs Candi Ngempon sebagai sumber belajar sejarah. Sedangkan 

penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu pemanfaatan Monumen Perjuangan 
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45 Limbangan sebagai sumber belajar sejarah. Persamaannya yaitu sama-sama 

menggunakan situs peninggalan bersejarah sebagai sumber belajar. 

Dalam penelitian ini penulis sama-sama memanfaatkan situs peninggalan 

sejarah sebagai sumber belajar untuk inovasi sumber belajar sejarah. Perbedaan 

mendasar dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya terletak pada bagaimana 

proses penelitian dilakukan, dan lokasi penelitian. Pada penelitian ini, peneliti 

melakukan analisis pemanfaatan Monumen Perjuangan 45 Limbangan sebagai 

sumber belajar sejarah pada pokok bahasan materi perang pasca kemerdekaan, 

pada Kompetensi Dasar “Menganalisis strategi dan bentuk perjuangan bangsa

Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Sekutu dan 

Belanda “ pada kurikulum 2013 KD 3.10. 

C. Kerangka Berpikir 

Sumber belajar berkaitan dengan segala sesuatu yang memungkinkan 

siswa dapat memperoleh pengalaman belajar (Sanjaya, 2008: 12). Pemanfaatan 

sumber belajar sejarah harus sesuai dengan materi yang dipelajari oleh peserta 

didik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Sumber belajar yang 

digunakan bisa berasal dari lingkungan sekitar peserta didik. Adanya peningalan 

sejarah di sekitar lingkungan sekolah dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. 

Pemanfaatan situs bersejarah tersebut, dapat menjadikan siswa lebih memahami 

materi pembelajaran yang diterima karena dihadapkan pada bukti nyata yang ada 

di lingkungan sekitar serta dapat memperkaya sumber belajar.  
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Banyaknya bangunan peninggalan bersejarah yang ada di Kendal dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Diantaranya adalah Monumen Perjuangan 

45 Limbangan yang terletak di depan SMA Negeri 1 Limbangan. Pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru sejarah SMA Negeri 1 Limbangan dapat 

memanfaatkan bangunan Monumen Perjuangan 45 Limbangan sebagai sumber 

belajar sejarah. Setelah memanfaatkan bangunan peninggalan perang pasca 

kemerdekaan tersebut menjadikan siswa dapat lebih memahami materi pelajaran 

yang diterima. Berdasarkan pemaparan di atas, kerangka berpikir dalam 

penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Bagan 1. Skema kerangka berpikir 

(Sofnia, 2019) 

Pembelajaran Sejarah 

Guru 
Materi Sumber 

Belajar 

Siswa 

Di Dalam Kelas Di Luar Kelas 

1. Antusias siswa meningkat 

2. Siswa dapat melihat 

sumber secara langsung 

3. Pemahaman siswa 

meningkat 

4. Memperkaya sumber 

belajar 

Pemanfaatan Monumen 

Perjuangan 45 Limbangan 

Kendal 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemanfaatan monumen 

perjuangan 45 Limbangan Kendal sebagai sumber belajar sejarah pada siswa 

kelas XI IPS SMA Negeri 1 Limbangan Kendal tahun pelajaran 2018/2019. 

Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. SMA Negeri 1 Limbangan memiliki potensi sumber belajar yang beragam, 

baik sumber belajar yang ada di dalam kelas maupun di luar kelas mulai dari 

buku hingga peninggalan-peningalan sejarah yang ada di sekitar Kecamatan 

Limbangan. Guru sejarah SMA Negeri 1 Limbangan telah memanfaatkan 

sumber belajar berupa lingkungan, bahan, buku, benda, orang, dan peristiwa 

aktual. Sumber belajar lingkungan berupa perpustakaan dimanfaatkan oleh 

guru dengan mengajak siswa untuk membaca buku atau menonton film. 

Sumber belajar bahan yang dimanfaatkan adalah film dan internet. Guru 

menyuruh siswa untuk melihat film sedangkan internet yaitu dengan 

menyuruh siswa untuk mencari materi pembelajaran di google. Sumber 

belajar berupa benda yang telah dimanfaatkan sebagai sumber belajar adalah 

peninggalan sejarah berupa Monumen Perjuangan 45 Limbangan dengan 

mengajak siswa untuk mengunjungi monumen tersebut. Sumber belajar 
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berupa orang yaitu guru itu sendiri yang menjadi sumber informasi utama. 

Sumber berupa peristiwa aktual yang di dapatkan di majalah maupun koran. 

2. Pemanfaatan monumen perjuangan 45 Limbangan yang dilaksanakan oleh 

guru sejarah SMA Negeri 1 Limbangan adalah dengan metode karyawisata. 

Karyawisata dilakukan dengan mengunjungi objek sejarah secara langsung 

yang dilaksanakan sesuai jadwal pelajaran masing-masing kelas. Monumen 

perjuangan 45 Limbangan dimanfaatkan oleh guru sejarah SMA Negeri 1 

Limbangan dengan cara mengkaitkan materi usaha-usaha mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia dari ancaman Belanda dengan bukti fisik bangunan 

monumen tersebut. Selain menceritakan kepada siswa terkait sejarah 

dibangunnya monumen, guru juga memberikan tugas kepada siswa untuk 

membuat pertanyaan terkait monumen tersebut atau disebut dengan metode 

reporter sejarah. Pemanfaatan ini membuat siswa tertarik dalam pengerjaan 

tugas yang diberikan oleh guru. Selain siswa bisa mengenal lebih dekat 

tentang bangunan tersebut siswa juga dapat lebih mengenal sejarah dari 

Monumen Perjuangan 45 Limbangan. 

3. Pemahaman siswa dengan pemanfaatan Monumen Perjuangan 45 Limbangan 

meningkat, karena dengan pemanfaatan monumen tersebut siswa dapat 

melihat sumber belajarnya secara langsung serta dapat memperkaya sumber 

belajar. Pemanfaatan sumber belajar tidak lepas dari berbagai rintangan. Guru 

sejarah SMA Negeri 1 Limbangan mengalami berbagai kendala dalam 

memanfaatkan sumber belajar yaitu keterbatasan waktu pembelajaran sejarah, 
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dan informasi mengenai peninggalan-peninggalan yang ada di sekitar 

Limbangan masih sangat minim, selain itu juga dalam hal pengkondisian 

siswa untuk menuju monumen, serta sarana dan prasarana yang masih kurang 

memadai.  

B. Saran  

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, saran yang disampaikan penulis 

sebagai berikut 

1. Guru memanfaatkan Monumen Perjuangan 45 Limbangan sebagai sumber 

belajar sejarah pada siswa SMA di lakukan secara teratur, diadakan 

kunjungan sesuai dengan materi yang disampaikan oleh guru sejarah dan 

harus disesuaikan dengan waktu pembelajaran.  

2. Guru sejarah harus lebih sering membuat inovasi dalam pembelajaran 

sejarah, tidak hanya belajar di dalam kelas dengan menerapkan metode 

ceramah yang terus menerus, tetapi juga diselingi dengan metode 

karyawisata ataupun belajar di luar kelas dengan memanfaatkan sumber 

belajar yang ada di luar kelas berupa objek peninggalan sejarah. 

3. Demi keberlangsungan Monumen Perjuangan 45 Limbangan sebagai objek 

sejarah yang mempunyai arti penting bagi masyarakat Desa Limbangan, baik 

dari pihak sekolah, guru, maupun instansi terkait untuk lebih 

memperkenalkan Monumen Perjuangan 45 Limbangan kepada masyarakat 

luas.
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