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 “Jangan merasa bisa, tapi bisa merasa” 
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Einstein) 
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SARI 

 

Awantara, Mahendra Eka. 2020. Pemanfaatan Situs-situs Sejarah Masa Kolonial 

di Pati Sebagai Sumber Belajar Dalam Pembelajaran Sejarah Pada SMA Negeri 

di Kabupaten Pati. Skripsi. Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas 

Negeri Semarang. Dosen Pembimbing Atno, S.Pd., M.Pd. 

Kata Kunci : Situs Sejarah, Sumber Belajar, Pembelajaran Sejarah Sejarah 

 Pemanfaatan situs sejarah masa kolonial sebagai sumber belajar merupakan 

hal yang penting, karena merupakan salah satu sumber yang dapat memberikan 

gambaran suatu peristiwa dengan lebih konkrit kepada siswa. Kabupaten Pati 

mempunyai beberapa situs bersejarah masa kolonial yang dapat digunakan sebagai 

sumber belajar dan situs sejarah tersebut juga memiliki kesesuaian dengan materi 

yang terdapat dalam Kurikulum 2013. Hal tersebut menjadi latar belakang 

penelitian pemanfaatan situs bersejarah sebagai sumber belajar. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui bagaimana pemanfaatan situs-situs 

sejarah masa kolonial di Kabupaten Pati sebagai sumber belajar; (2) mengetahui 

kendala apa saja yang dihadapi dalam pemanfaatkan situs-situs sejarah masa 

kolonial sebagai sumber belajar; (3) mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan 

untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan situs-situs sejarah masa 

kolonial sebagai sumber belajar. 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 

studi kasus dan lokasi penelitian di SMAN 1 Pati, SMAN 2 Pati, SMAN 1 Juwana 

dan SMAN 1 Batangan. Informan dalam penelitian ini adalah guru sejarah, 

siswa/peserta didik serta juru kunci situs sejarah. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah observasi, dokumentasi dan wawancara. Uji keabsahan data 

menggunakan teknik trianggulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan 

model analisis data interaktif, yang meliputi reduksi data, Penyajian data dan 

penarikan simpulan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Bentuk pemanfaatan tersebut 

yaitu, pertama-tama guru mengumbulkan berbagai informasi, kemudian 

mengolahnya dan hasilnya disampaikan menggunakan media gambar, video dan 

pemberian tugas. (2) Kendala yang dihadapi yaitu keterbatasan waktu, jarak, lokasi 

dan faktor internal masing-masing siswa dan guru. (3) Upaya yang dilakukan oleh 

guru sejarah untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan menggunakan media 

seperti gambar, video dan pemberian tugas dalam proses pemanfaatan situs sejarah 

masa kolonial sebagai sumber belajar. Saran yang penulis berikan untuk guru 

sejarah yaitu guru haruslah sering membuat inovasi dengan memanfaatkan situs-

situs sejarah masa kolonial dalam pembelajaran sejarah di dalam kelas maupun di 

luar kelas.  
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ABSTRAK 

 

Awantara, Mahendra Eka. 2020. A utilization of Colonial Historical Sites in Pati 

as a Source of  Historical Learning at Senior High Schools in Pati Regency. Final 

Project. History Departement. Faculty of Social Science. Universitas Negeri 

Semarang. Supervisor Atno, S.Pd., M.Pd. 

Keywords: Historical Sites, Learning Resources, Historical Learning  

Using historical sites as a source of learning is important. The historical sites 

in colonial era are one the sources that can provide a more concrete thought for 

students. Pati has several colonial historical sites that can be used as learning 

resources and these also have a suitability with the material contained in 2013 

curriculum. It is a reason why the colonial heritage at Pati need to be examined 

which extent of their use as the source of historical learning. The purposes of this 

study are (1) to find out how the use of historical colonial sites in Pati as the source 

of learning; (2) to know what obstacles are faced in utilizing historical sites of the 

colonial era as a source of learning; (3) to find out how the efforts to overcome the 

obstacles in utilization of historical sites in colonial era as a source of learning. 

This study uses a qualitative research method with a case study design. The 

research was conducted at SMAN 1 Pati, SMAN 2 Pati, SMAN 1 Juwana and 

SMAN 1 Batangan. The informants in this study were history teachers, students and 

the caretakers of historical sites. To obtaining the data, the writer used observation, 

documentation, interviews and also triangulation to the test validity source of the 

data. The data analysis technique uses an interactive data analysis model including 

data reduction, data presentation and drawing conclusions. 

The results showed that the use of historical sites as the source of learning 

in senior high schools at Pati Regency was running good enough but it must be 

optimized. The utilization of the sites include the use of photos, videos and 

assignments. The constraints that found were the limited time, distance, location 

and the other internal factors of each student and teacher. The effort made by the 

history teacher to overcome those problems are using teaching media such as 

pictures, videos and the assignment of utilizing historical colonial sites as learning 

resources. It is recommended for the history teachers that they have to make some 

innovations by using historical colonial sites in learning history inside and outside 

classroom. 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan wajib yang harus terlaksana di 

setiap sekolah yang aktif. Dalam melakukan proses pembelajaran yang baik, 

diperlukan dukungan dari berbagai pihak agar dapat berjalan baik dan lancar. 

Seorang guru diharapkan dapat menciptakan pembelajaran yang menarik sehingga 

siswa dapat aktif (Safitri, dkk., 2018:172). Salah satu cara guru menarik perhatian 

siswa adalah dengan penggunaan media pembelajaran dan pemanfaatan sumber 

belajar yang tepat. Pemanfaatan sumber belajar yang tepat dan penggunaan media 

pembelajaran sangat berperan penting dalam pembelajaran sejarah karena media 

membantu dalam menggambarkan dan memberikan informasi tentang peristiwa 

yang terjadi pada masa lampau (Ahmad, 2010:108) Pemilihan media pembelajaran 

yang sesuai  dengan kebutuhan, kesesuaian sebuah media dengan kondisi siswa 

dapat juga dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Sebagai seorang pendidik 

seperti seorang guru hendaknya mampu menentukan sumber belajar dan media 

yang tepat, dan menjadikannya sebuah pembelajaran yang efektif agar tidak 

menyebabkan keberagaman pemikiran yang tidak tepat.  

Pada dasarnya, mata pelajaran sejarah menekankan pada konsep serta 

peristiwa. Namun, fenomena yang terjadi di kalangan siswa menganggap bahwa 

mata pelajaran sejarah hanyalah urutan peristiwa (Mailina, dkk., 2017:33). Menurut 

Wasino seperti dikutip oleh Mailina, dkk., (2017:33) anggapan bahwa mata 
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pelajaran sejarah hanyalah urutan peristiwa terjadi disebabkan karena metode 

pembelajaran yang digunakan guru kurang menarik sehingga pemahaman 

mengenai hakikat peristiwa sejarah kurang dapat dipahami siswa.  Menurut 

penelitian Hamid Hasan seperti dikutip oleh Mohammad Abdul R, dkk., (2017:112) 

bahwa 95,71% guru sejarah menggunakan metode ceramah dan ceramah bervariasi 

dalam proses pembelajaran sejarah. Metode pembelajaran yang terlalu monoton 

tentu saja akan mengakibatkan rasa jenuh bagi siswa khususnya pada mata 

pelajaran sejarah. Oleh karena itu, guru sejarah dalam hal ini harus 

mengembangkan cara-cara pendekatan mengajar dan menggunakan metode yang 

bervariasi yang dapat membantu siswa menangkap peristiwa secara lebih 

bermakna. 

Pendidikan sejarah sejatinya mempunyai peranan penting dalam 

membentuk kepribadian bangsa. Pendidikan sejarah dapat memberikan wawasan 

berkenaan dengan peristiwa-peristiwa dari berbagai periode dalam upaya 

pembentukan sikap dan perilaku siswa (Amin, 2010:2). Tujuan mata pelajaran 

sejarah dimaksudkan untuk mengetahui dan menyadari bahwa setiap manusia hidup 

dalam lingkungan, ada hubungan fungsional dan timbal balik antara manusia dan 

lingkungan sehingga manusia mampu memanfaatkannya dan memiliki 

pengetahuan mengenai perubahan-perubahan yang dialami penduduk di 

lingkungannya pada masa lampau sehingga mampu memahami keadaan 

lingkungan pada masa sekarang (Amin, 2011:106). Selain itu pembelajaran sejarah 

menurut Kochhar seperti dikutip oleh Wijayanti, (2016:63) juga bertujuan 
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memperkenalkan kepada siswa masa lampau dan masa sekarang,  hal tersebut 

adalah sebagai berikut: 

“(1) memberikan pemahaman tentang perkembangan masyarakat, (2) 

menumbuhkan penghargaan terhadap komponen budaya, (3) menumbuhkan 

pemahaman kritis tentang masa lalu sehingga para siswa dapat terbebas dari 

prasangka yang irasional dan fanatik, (4) mengembangkan penghargaan 

terhadap budaya, kekayaan dan keberagaman serta proses perkembangan 

yang dilaluinya, (5) mengembangkan kemampuan untuk mengkaji masalah-

masalah kontemporer dalam perspektif sejarah, (6) memajukan studi 

tentang sejarah perkembangan peradaban manusia secara keseluruhannya, 

(7) mengembangkan pemahaman tentang proses peradaban sehingga 

pemahaman siswa tentang proses perubahan yang terjadi dewasa ini, (8) dan 

mengembangkan kesadaran tentang pentingnya pemeliharaan peninggalan 

sejarah dan partisipasi aktif di dalamnya.” 

 

Pembelajaran sejarah seharusnya tidak hanya terpaku pada buku pelajaran 

yang ada, harus ada inisiatif dari guru untuk mencari sumber materi lain yang dapat 

membantu dalam proses belajar mengajar (Merdiana, dkk., 2017:11). 

Kecenderungan guru sejarah menggunakan buku teks yang telah disediakan 

pemerintah dalam menyampaikan materi sejarah menjadikan siswa hanya 

mengenal sejarah dari buku teks yang telah disediakan pemerintah. Siswa tidak 

dikenalkan dengan bukti fisik bangunan ataupun situs yang ada dalam kotanya 

sendiri sehingga mereka tidak mengetahui peristiwa sejarah yang terjadi di kota 

mereka. 

 Guru sejarah haruslah aktif kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran 

sejarah (Ayuningtyas, dkk., 2018:140). Hal ini sejalan dengan lampiran Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 22 Tahun 2016  bahwa 

proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, 



4 

 

 
 

dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta 

psikologis peserta didik. Salah satu cara yang dapat digunakan oleh guru sejarah 

agar pembelajaran menjadi aktif kreatif dan inovatif adalah dengan pemanfaatan 

sumber belajar. 

Menurut Nana Sudjana (2003:76) dijelaskan bahwa pengertian sumber 

belajar dapat diartikan secara sempit maupun secara luas. Dalam pengertian secara 

sempit, sumber belajar diarahkan pada bahan-bahan cetak, sedangkan dalam arti 

luas sumber belajar diartikan dalam segala daya upaya yang bisa dimanfaatkan guna 

kepentingan proses belajar mengajar baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Fungsi sumber belajar adalah untuk memotivasi siswa, terutama untuk siswa yang 

rendah tingkatannya, dimaksudkan untuk memotivasi mereka terhadap mata 

pelajaran yang diberikan (Mailina, dkk., 2017:33). Alat-alat yang dapat digunakan 

sebagai sumber belajar salah satunya adalah situs (Farhatin, dkk., 2016:22). 

Pembelajaran dengan memanfaatkan situs sejarah dapat menjadi alternatif bagi 

guru sejarah dalam mengatasi masalah metode mengajar yang monoton sehingga 

pembelajaran akan terasa lebih menarik dan reaktif. 

Peristiwa sejarah tidak dapat diulang, karena hanya terjadi pada masa 

lampau (Ahmad, 2010:108). Widja (1989:61) menjelaskan bahwa sekali peristiwa 

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

jejak (bekas-bekas) dari peristiwa yang kemudian dijadikan sumber dalam 

pembelajaran sejarah untuk membantu siswa lebih memahami berbagai peristiwa 

dengan lebih baik dan lebih menarik. Tentu saja, peninggalan sejarah berupa situs 

akan membantu guru sejarah dalam tugasnya yang mana hal ini bisa dimengerti 
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karena melalui jejak-jejak dari situs sejarah murid akan mudah memvisualisasikan 

peristiwanya. 

Situs sejarah sendiri menurut Sharer dan Ashmore seperti dikutip oleh 

Wijayanti, dkk., (2017:63) dijelaskan bahwa situs dalam konteks arkeologi 

diartikan sebagai sebuah tempat yang terdapat di dalamnya artefak, fitur, dan/atau 

ekofak. Maka, di dalam  tempat tersebut dapat ditemukan peninggalan satu atau dua 

data arkeologi, dan kegiatannya. Situs mempunyai proses penting dalam 

pembelajaran sejarah yaitu dapat menggambarkan keadaan masa lalu, dan juga 

dapat digunakan sebagai sumber belajar sejarah serta dapat juga digunakan sebagai 

bukti peninggalan (Farhatin, dkk., 2016:22). 

Situs sejarah dapat dengan mudah dijumpai di Indonesia dan dapat 

dimanfaatkan dengan maksimal sebagai sumber belajar. Salah satu tempat yang 

memiliki situs sejarah di Indonesia  adalah Kabupaten Pati. Kurangnya perhatian 

pemerintah serta publikasi yang masih sangat minim menjadi salah satu penyebab 

kurang dikenalnya situs sejarah di Kabupaten Pati sebagai salah satu warisan 

sejarah bangsa. Hal tersebut berakibat pula pada minimnya pemanfaatan situs 

sejarah bagi pembelajaran sejarah khususnya pada tingkat Sekolah Menengah Atas 

(SMA) negeri sehingga masih banyak siswa yang belum mengetahuinya. Oleh 

karena itu, guru sejarah hendaknya mampu memberikan pandangannya terhadap 

pentingnya situs sejarah dalam pembelajaran sejarah. 

Beberapa yang mudah dijumpai dan dimanfaatkan adalah situs sejarah pada 

masa kolonial, selain periodesasinya yang tidak terlalu jauh dari masa sekarang  

serta dimungkinkan memperoleh sumber yang cukup banyak dapat menjadikan 
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situs sejarah pada masa kolonial tersebut dapat digunakan sebagai sumber belajar 

sejarah. Beberapa yang dapat dimanfaatkan adalah, Pabrik Gula Trangkil, Kantor 

Karisedenan Pati, Stasiun Pati dan Stasiun Juwana serta masih banyak lagi yang 

sekiranya dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar sejarah. 

Pemanfaatan situs sejarah sebagai sumber belajar selaras dengan materi 

yang terdapat pada Kompetensi Dasar (KD) di dalam silabus. Kompetensi Dasar 

yang berkaitan dengan situs sejarah masa kolonial adalah KD 3.1 menganalisis 

proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa (Portugis, Spanyol, 

Belanda, Inggris) ke Indonesia, KD 3.2 menganalisis strategi perlawanan bangsa 

Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa Portugis,Spanyol, Belanda, Inggris) 

sampai dengan abad ke-20, dan KD 3.3 menganalisis dampak politik, budaya, 

sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa (Portugis, 

Spanyol, Belanda, Inggris) dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini. Isi dari 

KD yang telah disebutkan di atas, apabila dipahami lebih lanjut akan terlihat 

kesesuaian antara materi yang ada di dalamnya dengan kandungan materi sejarah 

masa kolonial  yang terdapat dalam situs masa kolonial yang terdapat di Kabupaten 

Pati, sehingga akan sangat memungkinkan untuk memanfaatkan secara lebih efektif 

keberadaannya sebagai situs sejarah untuk dijadikan sumber belajar sejarah. Wina 

Sanjaya seperti dikutip oleh Mailina, dkk., (2017:2) menjelaskan bahwa upaya 

untuk mewujudkan arti penting dari pembelajaran sejarah adalah dengan 

optimalisasi sumber belajar. 

Pemanfaatan situs sejarah juga didukung tidak hanya dari KD, akan tetapi 

juga terdapat dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
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Nasional Pasal 36 ayat 1 yang berbunyi; Kurikulum pada semua jenis dan jenjang 

pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan 

pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Dari hal tersebut, pembelajaran 

sejarah juga dituntut untuk mengembangkan potensi daerah. Kabupaten Pati yang 

memiliki potensi daerah yang mendukung salah satunya berupa situs sejarah masa 

Kolonial sebagai sumber belajar sejarah seharusnya dapat dikembangkan secara 

lebih maksimal yang bertujuan menguatkan pemahaman siswa mengenai sejarah 

lokal (Mailina, dkk., 2017:34). 

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 

tentang Standar Isi pada Bab Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum salah satu 

poin di dalamnya juga memungkinkan pembelajaran dengan memanfaatkan 

lingkungan sekitar sebagai sumber belajar termasuk situs sejarah salah satunya. 

Dalam prinsip pelaksanaan kurikulum disebutkan bahwa: 

“kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi 

dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan 

memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, dengan prinsip 

alam takambang jadi guru (semua yang terjadi, tergelar dan berkembang di 

masyarakat dan lingkungan sekitar serta lingkungan alam semesta dijadikan 

sumber belajar, contoh dan teladan). Kurikulum dilaksanakan dengan 

mendayagunakan kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah 

untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara 

optimal.” 

 

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa semua aspek yang ada dalam 

lingkungan sekitar harus dimanfaatkan dengan maksimal salah satunya dengan 

memanfaatkan situs sejarah. Pemanfaatan situs sejarah seharusnya dapat 

mendukung kualitas pembelajaran di SMA negeri di Kabupaten Pati menjadi lebih 

baik. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut penulis melakukan penelitian dengan 

judul ”Pemanfaatan Situs-Situs Sejarah Di Pati Sebagai Sumber Belajar 

Dalam Pembelajaran Sejarah Pada SMA Negeri Di Kabupaten Pati”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam 

pemanfaatan situs-situs sejarah masa kolonial yang ada di Kabupaten Pati sebagai 

sumber belajar dalam pembelajaran sejarah pada SMA negeri di Kabupaten Pati 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk pemanfaatan situs-situs sejarah masa Kolonial? 

2. Bagaimana kendala yang dihadapi?  

3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian pemanfaatan situs-

situs sejarah masa kolonial yang ada di Kabupaten Pati sebagai sumber belajar 

dalam pembelajaran sejarah pada SMA negeri di Kabupaten Pati adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui bentuk pemanfaatan situs-situs sejarah masa kolonial. 

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses pemanfaatan situs 

sejarah masa kolonial. 

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang 

dihadapi dalam proses pemanfaatan situs-situs sejarah masa kolonial. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa: 

1. Manfaat Teoretis 

Memberikan sebuah kajian ilmiah mengenai pemanfaatan situs sejarah sebagai 

sumber belajar sejarah. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada 

siswa agar siswa dapat mengetahui situs yang dapat dijadikan sumber belajar 

primer. Penelitian ini juga bermanfaat untuk guru, siswa dan sekolah. 

 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa dapat mengerti, mengenali dan memanfaatkan situs sejarah di 

Kabupaten Pati sebagai sumber belajar sejarah. 

b. Bagi guru dapat dijadikan motivasi baru dalam pembelajaran sejarah untuk 

lebih memaksimalkan situs sejarah di Kabupaten Pati sebagai salah satu 

sumber belajar sejarah yang strategis untuk pemahaman materi bagi siswa. 

c. Bagi sekolah, hasil penelitian dapat dijadikan tolak ukur bagi sekolah 

tersebut dalam memanfaatkan situs sejarah sebagai pembelajaran sejarah 

d. Bagi dunia pendidikan data hasil penelitian diharapkan dapat memberi 

saran dalam penerapan metode pembelajaran yang dapat menumbuhkan 

kesadaran sejarah siswa, khususnya siswa SMA. 
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e. Bagi peneliti dapat memberi manfaat yang sangat berharga berapa 

pengalaman praktis dalam penelitian ilmiah. Sekaligus dapat dijadikan 

referensi ketika mengamalkan ilmu terutama di lembaga pendidikan. 

 

E. Batasan Istilah 

1. Situs Sejarah 

Situs adalah daerah temuan benda benda purbakala. Situs sejarah 

menurut Sharer dan Ashmore seperti dikutip oleh Wijayanti, dkk., (2017:63) 

menjelaskan bahwa situs dalam konteks arkeologi diartikan sebagai suatu 

tempat yang di dalamnya terdapat artefak, fitur, dan/atau Ekofak. Oleh karena 

itu, di dalam suatu tempat tersebut dapat ditemukan peninggalan satu atau dua 

data arkeologi, dan/atau kegiatannya. Sedangkan situs sejarah yang dimaksud 

oleh peneliti adalah situs sejarah masa kolonial yang dapat diartikan sebagai 

segala benda, bangunan dan tempat bersejarah pada masa kolonialisme di 

Indonesia. Dalam hal ini yang dimaksud situs sejarah masa kolonial adalah 

bangunan, benda atau tempat bersejarah pada masa kolonial yang berada di 

Kabupaten Pati seperti Kantor Karisedenan Pati, Stasiun Pati, Stasiun Juwana, 

Pabrik Gula Trangkil. 

 

2. Sumber Belajar 

Menurut Nana Sudjana (2003:76) menjelaskan bahwa pengertian 

sumber belajar dapat diartikan secara sempit maupun secara luas. Dalam 

pengertian secara sempit, sumber belajar diarahkan pada bahan bahan cetak, 
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sedangkan dalam arti luas sumber belajar diartikan dalam segala daya upaya 

yang bisa dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar mengajar baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini sumber belajar yang dimaksud 

adalah segala sesuatu yang dapat menunjang proses pembelajaran sejarah di 

SMA negeri di Kabupaten Pati baik secara langsung maupun tidak langsung 

yang berupa situs-situs sejarah masa kolonial yang terletak di Kabupaten Pati. 

 

3. Pembelajaran Sejarah 

Pembelajaran secara simpel dapat diartikan sebagai produk interaksi 

berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup. Pembelajaran 

dalam makna kompleks adalah usaha sadar dari seorang guru untuk 

membelajarkan siswanya (mengarahkan interaksi siswa dengan sumber belajar 

lainnya) dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan (Nana Sudjana, 

1991:29). Pembelajaran sejarah yang dimaksud peneliti adalah pembelajaran 

sejarah masa kolonial yang berarti pembelajaran sejarah yang membahas 

tentang periode penjajahan kolonialisme di Indonesia. Dalam hal ini, 

pembelajaran sejarah masa kolonial adalah yang sesuai dengan Kompetensi 

Dasar (KD) yang berkaitan dengan situs sejarah masa kolonial yaitu KD 3.1 

menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa 

(Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris) ke Indonesia, KD 3.2 menganalisis 

strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa 

(Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris) sampai dengan abad ke-20, dan KD 3.3 

menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada 
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masa penjajahan bangsa Eropa (Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris) dalam 

kehidupan bangsa Indonesia masa kini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Teoritis 

1. Situs Sejarah di Pati 

Situs memiliki pengertian yang sangat luas karena selain dalam dunia 

Computer dan internet, istilah situs juga ada di dalam dunia sejarah. Dalam 

dunia Computer dan internet situs dapat diartikan sebagai website, sebuah 

alamat yang bisa kita kunjungi dan berisi informasi yang disediakan oleh 

pemilik website. Sedangkan dalam dunia sejarah berhubungan dengan tempat 

atau wilayah. 

Situs menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah daerah 

temuan benda benda purbakala. Situs sejarah menurut Sharer dan Ashmore 

seperti dikutip oleh Wijayanti, dkk., (2017:63) dijelaskan bahwa situs dalam 

konteks arkeologi diartikan sebagai sebuah tempat yang terdapat di dalamnya 

artifak, fitur, dan/atau ekofak. Sementara itu Riskiana, (2016:11) menjelaskan 

situs sejarah adalah bangunan peninggalan sejarah yang tidak dapat 

dipindahkan dan memiliki nilai penting di dalamnya baik secara sosial, 

budaya, pendidikan hingga politik. Situs sejarah menurut Purnamasari, 

(2011:203) adalah sebuah lahan atau tempat dengan luas tak terhingga yang 

memiliki nilai sejarah dan berusia di atas 50 tahun. William Havilad seperti 

dikutip oleh Farhatin (2016:22) dierangkan bahwa situs adalah tempat di mana 

ditemukan peninggalan-peninggalan arkeologi di kediaman makhluk manusia 
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pada zaman dahulu. Secara sederhana situs merupakan tempat di mana 

ditemukannya peninggalan sejarah.  

Suhermansyah seperti dikutip oleh Riskiana (2016:12) disebutkan 

bahwa ciri ciri utama dari situs sejarah adalah bersifat abadi, karena suatu 

benda sejarah tersebut sifatnya tidak berubah-ubah, unik dan penting. Sudah 

sangat jelas bahwa situs sejarah memiliki kriteria tertentu di dalamnya. Jika 

kriteria yang telah disebutkan tadi tidak diperoleh dari benda atau bangunan 

dari suatu daerah yang diduga situs sejarah maka belum bisa disebut sebagai 

situs sejarah. 

Banyak sekali situs sejarah di Indonesia yang sebenarnya dapat 

dimanfaatkan dengan baik. Menurut Kemendikbud.go.id (Juniawandahlan, 

2017) situs sejarah memiliki manfaat sebagai berikut: (1) menambah kekayaan 

dan Khasanah budaya bangsa kita; (2) menambah pendapatan negara melalui 

kegiatan wisata; (3) sebagai bukti nyata peristiwa sejarah yang dapat kita 

amati sekarang; (4) dapat menambah wawasan pengetahuan; (5) sangat 

membantu dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan; (6) dapat 

mempertebal rasa kebangsaan; (7) dapat memperkokoh persatuan. 

Manfaat lain yang dapat diperoleh dari situs sejarah selain sebagai 

penelitian arkeologis adalah dapat digunakan sebagai sumber belajar sejarah 

yang baik. Dengan memanfaatkan situs sejarah, siswa dapat berlatih 

menganalisa peristiwa sejarah berdasarkan bukti sejarah yang berupa situs 

tersebut. Ketika situs sejarah tersebut telah dimanfaatkan dengan baik, maka 

secara tidak langsung dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. 
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Pembelajaran sejarah sangat membutuhkan sumber yang lengkap agar 

dapat merangkai peristiwa masa lalu dalam pikiran siswa secara lebih nyata. 

Namun, sumber yang tersedia kurang mampu menghadirkan peristiwa secara 

nyata. Sumber yang selama ini digunakan siswa dan guru adalah Lembar Kerja 

Siswa (LKS) dan tidak selalu dilengkapi dengan gambar-gambar penunjang 

atau ilustrasi sebenarnya dari peristiwa sejarah yang dapat membantu siswa 

dalam merangkai peristiwa sejarah masa lalu. Dengan memanfaatkan situs 

sejarah sebagai sumber belajar, dapat menjadi sebuah bantuan yang berarti 

bagi siswa dalam mendapatkan gambaran tentang materi secara lebih baik.  

 Kabupaten Pati memiliki banyak sekali situs sejarah masa kolonial 

yang dapat dijadikan sumber belajar yang baik. Beberapa situs sejarah  masa 

kolonial yang memiliki nilai sejarah yang cukup panjang di antaranya adalah: 

 

a. Bekas Rumah Dinas Residen Pati 

Dalam konteks historis, Semarang telah menjadi ibukota untuk 

wilayah pantai utara-timur Jawa pada tahun 1708 yang dipimpin oleh 

seorang gubernur. Pada masa pemerintahan Raffles, Jawa dibagi menjadi 

17 wilayah Karisedenan yang setiap wilayah dipimpin oleh seorang 

residen Eropa dan dibagi menjadi beberapa kabupaten. Pasca kemerdekaan 

status Provinsi Jawa Tengah dikuatkan oleh PPKI pada tahun 1945. Pada 

periode ini, Jawa tengah dibagi menjadi beberapa Karisedenan yang 

meliputi Karisiedanan Kedu, Karisedenan Banyumas, Karisedenan 

Pekalongan, Karisedenan Semarang, dan Karisedenan Pati. Melihat peran 
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penting tersebut  maka keberadaan  rumah dinas residen sangat signifikan 

dalam menggerakkan dinamika administrasi pemerintahan (Alamsyah, 

2018:400-401). 

Bekas Rumah Dinas Residen Pati terletak di Jalan Panglima 

Sudirman No.3 Pati, tepatnya berada di Desa Puri Kecamatan Pati. 

Penggunaan Bekas rumah dinas ini diprakarsai oleh Pemerintahan 

Belanda. Bangunan ini diperkirakan telah ada sejak tahun 1810. 

Arsitekturnya bergaya empire style, dan dapat ditemukan pada deretan 

pilar pilar bagian depan bangunan. Atap limasan bangunan ditopang pilar-

pilar dengan gaya Doria. (Alamsyah, 2018:401). 

Bangunan ini secara keseluruhan masih terawat dengan baik 

bangunan utama bergaya empire style  yang dipadu dengan fungsi-fungsi 

yang disesuaikan dengan iklim tropis. Contohnya adalah adanya bangunan 

veranda (Belanda) di bagian depan dan belakang, adanya pintu rangkap 

yang satu pintu krepyak (jalusi), yang satu pintu menggantung yang dapat 

diayun tinggi dan lebar. Terdapat taman yang luas dengan pohon-pohon 

tropis. Adanya kanopi untuk menahan hujan. di bagian depan terdapat 

kamar di kanan dan kiri yang pada tahun 1965-1967 digunakan untuk 

tempat penahanan dan penyiksaan orang-orang PKI (Alamsyah, 

2018:407). 
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b. Pabrik Gula Trangkil 

Pabrik Gula (PG) Trangkil merupakan salah satu pabrik gula tua di 

Jawa Tengah. PG Trangkil berdiri sejak 2 Desember 1835 masa 

pemerintahan Hindia Belanda.  PG Trangkil terletak di Desa Swaduk 

Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati sekitar 75 km dari Ibukota 

Propinsi Jawa Tengah dan 11 km dari pusat Kota Pati. Pemilik awal PG 

Trangkil ini adalah H. Muller. Pada periode tahun 1838 Lokasi PG 

Trangkil pindah ke Desa Trangkil dan dimiliki oleh PAO Waveren Pancras 

Callifford. Sekitar tahun 1841-1917 kepemilikan  PG Trangkil berpindah 

beberapa kali mulai dari P Andreas sampai dengan Ny Ade Donariere 

EMSDA E. Janies van Herment. Sekitar tahun 1917-1945 PG Trangkil 

berubah menjadi perseroan dan berubah bentuk menjadi Perseroan NV 

“Cultuur Maatschappij Trangkil” dan dikelola NV Handel-Landbouw 

Maatschappij “Tiedeman van Kerchem” yang pada akhirnya seluruh 

saham dikuasai oleh De Indiche Pensioenfonds van de Javasche Bank 

(pgtrangkil.com). 

Pada tahun 1946-1949 saat setelah kemerdekaan PG Trangkil 

dikelola oleh Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara 

(pgtrangkil.com). Pada tahun 1962-1968 PT  Kebon Agung yang 

pemegang sahamnya terdiri dari Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank 

Indonesia dan Koperasi Karyawan PT Kebon Agung “Rosana” membeli 

seluruh saham PG Trangkil (Sartono, 2013:4). Sampai sekarang pengelola 

serta direksinya adalah Badan Hukum PT Kebon Agung (pgtrangkil.com). 
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c. Stasiun Pati dan Juwana 

Kereta Api merupakan salah satu alat transportasi yang dibawa 

Pemerintah Hindia Belanda untuk mengatasi mobilitas barang dan 

manusia yang semakin banyak. Selain untuk transportasi massal, kereta 

api pada jaman kolonial digunakan untuk pengangkutan hasil perkebunan. 

Kereta api pertama kali difungsikan di Jawa tepatnya di daerah Semarang. 

Jaringan jalan kereta api di Jawa mulai dibangun dari tahun 1870-1920. 

Sebenarnya gagasan pembangunan jalan kereta api Jawa telah 

direncanakan sejak tahun 1840, namun gagasan tersebut baru menjadi 

kenyataan pada tahun 1870 (Handinoto, 1999:48).   

Salah satu jaringan perusahaan swasta yang ada pada saat itu adalah 

jaringan kereta api Semarang Joana Stoomtram Maatschappij atau yang 

di singkat SJS. SJS membuka jaringan kereta api di wilayah Jawa Tengah 

bagian utara-timur. Tepatnya dari Semarang menuju ke daerah Juwana. 

SJS kemudian memperluas jaringan kereta api miliknya sampai ke daerah 

Rembang, Jatirogo, Purwodadi dan Blora. Daerah tersebut merupakan 

daerah yang memiliki sumber-sumber alam yang sangat melimpah dan 

banyak terdapat pabrik gula. SJS menjadi sangat maju dan terus 

berkembang (Kusuma, 2018:58). 

Dengan adanya jaringan kereta api SJS membuat pemerintah 

Belanda membangun stasiun transit di beberapa tempat di sepanjang jalur 

Semarang-Rembang. Beberapa stasiun yang dibangun pemerintah 
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Belanda adalah Stasiun Pati dan Stasiun Joeana (Juwana). Stasiun Pati 

berlokasi di Desa Puri, Kecamatan Pati atau bertepatan di seberang SMP 

4 Pati. Meskipun sudah tidak aktif beroperasi, di bagian depan stasiun 

masih terdapat plang bertuliskan milik PT. KAI. Bangunan utama Stasiun 

Pati didominasi oleh material kayu yang sampai sekarang masih bisa 

dijumpai. Di sekitar stasiun masih dapat dijumpai beberapa bangunan yang 

masih berdiri kokoh, terdapat gudang dan menara air di sebelah utara 

stasiun. di bagian barat stasiun terdapat bekas rel yang sudah tersamarkan 

oleh tanah. Bangunan Stasiun Pati ini beralih fungsi menjadi kafe. Di dekat 

stasiun terdapat taman kota (Taman Stasiun Puri Pati) dan sampai sekarang 

belum ada reaktivasi untuk jalur dan stasiun ini. 

Stasiun lain yang berada di Kabupaten Pati adalah Stasiun Juwana. 

Stasiun Juwana berada di sebelah barat alun-alun Juwana. Posisi Stasiun 

Juwana tidaklah berada di samping jalan raya, melainkan harus berjalan 

sekitar 50 meter ke sebuah gang.  Dari kejauhan, bangunan utama Stasiun 

Juwana sangat besar dan megah sehingga dapat dengan mudah dikenali. 

Arsitektur bangunan Stasiun Juwana mirip dengan Stasiun Pati yang 

didominasi oleh kayu. bekas bangunan Stasiun Juwana telah beralih fungsi 

menjadi lapangan olah raga dan tempat parkir bagi warga sekitar. Kondisi 

bekas bangunan Stasiun Juwana ini tampak agak kurang terawat. 
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2. Sumber Belajar 

a. Pengertian Sumber Belajar  

Istilah sumber belajar sangat akrab dalam dunia pendidikan. Istilah 

sumber belajar sering digunakan oleh guru maupun siswa dalam proses 

belajar mengajar di dalam kelas maupun di luar kelas. Sumber belajar 

berasal dari dua kata yaitu sumber dan belajar. Sumber bisa dikenal dengan 

istilah asal, awal mula dan bahan, sedangkan belajar merupakan proses 

mencari pengalaman (Satrianawati, 2018:23). 

Secara sederhana, sumber belajar dapat diartikan sebagai segala 

sesuatu yang dapat memberikan kemudahan bagi siswa dan guru dalam 

memperoleh informasi, pengetahuan, pengalaman dan keterampilan dalam 

proses pembelajaran di kelas (Mulyasa, 2003:48). Menurut Sudjana 

(2003:76) dijelaskan bahwa pengertian sumber belajar dapat diartikan 

secara sempit maupun secara luas. Dalam pengertian secara sempit, 

sumber belajar diarahkan pada bahan-bahan cetak, sedangkan dalam arti 

luas sumber belajar diartikan dalam segala daya upaya yang bisa 

dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar mengajar baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Menurut Asosiasi Teknologi 

Komunikasi Pendidikan (AECT) seperti dikutip oleh Inayah Dwi Lestari 

(2011:6) dijelaskan bahwa sumber belajar adalah semua sumber baik 

berupa data, orang atau benda yang dapat digunakan untuk memberikan 

kemudahan (fasilitas) belajar bagi siswa. Berbeda dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh Satrianawati (2018:24) yang mengartikan sumber 
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belajar adalah semua sumber yang menunjang proses pembelajaran baik 

berwujud orang, bahan, alat, teknik, dan latar, sehingga dapat 

dimanfaatkan peserta didik sebagai sumber untuk kegiatan belajar dan 

dapat meningkatkan kualitas belajarnya. Dari beberapa pengertian yang 

telah dikemukakan para ahli, dapat disimpulkan bahwa sumber belajar 

adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan rujukan untuk mendapatkan 

ilmu pengetahuan yang baru untuk meningkantkan pengetahuan. 

 

b. Tujuan Penggunaan Sumber Belajar 

Pentingnya sumber belajar dalam proses pembelajaran sudah tidak 

dapat dipungkiri lagi. Secara umum, penggunaan sumber belajar adalah 

untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan hasil belajar 

siswa baik secara individu maupun keseluruhan dengan menggunakan 

aneka sumber belajar. Andi Prastowo (2018::30) dalam bukunya 

menerangkan setidaknya ada sembilan tujuan penggunaan sumber belajar 

di antaranya bertujuan untuk: (1) memenuhi kebutuhan siswa dalam 

belajar sesuai dengan karakteristik siswa; (2) memberikan kesempatan 

siswa memilih sumber belajar sesuai dengan karakteristiknya; (3) 

memberikan kemampuan siswa dalam belajar dengan menggunakan 

sumber belajar; (4) mengatasi masalah individual dalam belajar siswa; (5) 

memberikan motivasi kepada siswa agar belajar setiap waktu; (6) 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan berbagai 

model pembelajaran yang ada; (7) mengatasi masalah-masalah yang 
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dialami oleh siswa dalam pengembangan sistem pembelajaran; (8) 

mendorong penggunaan pendekatan pembelajaran yang baru, kreatif, 

inovatif dan menyenangkan: serta (9) menyinergikan penggunaan semua 

sumber belajar sehingga tujuan belajar tercapai secara efektif dan efisien.  

 

c. Klasifikasi Sumber Belajar 

 Menurut Satrianawati (2018:25) sumber belajar sebagai bagian 

penting untuk mendapatkan pengalaman dapat diklasifikasikan 

berdasarkan jenisnya, asalnya dan isinya yaitu: 

1) Berdasarkan Jenisnya  

Sumber belajar berdasarkan jenisnya dibagi menjadi sumber alami dan 

buatan. Sumber belajar berdasar jenisnya memandang bahwa 

pengalaman yang diperoleh siswa dalam belajar terdapat unsur 

kesengajaan dan ketidak sengajaan yang diperoleh manusia. Contoh 

sumber belajar alami adalah lingkungan sekitar alam raya. Sumber 

belajar alami juga bisa berupa peristiwa atau mengamati suatu 

peristiwa. Sumber belajar alami ini juga terjadi dengan sendirinya 

Sedangkan sumber belajar buatan merupakan segala sesuatu yang 

dibuat untuk dapat diketahui dan digunakan oleh orang lain. Contoh 

sumber belajar buatan adalah buku, jurnal, karya tulis ilmiah dan berita. 
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2) Berdasarkan Asalnya 

Sumber belajar berdasarkan asalnya terbagi menjadi dua yaitu primer 

dan sekunder. Sumber belajar primer adalah sumber informasi pertama 

dan utama sekaligus menjadi pelaku munculnya ilmu pengetahuan 

baru. Sumber belajar primer dapat berupa pelaku sejarah, ilmuwan dan 

lain sebagainya. Adapun sumber sekunder merupakan sumber belajar 

yang hadir setelah sumber belajar primer. Sumber belajar sekunder 

misalnya adalah seorang guru yang menyampaikan materi berdasarkan 

hasil ringkasan atau pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber. 

 

3) Berdasarkan Isinya 

Sumber belajar berdasarkan isisnya dapat dibedakan menjadi pesan 

langsung dan pesan tersirat. Pesan langsung merupakan inti, materi dan 

ilmu pengetahuan baru tentang informasi atau kejadian yang langsung 

didapatkan oleh sipencari informasi, sipembelajar atau orang tertentu 

yang mempelajari ilmu pengetahuan baru. Sedangkan pesan tersirat 

adalah pengetahuan atau informasi yang diperoleh di mana isi atau 

kandungan pesan diperoleh bukan dari sumber utama atau primer. 

 

d. Fungsi dan Peran Sumber Belajar 

Fungsi sumber belajar adalah untuk memotivasi siswa, terutama 

untuk siswa yang rendah tingkatannya, dimaksudkan untuk memotivasi 

mereka terhadap mata pelajaran yang diberikan (Mailina, dkk., 2017:33). 
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Menurut Abdul Kodir (2011:118-119) dijelaskan bahwa sumber belajar 

memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama sumber belajar adalah 

meningkatkan produktivitas pendidikan dengan cara mempercepat laju 

belajar dan membantu pendidik untuk menggunakan waktu secara efisien 

sehingga pembelajaran menjadi lebih baik, mengurangi beban guru dalam 

mengolah dan menyajikan informasi sehingga dapat lebih banyak 

membina dan mengembangkan gairah. Fungsi sumber belajar yang kedua 

adalah memberikan kemungkinan pendidikan yang sifatnya lebih 

individual dengan cara mengurangi fungsi kontrol guru yang sifatnya yang 

kaku dan terkesan tradisional, memberikan kesempatan pada siswa untuk 

berkembang sesuai dengan kemampuannya. Fungsi sumber belajar yang 

ketiga adalah memberikan dasar dasar yang lebih ilmiah dengan cara 

merencanakan program-program pembelajaran secara sistematis, 

mengembangkan bahan pengajaran melalui upaya penelitian terdahulu. 

Fungsi sumber belajar yang terakhir adalah meningkatkan pemantapan 

pengajaran dengan cara meningkatkan kemampuan manusia dengan 

berbagai media komunikasi, menyajikan informasi maupun data secara 

lebih mudah, jelas dan kongkrit. 

 

e. Manfaat Sumber Belajar 

Secara umum, manfaat sumber belajar adalah untuk memfasilitasi 

siswa untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dan menunjang 

pembelajaran mandiri bagi siswa. Bambang Warsito seperti dikutip oleh 
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Andi Prastowo (2018:32-33) dijelaskan setidaknya terdapat enam manfaat 

sumber belajar yaitu: 

1) Memberi pengalaman belajar secara langsung dan konkret kepada 

siswa misalnya karyawisata ke tempat bersejarah seperti ke candi 

Borobudur atau ke museum. 

2) Dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi 

atau dilihat secara langsung dan konkret, misalnya: denah, sketsa, 

foto atau majalah. 

3) Dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di 

dalam kelas. Misalnya: foto dan narasumber. 

4) Dapat memberi informasi yang akurat dan terbaru, misalnya: buku 

bacaan, ensiklopedia dan koran. 

5) Dapat membantu memecahkan berbagai masalah pendidikan 

(terhadap instruksional), baik dalam lingkup mikro (misalnya belajar 

sistem jarak jauh melalui modul) maupun mikro (pengaturan ruang 

kelas yang menarik, simulasi penggunaan film dan proyektor). 

6) Dapat merangsang untuk berpikir, bersikap dan berkembang lebih 

lanjut, misalnya: buku teks, buku bacaan dan film yang mengandung 

daya penalaran sehingga dapat merangsang siswa untuk berpikir, 

menganalisis, dan berkembang lebih lanjut. 
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f. Sumber Belajar Sejarah 

Kegiatan belajar mengajar yang baik adalah apabila dalam kegiatan 

pembelajaran dapat memanfaatkan sumber belajar dengan baik. Sumber 

belajar sejarah sendiri dibedakan menjadi dua yaitu sumber primer dan 

sekunder. Menurut Subagyo (2013:73) sumber untuk belajar sejarah dapat 

dibedakan menjadi tiga jenis yaitu sumber tertulis, sumber lisan dan 

sumber visual. 

1) Sumber Tertulis 

Tulisan mempunyai fungsi yang mutlak dalam sejarah. 

Sumber sejarah tertulis disampaikan secara tertulis dengan 

menggunakan media tulis seperti kertas ataupun batu. Bahan bahan 

tertulis dari masa lalu itu ada yang sengaja dimaksudkan untuk bahan 

sejarah ada pula yang tidak. Sengaja untuk bahan bahan sejarah yang 

dimaksud adalah catatan peristiwa, dokumen, prasasti, buku harian 

serta catatan perjalanan, sedangkan sumber sejarah yang tidak 

sengaja dibuat untuk sumber sejarah adalah surat-surat instruksi, 

pembukuan, dan majalah. 

 

2) Sumber Lisan 

Sumber lisan merupakan sumber tradisional sejarah dalam 

pengertian luas. Cara memperoleh sumber lisan adalah dengan 

teknik wawancara dengan para saksi sejarah atau tokoh sejarah. 

Sumber lisan berfungsi sebagai pelengkap sumber tertulis. Sumber 
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lisan memiliki keterbatasan-keterbatasan dibandingkan dengan 

sumber tertulis. Keterbatasan sumber lisan disebabkan oleh faktor 

manusia itu sendiri sebagai sumber. Faktor usia dan daya ingat 

menjadi sebab utama. Selain itu, keterbatasan yang dimiliki oleh 

tokok yang kita wawancarai menjadikan sumber informasi yang kita 

peroleh menjadi kurang akurat. 

 

3) Sumber Visual 

Termasuk sumber visual adalah semua warisan masa lalu 

yang berbentuk dan berupa barang ataupun bangunan. Sumber visual 

juga disebut juga dengan sumber benda. Istilah lain sumber benda 

disebut juga sebagai sumber korporal, yaitu benda-benda 

peninggalan masa lampau. Sumber sejarah tersebut belum tentu 

seluruhnya dapat memberikan informasi dengan valid. Oleh karena 

itu sumber sejarah benda harus diteliti, dikaji dan dianalisis serta 

ditafsirkan dengan cermat oleh para ahli sejarah. 

 

g. Situs Sejarah Sebagai Sumber Belajar Sejarah 

Menurut Undang-undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 

situs cagar budaya adalah adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di 

air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, 

dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti 

kejadian pada masa lalu. Situs sejarah dapat juga digunakan sebagai 
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tempat pariwisata budaya serta sebagai sumber belajar siswa. Situs sejarah 

yang dimanfaatkan sebagai sumber belajar sejarah secara tidak langsung 

meningkatkan kualitas pembelajaran sejarah. Ketika situs sejarah telah 

dimanfaatkan dengan baik dalam pembelajaran sejarah, maka proses 

pembelajaran sejarah diharapkan tidak monoton yang hanya terbatas pada 

buku teks sejarah. Peristiwa sejarah masa lampau tidak mungkin 

dihadirkan di dalam kelas. Keberadaan situs sejarah sebagai sumber 

belajar dapat menjadi pilihan untuk mengatasi masalah tersebut. Situs 

sejarah berguna untuk menghadirkan peristiwa sejarah dalam pikiran 

siswa. Dengan memanfaatkan situs sejarah dengan maksimal sebagai 

sumber belajar yang baik, akan menjadi sebuah langkah maju dalam 

pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam mendapatkan gambaran 

sejarah secara lebih nyata. 

 

3. Pembelajaran Sejarah  

Kata ‘belajar’ mungkin sudah tak asing bagi kita. Barangkali sudah 

ratusan bahkan ribuan kali kita mendengar kata belajar. Kata belajar bagi 

sebagian orang mungkin dapat mendatangkan kegembiraan, tetapi ada juga 

yang merasa membawa kebosanan. Setiap manusia pasti pernah belajar karena 

sifat manusia adalah selalu ingin tahun akan hal-hal baru. Dengan rasa ingin 

tahu itulah manusia kemudian belajar. Belajar merupakan proses manusia 

untuk mencapai berbagai macam kompetensi, keterampilan dan sikap 

(Baharuddin & Wahyuni, 2015:13). Manusia memulai belajar dari hal yang 
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sederhana sampai pada ketingkat yang lebih tinggi. Mulai dari belajar untuk 

merangkak, berdiri, berjalan mengucapkan kata, menirukan gerakan, 

membaca, menulis sampai berhitung. Dari proses belajar itulah yang 

menyebabkan terjadinya pembelajaran. Istilah pembelajaran sangat erat 

kaitannya dengan pengertian belajar dan mengajar. Belajar mengajar dan 

pembelajaran terjadi secara bersamaan. Belajar dapat terjadi tanpa guru atau 

tanpa kegiatan mengajar dan pembelajaran formal lain (Suardi, 2018:6). 

Pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan dalam suatu 

lembaga pendidikan. Kualitas pembelajaran bersifat kompleks dan dinamis, 

dapat dipandang dari berbagai persepsi dan sudut pandang yang berkaitan 

dengan waktu (Rahman, 2017:24). Proses pembelajaran sendiri tidak hanya 

terjadi di lembaga pendidikan formal, akan tetapi proses pembelajaran dapat 

terjadi dimanapun dan kapanpun.  

Dina Gasong (2018:65) menjelaskan bahwa pembelajaran adalah 

kegiatan membelajarkan orang. Sedangkan pengertian pembelajaran menurut 

Moch. Suradi (2018:7) adalah proses interaksi antara peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Definisi lain dari 

istilah pembelajaran adalah proses pemerolehan ilmu pengetahuan yang 

diberikan pendidik kepada peserta didik yang mencakup ilmu, pengetahuan, 

penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan 

pada peserta didik (Raharjo, 2017:11). Sementara itu, Daryanto & Syaiful 

Karim (2017:28) menjelaskan bahwa pembelajaran yaitu proses untuk 

membantu peserta didik untuk mendapatkan informasi, ide keterampilan, 



31 

 

 
 

nilai-nilai, kemampuan berpikir, dan dapat mengakatualisasi diri. Dengan kata 

lain pembelajaran dapat diartikan sebagai proses untuk membantu peserta 

didik agar dapat belajar dengan baik. 

Dalam bahasa Inggris kata sejarah adalah histori yang berasal dari kata 

benda Yunani yaitu istoria yang berarti ilmu. Definisi paling umum untuk 

menjelaskan kata “sejarah” adalah masa lampau. Sejarah menurut Gazalba 

seperti dikutip oleh Inayah Dwi Lestari (2011:30) adalah gambaran peristiwa-

peristiwa penting masa lalu tentang manusia dan sekitarnya sebagai makhluk 

sosial yang disususn secara ilmiah dan lengkap, meliputi urutan fakta masa 

tersebut dengan tafsiran dan penjelasan yang memberi pengertian tentang apa 

yang telah berlalu. Sejarah menurut Smith seperti dikutip oleh Munir (2014:2) 

dijelaskan bahwa sejarah merupakan kajian peristiwa-peristiwa masa lampau 

yang lazim disebut ilmu sejarah. Subagyo (2013:5) menjelaskan bahwa 

sejarah merupakan cerita tentang perkembangan tentang kesadaran manusia, 

baik aspek individual maupun kolektif. Kuntowijoyo (1995:18) menerangkan 

sejarah secara lebih sederhana, beliau mengungkapkan bahwa sejarah adalah 

rekonstruksi masa lalu. Jadi, sejarah adalah perkembangan peristiwa-peristiwa 

masa lalu yang telah direkonstruksi oleh manusia. 

Mata pelajaran sejarah adalah salah satu dari sekian banyak mata 

pelajaran yang terdapat pada Kurikulum 2013. Dalam Kurikulum 2013 ini, 

mata pelajaran sejarah sendiri telah diajarkan sejak tingkat Sekolah Dasar 

(SD) hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Pada tingkat dasar dan 

menengah pertama, mata pelajaran sejarah tergabung dalam mata pelajaran 
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Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Pada tingkatan SMA, mata pelajaran sejarah 

telah diberikan sebagai mata pelajaran tersendiri sebagai mata pelajaran yang 

utuh. 

Mata pelajaran sejarah adalah mata pelajaran yang mempelajari 

peristiwa masa lampau baik dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi dan 

kehidupan bermasyarakat. Selain itu, mata pelajaran sejarah dalam prakteknya 

melalui pembelajaran sejarah sejatinya mempunyai peranan penting dalam 

membentuk kepribadian bangsa. Pembelajaran sejarah dapat memberikan 

wawasan berkenaan dengan peristiwa-peristiwa dari berbagai periode dalam 

upaya pembentukan sikap dan perilaku siswa (Amin, 2010:2). Tujuan mata 

pelajaran sejarah dimaksudkan untuk mengetahui dan menyadari bahwa setiap 

manusia hidup dalam lingkungan, ada hubungan fungsional dan timbal balik 

antara manusia dan lingkungan sehingga manusia mampu memanfaatkannya 

dan memiliki pengetahuan mengenai perubahan-perubahan yang dialami 

penduduk di lingkungannya pada masa lampau sehingga mampu memahami 

keadaan lingkungan pada masa sekarang (Amin, 2011:106).  

Pelaksanaan pembelajaran sejarah di sekolah adalah kegiatan yang 

dilaksanakan oleh guru sejarah dalam menerjemahkan dan menjabarkan 

kurikulum. Pembelajaran sejarah perlu mentransfer nilai-nilai etik dan moral 

yang mendasari cara berpikir, cara bersikap dan cara berperilaku seseorang 

untuk mewujudkan keharmonisan kehidupan individu, kelompok masyarakat 

atau bangsa dalam membangun perdamaian, toleransi dan kesediaan 

menerima perbedaan (Lestari, 2011:32). Dengan demikian, pembelajaran 
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sejarah tidak hanya diarahkan untuk menanamkan pemahaman masa lampau 

hingga masa kini, tetapi juga menumbuhkan rasa tentang adanya 

perkembangan masyarakat kebangsaan dan cinta tanah air, serta rasa 

nasionalisme sebagai warga negara Indonesia dan memperluas wawasan 

hubungan masyarakat antar bangsa di dunia (Depdikbud RI, 1998:80-83). 

 

B. Penelitian Terdahulu 

 Terdapat beberapa penelitian yang masih berkaitan dengan pemanfaatan 

situs sejarah masa kolonial sebagai sumber belajar. Beberapa di antaranya adalah 

penelitian berupa skripsi, jurnal maupun artikel ilmiah. Skripsi dengan judul 

“Efektivitas Pemanfaatan Situs-Situs Sejarah di Banjarnegara Sebagai Sumber 

Belajar Dalam Pembelajaran Sejarah Pada SMAN 1 Banjarnegara dan SMAN 1 

Bawang” oleh Inayah Dwi Lestari (2011) membahas tentang bagaimana 

pemanfaatan situs sejarah di Banjarnegara sebagai sumber belajar sejarah. 

Penelitian ini mengambil lima rumusan masalah yang tujuan akhirnya adalah untuk 

menilai sejauh mana efektivitas pemanfaatan situs sejarah di Banjarnegara sebagai 

sumber belajar dalam pembelajaran sejarah di SMAN 1 Banjarnegara dan SMAN 

1 Bawang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan 

lokasi penelitian di SMAN 1 Banjarnegara dan SMAN 1 Bawang. Informan adalah 

guru sejarah dan siswa dari kedua sekolah tersebut. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.  

 Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi 

sumber. Analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif. Hasil 
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penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pemahaman siswa terdapat perbedaan 

keefektifan antara SMAN 1 Banjarnegara dan SMAN 1 Bawang. SMAN 1 

Banjarnegara menunjukan hasil yang cukup efektif dilihat dari jumlah persentase 

hasil penilaian proses pembelajaran di mana untuk kategori C atau “Cukup” 

menunjukkan jumlah persentase terbesar yaitu 54,4%. Sedangkan untuk SMAN 1 

Bawang, rekapitulasi lembar penilaian proses pembelajaran menunjukan hasil yaitu 

proses pemahaman siswa masih kurang efektif di mana untuk kategori D atau 

“Kurang” memperoleh hasil persentase terbesar yaitu 51,7%. Sedangkan untuk 

pembelajaran dengan memanfaatkan situs sejarah dalam hal hasil belajar, 

menunjukan hasil yang tidak efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil evaluasi 

yang diberikan di mana baik SMAN 1 Banjarnegara maupun SMAN 1 Bawang 

menunjukan rata-rata nilai yang masih di bawah (Kreteria Ketuntasan Minimal) 

KKM dari mata pelajaran sejarah yang berlaku di sekolah tersebut.  

 Persamaan penelitian Inayah dengan penulis adalah sama-sama 

menggunakan situs sejarah sebagai sumber belajar. Perbedaan penelitian yang 

dilakukan Inayah dengan penulis adalah tentang tempat pemanfaatan situs 

bersejarah dan tempat penelitian, penulis memanfaatkan situs bersejarah masa 

Kolonial di Kabupaten Pati sedangkan Inayah memanfaatkan situs sejarah di 

Banjarnegara. Sumbangsih yang diberikan oleh penelitian ini kepada penulis adalah 

memberikan gambaran umum tentang penelitian bertemakan situs sejarah sebagai 

sumber belajar. 

 Penelitian selanjutnya adalah jurnal dengan judul “Pemanfaatan Situs 

Karangkamulyan Untuk Kepentingan Pendidikan Dalam Pembelajaran Sejarah” 
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oleh Yeni Wijayanti (2017). Pada penelitian kali ini metode yang digunakan adalah 

metode deskriptif kualitatif. Temuan yang didapatkan menunjukkan bahwa 

pengunjung yang datang ke Situs Karangkamulyan didominasi oleh masyarakat 

umum dengan tujuan wisata alam, sedangkan masalah yang ditemukan dari pihak 

sekolah adalah tidak adanya izin dari kepala sekolah, jam pelajaran yang terbatas, 

perlu biaya tambahan untuk ke lokasi, dan tidak terdistribusikannya publikasi 

tentang Situs Karangkamulyan. Simpulan tulisan ini adalah bahwa situs ini 

sebenarnya dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran sejarah yang efektif 

mengingat lokasinya dekat dengan sekolah-sekolah. Situs Karangkamulyan dapat 

dimanfaatkan dengan menggunakan metode pembelajaran karyawisata/ekskursi/ 

fieldtrip.  

 Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Yeni Wijayanti dengan penulis 

adalah sama-sama memanfaatkan situs sejarah, persamaan lainnya adalah sama-

sama menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan perbedaannya adalah Yeni 

Wijayanti mengkhususkan penelitian untuk kepentingan pendidikan dalam 

pembelajaran sejarah secara umum sedangkan penulis hanya terbatas sebagai 

sumber belajar sejarah. Sumbangsih yang diberikan oleh penelitian ini kepada 

penulis adalah memberikan gambaran umum tentang penelitian bertemakan 

pemanfaatan situs sejarah serta sebagai rujukan peneliti karena sama-sama 

menggunakan pendekatan kualitatif. 

 Penelitian lain yang relevan adalah skripsi dari Stepanny Mahapradani 

(2016) berjudul “Pemanfaatan Situs Patiayam Sebagai Sumber Belajar Sejarah di 

SMP Negeri 4 Bae Kabupaten Kudus” juga membahas tentang pemanfaatan Situs 
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Patiayam sebagai sumber belajar. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) 

pemanfaatan sumber-sumber belajar di SMP Negeri 4 Bae Kudus masih sederhana 

dengan menggunakan buku teks dan laboratorium yang disediakan oleh sekolah, 

(2) situs Patiayam memiliki potensi untuk dijadikan sumber belajar sejarah dan 

SMP Negeri 4 Bae Kudus sudah memanfaatkan Situs Patiayam sebagai sumber 

belajar sejarah materi masa praaksara, dan (3) pengaruh pemanfaatan Situs 

Patiayam sebagai sumber belajar sejarah diperoleh nilai = 23,455 dengan sig = 

0.000 < 5%, Jadi Ho ditolak. Ini berarti variabel pemanfaatan Situs Patiayam 

sebagai sumber belajar sejarah secara statistik berpengaruh signifikan terhadap 

variabel prestasi belajar siswa. 

  Persamaan penelitian Stepanny dengan penulis adalah sama-sama 

memanfaatkan  situs sejarah sebagai sumber belajar sejarah, sedangkan 

perbedaannya adalah periodisasi situs sejarahnya, Stepanny masa praaksara 

sedangkan penulis masa kolonial. Sumbangsih yang diberikan oleh penelitian ini 

kepada penulis adalah memberikan gambaran umum tentang penelitian bertemakan 

situs sejarah sebagai sumber belajar. 

 Penelitian relevan yang selanjutnya adalah artikel berjudul “Pemanfaatan 

Situs Megalitikum di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso Sebagai 

Sumber Belajar Sejarah” oleh Ahmad Riyansyah Amrullah (2014). Metode 

penelitian yang digunakan adalah Metode penelitian sejarah menggunakan 

langkah-langkah heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui historisitas situs di Kecamatan Tlogosari, peran 

pemerintah dan masyarakat dalam pelestarian situs, relevansi dan pemanfaatan situs 
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sebagai sumber belajar sejarah. Metode pembelajaran yang dapat mendukung 

penelitian ini adalah metode karya wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

peran pemerintah sangat penting untuk mendukung pemanfaatan situs sebagai 

sumber belajar sejarah. Jika situs yang ada dipelihara dengan baik, maka dapat 

dimanfaatkan dalam berbagai hal, salah satunya adalah sebagai sumber belajar. 

 Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad dengan penulis adalah 

sama-sama memanfaatkan  situs sejarah sebagai sumber belajar sejarah, sedangkan 

perbedaannya adalah periodisasi situs sejarahnya, penelitian yang dilakukan oleh 

Ahmad periodisasinya adalah masa praaksara sedangkan yang diteliti oleh penulis 

adalah masa kolonial. Sumbangsih yang diberikan oleh penelitian ini kepada 

penulis adalah memberikan gambaran umum tentang penelitian bertemakan situs 

sejarah sebagai sumber belajar. 

 Penelitian relevan yang terakhir adalah jurnal dari Mohammad Abdul 

Rokhim 1, Eva Banowati & Dewi Liesnoor Setyowati (2017) dengan judul 

”Pemanfaatan Situs Masjid Agung Demak Sebagai Sumber Belajar Sejarah Bagi 

Siswa SMA di Kabupaten Demak”. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yang 

dilaksanakan di SMA negeri sekabupaten Demak yang berjumlah 11 sekolah. 

Teknik pengumpulan data menggunakan angket, observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Teknik analisis data secara statistik deskriptif analisis kualitatif. Hasil 

penelitian yang diperoleh dari pembelajaran sejarah dengan memanfaatkan situs 

tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap pengetahuan, perilaku dan 

kreativitas siswa. Selain itu, siswa juga mampu mengimplemetasikan nilai-nilai 

yang terdapat pada materi sejarah Masjid Agung Demak. Strategi pemanfaatan situs 
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tersebut sebagai sumber belajar sejarah di SMA Kabupaten Demak dapat dilakukan 

dengan cara survei, field trip dan mengundang narasumber, faktor-faktor yang 

menghambat adalah kesesuaian dengan alokasi waktu dan biaya, sedangkan yang 

mendukung yaitu dukungan sekolah, sikap, keterampilan dan kemauan guru, dan 

keluwesan atau fleksibilitas dalam penggunaannya.  

 Persamaan penelitian Rokhim, dkk., dengan penulis adalah sama-sama 

memanfaatkan  situs sejarah sebagai sumber belajar sejarah, sedangkan 

perbedaannya adalah periodisasi situs sejarahnya, Rokhim, dkk., masa Islam 

sedangkan penulis masa kolonial. Sumbangsih yang diberikan oleh penelitian ini 

kepada penulis adalah memberikan gambaran umum tentang penelitian bertemakan 

situs sejarah sebagai sumber belajar. 

 

C. Kerangka Berpikir  

 Banyaknya situs sejarah masa kolonial yang ada di Kabupaten Pati ini 

memiliki relevansi terhadap mata pelajaran sejarah termasuk dalam hal menambah 

sumber belajar bagi pembelajaran sejarah. Pemanfaatan situs sejarah masa kolonial 

dapat menjadi alternatif bagi guru sejarah dalam melaksanakan proses belajar 

mengajar khususnya dalam tema sejarah Indonesia masa kolonial. Dalam 

pemanfaatannya guru sejarah memiliki kendala-kendala. Oleh karena itu, guru 

sejarah melakukan upaya-upaya yang harus ditempuh untuk menyelesaikannya 

sehingga dalam pemanfaatannya dapat menjadikan siswa memperoleh informasi 

secara maksimal. Berdasarkan pemaparan diatas, kerangka berpikir dalam 

penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar. 2.1 (Kerangka Berpikir) 
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BAB V 

PENUTUP                            

 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian mengenai pemanfaatan situs sejarah masa kolonial 

di Pati sebagai sumber belajar sejarah pada SMA negeri di Kabupaten Pati maka, 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut 

1. Bentuk pemanfaatan situs sejarah sebagai sumber belajar sejarah sudah 

dilaksanakan. Setiap sekolah memiliki cara yang berbeda tergantung faktor 

pendukung pembelajaran di masing-masing sekolah. Bentuk pemanfaatan situs 

sejarah tersebut berupa melalui media gambar, melalui media video serta 

dengan cara pemberian tugas yang berkaitan dengan situs sejarah yang 

dimaksud. 

2. Kendala yang dihadapi oleh guru sejarah dalam pemanfaatan situs sejarah 

berbeda-beda tergantung jenis pemanfaatan yang dilakukan serta faktor 

pendukung pembelajaran dari masing-masing sekolah. Kendala yang dihadapi 

yaitu karena terkendali karena waktu, jarak dan faktor internal dari masing-

masing sekolah.  

3. Upaya yang dilakukan oleh guru sejarah untuk mengatasi kendala yang 

dihadapi bervariasi sesuai dengan kendala yang sedang dihadapi. Bentuk upaya 

untuk mengatasi kendala dalam pemanfaatan situs sejarah tersebut berupa 

pembelajaran sejarah melalui media gambar, melalui media video serta dengan 

cara pemberian tugas yang berkaitan dengan situs sejarah yang dimaksud. 
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B. Saran 

1. Bagi guru, diharapkan lebih maksimal lagi dalam pelaksanaan pemanfaatan 

situs sejarah masa kolonial sebagai sumber belajar sehingga lebih efektif baik 

dalam proses maupun hasilnya dapat tercapai, serta dapat mendukung 

pelaksanaan pembelajaran sejarah yang lebih bervariasi dan kreatif serta 

berbasis sejarah lokal. 

2. Guru perlu melengkapi pemanfaatan buku teks dengan sumber dan media 

pembelajaran yang lain, sehingga pembelajaran tidak bersifat text book. 

Mencari sumber-sumber kesejarahan baru dari referensi lain sebagai pelengkap 

dan pembanding buku teks. Memanfaatkan teknologi informasi seperti internet 

untuk menunjang pemanfaatan dan mengatasi keterbatasan buku teks. 

3. Bagi sekolah, diharapkan lebih mendukung lagi terhadap pelaksanaan 

pemanfaatan bangunan peninggalan masa kolonial sebagai sumber belajar agar 

keefektivan yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal 

4. Bagi siswa, diharapkan lebih fokus dan serius dalam pelaksanaan pembelajaran 

sejarah dengan memanfaatkan bangunan peninggalan masa kolonial yang ada 

di Kota Pekalongan sebagai sumber belajar 
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