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SARI 

Wardhani, Niken Ayu. 2020. Rintisan Museum “Rumah Artefak” Sebagai Media 

Pembelajaran Masa Prasejarah Bagi Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Blora Tahun 

Pelajaran 2019/2020. Skripsi. Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing Romadi, S.Pd., M. Hum. 165  halaman. 

 

Kata Kunci : Media Pembelajaran, Pemanfaatan Rumah Artefak, Hambatan 

Pembelajaran sejarah dengan memanfaatkan rintisan museum Rumah Artefak 

sebagai media pembelajaran sejarah merupakan salah satu kegiatan pembelajaran 

yang membuat siswa antusias dalam belajar. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui relevansi Rumah Artefak sebagai media pembelajaran sejarah materi 

prasejarah di SMA Negeri 1 Blora, mengetahui gambaran  pemanfaatan rintisan 

museum Rumah Artefak, dan mengetahui hambatan yang dialami oleh guru, siswa, 

dan pengelola Rumah Artefak pada saat melakukan pembelajaran di luar kelas. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif strategi studi kasus. 

Penelitian ini berfokus pada pemanfaatan Rumah Artefak sebagai media 

pembelajaran sejarah materi prasejarah bagi siswa kelas X IPS SMA Negeri 1 Blora 

tahun pelajaran 2019/2020. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil 

wawancara mendalam dengan guru sejarah, siswa, dan pengelola Rumah Artefak. 

Selain menggunakan wawancara, sumber data juga diperoleh dari sumber tertulis. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, 

wawancara mendalam, dan studi dokumen. Teknik pengujian keabsahan data, 

peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah intraktif model yang mencakup tiga hal yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini adalah siswa melakukan kegiatan pembelajaran materi 

masa prasejarah dengan memanfaatkan koleksi yang ada di Rumah Artefak seperti 

tengkorak manusia purba dapat meningkatkan pemahan siswa. Keberadaan Rumah 

Artefak memiliki arti penting bagi siswa karena dari rumah Artefak siswa dapat 

belajar secara langsung dan dapat melihat secara nyata benda peninggalan sejarah 

yang sebelumnya hanya dapat mereka lihat di buku. Ketersediaan media di Rumah 

Artefak cukup beragam yaitu media visual, audiovisual, tiruan, model, dan lain-

lain. Rumah artefak menyediakan beberapa media mulai dari media visual (gambar 

peta, gambar fosil), media tiruan (tengkorak manusia purba), media cetak (leaflet), 

dan media benda asli (fosil, artefak). Hambatan yang terjadi selama kegiatan 

pembelajaran di Rumah Artefak dimulai saat proses perencanaan hingga evaluasi 

(transportasi, cuaca, izin sekolah) dan keadaan di Rumah Artefak. 

Saran dari peneliti adalah guru dapat lebih sering memanfaatkan Rumah 

Artefak dalam kegiatan pembelajaran, perlu adanya perhatian yang lebih dari pihak 

pemerintah dalam hal pengelolaan Rumah Artefak, dan adanya upaya yang lebih 

dari pihak Rumah Artefak dalam memperhatikan sarana dan prasarana yang ada di 

Rumah Artefak agar menarik minat pengunjung seperti siswa untuk belajar dan 

memanfaatkan Rumah Artefak sebagai media pembelajaran mereka.  
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ABSTRACT 

 

Wardhani, Niken Ayu. 2020. Pioneering Museum "House of Artifacts" as a 

Prehistoric Learning Media for Class X Students of Blora 1 High School in 

2019/2020 Academic Year. Thesis. History Department. Faculty of Social Science. 

Universitas Negeri Semarang. Supervisor Romadi, S.Pd., M. Hum. 165 pages.  

 

Keywords: Learning Media, Artifact Home Utilization, Obstacles 

 

Learning history by utilizing the pioneering of the Rumah Artefak museum 

as a medium for learning history is one of the learning activities that makes students 

enthusiastic in learning. The purpose of this study was to determine the relevance 

of the Rumah Artefak as a medium of learning history of prehistoric material in 

SMA Negeri 1 Blora, to know the description of the use of the pioneering museum 

of the Rumah Artefak, and to know the obstacles experienced by the teachers, 

students, and managers of the Rumah Artefak when conducting learning outside the 

classroom. 

This study uses a qualitative research method of case study strategy. This 

research focuses on the use of the Rumah Artefak as a medium of learning history 

of prehistoric material for students of class X IPS in SMA Negeri 1 Blora in the 

academic year 2019/2020. Data sources in this study were obtained from in-depth 

interviews with history teachers, students, and managers of Rumah Artefak. In 

addition to using interviews, data sources were also obtained from written sources. 

Data collection techniques in this study used observation techniques, in-depth 

interviews, and document studies. Data validity testing techniques, researchers use 

source triangulation techniques. The data analysis technique used is the interactive 

model which includes three things namely data reduction, data presentation, and 

drawing conclusions. 

The results of this study are students doing prehistoric material learning 

activities by utilizing existing collections in the Rumah Artefak such as ancient 

human skulls can improve student understanding. The existence of the Rumah 

Artefak has important meaning for students because from the Rumah Artefak 

students can learn firsthand and can see clearly the historical heritage objects that 

they previously could only see in books. The availability of media in the Rumah 

Artefak is quite diverse, namely visual, audiovisual, imitation, models, and others. 

The artifact house provides several media ranging from visual media (map images, 

fossil images), mock media (ancient human skulls), print media (leaflets), and 

media of original objects (fossils, artifacts). The obstacles that occur during learning 

activities at the Rumah Artefak begin during the planning process to the evaluation 

(transportation, weather, school permits) and the conditions at the Rumah Artefak. 

Suggestions from researchers are teachers can more often use Rumah Artefak 

in learning activities, there needs to be more attention from the government in terms 

of managing Rumah Artefak, and there is more effort from Rumah Artefak parties 

in paying attention to the facilities and infrastructure in Rumah Artefak in order to 

attract the interest of visitors such as students to learn and utilize the Rumah Artefak 

as their learning media. 



 
 

x 
 

DAFTAR ISI 

 

 

HALAMAN JUDUL .....................................................................  i 

PERSETUJUAN PEMBIMBING .................................................  ii 

PENGESAHAN ............................................................................  iii 

PERNYATAAN ............................................................................  iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ................................................  v 

PRAKATA ....................................................................................  vi 

SARI  .............................................................................................  viii 

ABSTRACT ..................................................................................  ix 

DAFTAR ISI .................................................................................  x 

DAFTAR TABEL .........................................................................  xii 

DAFTAR GAMBAR ....................................................................  xiii 

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................  xiv 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah ....................................................  1 

B. Rumusan Masalah .............................................................  6 

C. Tujuan Penelitian ..............................................................  6 

D. Manfaat Penelitian .............................................................  7 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu .........................................................  9 

B. Landasan Teori ..................................................................  14 

1. Museum  ................................................................  14 

2. Media ....................................................................  21 

3. Pembelajaran Sejarah ............................................  32 

C. Kerangka Berpikir .............................................................  44 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Latar Penelitian .................................................................  45 

B. Fokus Penelitian ................................................................  47 

C. Sumber Data ......................................................................  48 

D. Teknik Pengumpulan Data ................................................  53 



 
 

xi 
 

E. Keabsahan Data .................................................................  58 

F. Teknik Analisis Data .........................................................  59 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian .................................................................  62 

1. Relevansi Rumah Artefak sebagai media pembelajaran 

 masa prasejarah bagi siswa  .......................................  62 

2. Pemanfaatan rintisan museum Rumah  .......................  75 

3. Hambatan dalam Pemanfaatan Rumah Artefak  

Sebagai Media Pembelajaran  .....................................  83 

B. Pembahasan  ......................................................................  91 

1. Relevansi Rumah Artefak sebagai media pembelajaran 

masa prasejarah bagi siswa ........................................  91 

2. Pemanfaatan rintisan museum Rumah .......................  98 

3. Hambatan dalam Pemanfaatan Rumah Artefak  

Sebagai Media Pembelajaran  ....................................  104 

BAB V PENUTUP 

A. Simpulan ...........................................................................  109 

B. Saran ..................................................................................  110 

DAFTAR PUSTAKA  .................................................................  112 

LAMPIRAN .................................................................................  115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xii 
 

DAFTAR TABEL 

 
Tabel 1. Koleksi Masa Prasejarah ............................................... 65 

Tabel 2. Koleksi Masa Hindu Budha .......................................... 66 

Tabel 3. Koleksi Masa Islam dan Kolonial .................................. 66 

Tabel 4. Media Rumah Artefak  ...................................................  70 

Tabel 5. Hambatan Kegiatan Kunjungan  ....................................  84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiii 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 1. Kerucut Pengalaman Dale ...........................................  25 

Gambar 2. Kerangka Berpikir .......................................................  44 

Gambar 3. Tahap Analisis Data ....................................................  61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiv 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

LAMPIRAN ..................................................................................  115 

 

Lampiran 1. Daftar Informan ........................................................  116 

Lampiran 2. Hasil Wawancara ......................................................  124 

Lampiran 3. Silabus ......................................................................  142 

Lampiran 4. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  (RPP) .............  146 

Lampiran 5. Data Base Inventarisasi ............................................  159 

Lampiran 6. Daftar Hadir ..............................................................  161 

Lampiran 7. Dokumentasi .............................................................  162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan di Indonesia pada masa sekarang sudah semakin 

kompleks, berdasarkan pada UU No 20 Tahun 2003. Perkembangan ini 

mulai dari siswanya yang lebih aktif dan kreatif hingga profesionalitas guru 

dalam memberikan materi yang semakin kreatif. Menurut Heny Kusuma 

Widyaningrum dan Fauzatul Ma’rufah Rahmanumeta dalam sebuah jurnal 

Proceedings International Seminar FoE (Faculty of Education) – Vol. 1 pada 

Mei 2016 menyatakan bahwa kreativitas guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran yang efektif juga dibutuhkan. Untuk menghasilkan sesuatu 

yang kreatif, dibutuhkan usaha yang matang dan berbeda dari yang telah 

ada. Guru yang kreatif berusaha memberikan alternatif terhadap sesuatu 

yang telah ada. Mereka selalu ingin menemukan sesuatu yang lebih baik dan 

efisien. Kreativitas tidak membatasi ide yang muncul. 

Sesuai dengan apa yang dijelaskan di atas, siswa cenderung lebih 

kreatif di dalam pembelajaran. Kondisi yang seperti inilah yang menuntut 

seorang guru untuk lebih inovatif dan kreatif dalam menyampaikan setiap 

materi dalam pembelajaran. Proses pembelajaran di kelas terdapat  lima 

komponen penting untuk membentuk satu kesatuan lingkungan 

pembelajaran, yaitu tujuan, pendidik, peserta didik, materi, dan evaluasi. 

Dari kelima komponen tersebut, pendidik atau pengajar yaitu seorang guru 

merupakan penggerak aktif dari proses kegiatan pembelajaran. Namun, 
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sebuah pembelajaran juga tidak dapat lepas dari keberadaan murid. Jadi, 

interaksi antara guru dan murid dengan sumber belajar pada lingkungan 

belajar merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan dalam 

tercapainya prosesi pembelajaran yang efektif pada jenjang pendidikan (UU 

No 20 Tahun 2003). Pembelajaran dikatakan efektif apabila dapat 

memfasilitasi peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

ditentukan.    

Kurikulum 2013 yang berlaku saat ini menjelaskan beberapa nilai-

nilai karakter yang harus dimiliki oleh siswanya yaitu Religius, Jujur, 

Toleransi, Disiplin, Kerja Keras, Kreatif, Mandiri, Demokratis, Rasa Ingin 

Tahu, Semangat Kebangsaan, Cinta Tanah Air, Menghargai Prestasi, 

Komunikatif, Cinta Damai, Gemar Membaca, Peduli Lingkungan, Peduli 

Sosial, dan Tanggung Jawab (Asmaun dan Angga, 2012:42). Salah satu 

pembelajaran yang dapat digunakan untuk menanamkan 18 nilai karakter 

tersebut adalah pembelajaran sejarah. Hal ini didukung oleh Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22 Tahun 2006 

tentang standar isi menegaskan bahwa pengetahuan masa lampau 

mengandung nilai-nilai kearifan yang dapat digunakan untuk membentuk 

sikap dan watak, kepribadian peserta didik, serta dapat digunakan untuk 

melatih kecerdasan. Untuk itu nilai-nilai sejarah harus dapat tercermin 

dalam pola prilaku nyata peserta didik. Nilai-nilai yang terkandung dalam 

pembelajaran sejarah dapat memberikan pembelajaran kepada kita tentang 

berbagai hal, di antaranya adalah mengenai jiwa nasionalisme kita yang 
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semakin tinggi dengan seringnya kita belajar dan memahami peristiwa 

sejarah. Dengan sejarah, kita dapat belajar mengenai segala aspek 

kehidupan Indonesia dari masa  Prasejarah, masa Hindu Budha, masa Islam, 

hingga masa Kolonial 

Beberapa cara mengajar yang sering digunakan oleh para guru antara 

lain: ceramah, studi kasus, diskusi, demonstrasi, tanya jawab, belajar 

sendiri, wawancara, laboratorium, simulasi, pekerjaan rumah, dan tutorial 

(Soekarwati, 1995:17). Proses belajar mengajar pada hakekatnya 

merupakan komunikasi penyampaian pesan (materi bahan ajar) dari 

pengantar ke penerima, dalam hal ini posisi media pembelajaran sangatlah 

penting. Sadiman (1996) yang menyatakan bahwa media pembelajaran 

adalah semua alat yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, dengan 

maksud untuk menyampaikan informasi pembelajaran dari sumber (guru 

maupun sumber lain) kepada penerima (dalam hal ini anak didik atau warga 

belajar) yang dapat merangsang pemikiran, perasaan, dan perhatian 

penerima pesan sehingga tercipta bentuk komunikasi. Salah satu cara 

pemanfaatan media yaitu dengan cara membawa langsung murid pada 

sebuah lokasi yang menyediakan sumber belajar yang berada di lingkungan 

sekitar mereka. Hal ini dapat direalisasikan dengan mengajak anak-anak 

peserta didik untuk melakukan pembelajaran di luar kelas.  

Implementasi pembelajaran di luar kelas ini dapat diwujudkan dengan 

cara mengajak siswa untuk mendatangi museum di mana di dalam museum 

tersebut menyimpan barang-barang cagar budaya hasil dari prosesi 
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serangkaian peristiwa sejarah Indonesia. W.M. Gregory (Aninda 2015)  

menilai bahwa sekolah terlalu sedikit memberi kesempatan adanya persepsi 

kesadaran, penyelidikaan, dan pengalaman yang sesungguhnya. Siswa 

memerlukan pengalaman dengan benda-benda yang sesungguhnya dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Blora merupakan sebuah kabupaten yang berada di wilayah Jawa 

Tengah dan berbatasan langsung dengan wilayah Jawa Timur dan di 

pisahkan oleh sungai Bengawan Solo. Keberadaan sungai bengawan solo 

menjadi salah satu faktor wilayah di Kabupaten Blora terdapat beberapa 

peninggalan pada masa purba (prasejarah). Bukan hanya kekayaan akan 

peninggalan masa prasejarah saja, namun di Kabupaten Blora juga terdapat 

peninggalan dari masa Hindu-Buddha hingga masa Kemerdekaan. Melihat 

potensi yang dimiliki, kabupaten ini tidak memiliki tempat atau wadah 

untuk menampung segala koleksi sejarah yang dimiliki. Sangat disayangkan 

dengan keberadaan kekayaan alam yang melimpah dan peninggalan sejarah 

yang dapat di bilang cukup lengkap ini, pemerintah belum memiliki 

museum sendiri untuk menyimpan barang-barang peninggalan sejarah 

tersebut.  

Keberadaan Rumah Artefak memberikan angin segar bagi masyarakat 

Blora supaya Kabupaten Blora dapat memiliki museum mereka sendiri. 

Pada saat ini, keberadaan Rumah Artefak masih menjadi “rintisan museum” 

dan belum menjadi museum. Para pegiat sejarah, pihak Forum Peduli 

Sejarah Budaya Blora, dan segenap unsur masyarakat Blora sangat 
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mendukung keberadaan calon museum ini. Pembelajaran sejarah 

merupakan kegiatan belajar membahas mengenai pengetahuan yang berasal 

dari masa lalu. Peristiwa sejarah terjadi ribuan tahun lalu yang memiliki 

jarak sangat panjang dengan masa sekarang. Relevansi pemahaman siswa 

akan peristiwa yang terjadi ribuan tahun lalu dapat dipermudah dengan 

membawa siswa ke tempat yang menyimpan bukti nyata peninggalan 

sejarah. Menurut pengelola Rumah Artefak, para siswa sangat senang bisa 

mengunjungi calon museum tersebut karena mereka dapat melihat secara 

langsung apa yang dijelaskan oleh gurunya yang hanya ada di dalam buku. 

Begitu pula salah satu guru SMA Negeri 1 Blora yang sekaligus menjabat 

sebagai tim ahli cagar budaya Kabupaten Blora juga menjadikan Rumah 

Artefak ini sebagai media untuk pembelajaran sejarah.  

Penelitian mengenai pemanfaatan Rumah Artefak ini belum pernah di 

kaji oleh pihak manapun. Menurut pihak Rumah Artefak karena baru 

didirikan pada 1 Juni 2019 dan banyak masyarakat yang belum mengetahui 

keberadaanya, maka penelitian ini dianggap sebagai penelitian pertama 

yang dilakukan dalam mengkaji Rumah Artefak. Jarak antara Rumah 

Artefak dan SMA Negeri 1 Blora hanya berjarak sekitar 1 km. Guru SMA 

Negeri 1 Blora juga pegiat berdirinya Rumah Artefak. Berdasarkan 

penjelasan tersebut, maka peneliti mengadakan penelitian dengan judul 

Rintisan Museum “Rumah Artefak”Sebagai Media Pembelajaran Sejarah 

Materi Masa Prasejarah Bagi Siswa Kelas X SMA Negeri I Blora Tahun 

Pelajaran 2019/2020. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka beberapa 

rumusan masalah yang diperoleh di antaranya: 

1. Bagaimana relevansi Rumah Artefak sebagai media pembelajaran 

sejarah materi prasejarah di SMA Negeri 1 Blora? 

2. Bagaimana gambaran  pemanfaatan rintisan museum Rumah 

Artefak tersebut? 

3. Apa saja hambatan yang dirasakan oleh pengelola Rumah Artefak 

dan pihak sekolah dalam pemanfaatan Rumah Artefak sebagai 

media pembelajaran? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini di antaranya adalah : 

1. Untuk mengetahui relevansi Rumah Artefak sebagai media 

pembelajaran sejarah materi prasejarah di SMA Negeri 1 Blora. 

2. Untuk mengetahui gambaran  pemanfaatan rintisan museum 

Rumah Artefak. 

3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dirasakan oleh pihak 

Rumah Artefak maupun pihak sekolah dalam pemanfatan Rumah 

Artefak sebagai media pembelajaran. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapula manfaat yang diberikan adalah : 

1. Manfaat Teoritis  

a. Memberi sumbangan pemikiran terhadap dunia pendidikan dan 

memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya adalah 

Sejarah. 

b. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sumber yang penting bagi 

para peneliti lain untuk melakukan penelitian sejenis atau 

melanjutkan penilitian tersebut secara lebih luas, intensif dan 

mendalam.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Guru 

1) Memberikan masukan untuk lebih memanfaatkan media lain 

yang dapat mengajak siswa untuk bukan hanya belajar dan 

beraktivitas di dalam kelas saja. 

2) Guru dapat memanfaatkan Rumah Artefak sebagai media untuk 

mendapatkan informasi yang dapat digunakan dalam kegiatan 

pembelajaraan. 

b. Bagi Sekolah 

Dapat memberikan sumbangan berupa hasil penelitian yang 

nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan proses evaluasi tiap 

tahunnya yang menjadi acuan untuk menentukan arah kebijakan 

demi kemajuan sekolah. 
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c. Bagi Siswa 

1) Memperkenalkan Rumah Artefak sebagai media yang 

menyediakan informasi untuk belajar sejarah dengan koleksi 

yang ada di dalamnya. 

2) Menumbuhkan kemampuan untuk saling berkomunikasi antar 

sesama, berpikir kritis, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. 

d. Bagi Museum 

1) Memperkenalkan Rumah Artefak sebagai calon museum yang 

ada di Kabupaten Blora. 

2) Dapat memotivasi pengelola Rumah Artefak untuk berperan 

aktif dalam dunia pendidikan. 

e. Bagi Pemerintah 

Dapat segera menjadikan Rumah Artefak menjadi Museum yang 

dapat bermanfaat bagi kaum pelajar maupun masyarakat umum. 

f. Peneliti 

Memberikan pengalaman, pengetahuan, wawasan sebagai calon 

guru Sejarah terutama dalam memanfaatkan media pembelajaran 

yang ada di sekitar lingkungan kita. Dan juga memberikan 

pengalaman tentang pembelajaran aktif di Rumah Artefak 

Kabupaten Blora. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa kajian terdahulu yang meneliti tentang penggunaan 

museum dalam proses pembelajaran sejarah. Penelitian serupa yang relevan 

untuk digunakan dalam penelitian ini di antaranya skripsi karya Redita, Anida, 

Anita, Rizka, dan Yanuarius. 

Pertama skripsi karya Redita Ventyasari (2015) dengan judul 

Pemanfaatan Museum Trinil Sebagai Sumber Belajar Sejarah Bagi Siswa SMA 

Di Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur Tahun Ajaran 2014/2015.  Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Saudari Redita adalah adanya dampak positif 

dari pembelajaran di luar kelas menyebabkan antusias siswa menjadi lebih 

tinggi dalam proses pembelajaran. Jumlah koleksi yang terdapat di museum 

belum begitu lengkap, namun dengan koleksi yang ada dapat menjadikan 

Museum Trinil sebagai sumber belajar siswa khususnya pada mata pelajaran 

sejarah di sekolah. Skripsi karya Saudari Redita memberikan informasi 

mengenai contoh instrumen wawancara yang dapat digunakan oleh peneliti. 

Perbedaan skripsi karya Saudari Redita dengan skripsi yang dilakukan oleh 

peneliti yaitu fokus permasalahan tentang pemanfaatan museum yang lebih 

menekankan pada kegunaannya sebagai media pembelajaran. Persamaan yang 

ada yaitu sama-sama membahas mengenai manfaat museum dalam dunia 

pendidikan.  
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Kedua, skripsi karya Anida Dratriarawati (2015) dengan judul 

Pemanfaatan Museum Isdiman Ambarawa Sebagai Sumber Belajar Terhadap 

Minat Belajar Sejarah  Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Ambarawa  Tahun 

Ajaran 2014/2015. Hasil penelitian ini tidak jauh berbeda dari penelitian yang 

dilakukan oleh Saudari Redita bahwa dengan memanfaatkan museum, 

pembelajaran lebih menarik bagi siswa dengan intensitas keberhasilan minat 

siswa yang juga lebih tinggi dan baik bila melakukan pembelajaran di luar 

kelas. Informasi yang diperoleh dari skripsi karya Saudari Aninda adalah 

sumber buku yang berkaitan dengan skripsi peneliti memiliki kesamaan yang 

menjadikannya sebagai referensi. Selain itu perbedaan skripsi Saudari Aninda 

dengan peneliti terletak pada metode penelitian yang digunakan. Saudari 

Aninda menggunakan metode kuantitatif dalam mengolah data, sementara 

peneliti menggunakan metode kualitatif dalam mengolah data. Pengolahan data 

dalam pemilihan metode penelitian menjadi dasar untuk menganalisis data 

yang diperoleh setelah melakukan penelitian.  

Ketiga merupakan penelitian yang dilakukan oleh Anita Oktaviani 

(2016) dengan judul skripsi Peranan Museum Soeharto Sebagai Media 

Pembelajaran Sejarah. Hasil skripsi karya Saudari Anita yaitu pemanfaatan 

museum perlu ditingkatkan dengan mengadakan kegiatan yang berkelanjutan. 

Adanya penelitian yang dilakukan Saudari Anita memberikan gambaran 

kepada peneliti bahwa tidak selalu keberadaan museum dimanfaatkan secara 

penuh dalam kegiatan pembelajaran. Kurangnya kerjasama yang baik antara 

pihak museum dengan sekolah juga menjadikan pemanfaatan ini kurang 
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maksimal. Perbedaan yang cukup menonjol yaitu kerjasama antara pihak 

Rumah Artefak dengan guru-guru di Kabupaten Blora yang terjalin baik 

sehingga menjadikan Rumah Artefak sebagai media pembelajaran sejarah di 

sekolah. Guru Sejarah di sekolah sangat menganjurkan siswa untuk berkunjung 

ke Rumah Artefak karena kesesuaian dengan beberapa materi yang dijelaskan 

dalam proses belajar mengajar.   

Keempat, skripsi karya Rizka Putri Wijaya (2017) dengan judul skripsi 

Pemanfaatan Museum RA Kartini Rembang Sebagai Sumber Belajar IPS 

Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Kaliori Pada Pokok Bahasan Peranan RA 

Kartini Dalam Emansipasi Wanita Di Rembang Tahun Pelajaran 2016/2017. 

Hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian ini menunjukkan bahwa 

keberadaan museum belum sepenuhnya dimanfaatkan khususnya dalam 

bidang pendidikan. Kondisi museum yang kurang terawat menjadikan 

masyarakat atau siswa kurang tertarik berkunjung ke Museum RA Kartini. 

Koleksi yang tersimpan di museum menampilkan beberapa barang 

peninggalan RA Kartini saat beliau masih hidup. Peninggalan RA Kartini 

tersebut kurang sesuai dengan materi pelajaran yang dijelaskan di sekolah, 

maka museum RA Kartini kurang cocok untuk digunakan sebagai sumber 

belajar di sekolah. Penelitian yang dilakukan Saudari Rizka memberikan 

informasi bahwa belum tentu keberadaan museum yang berada di tiap daerah 

dapat dijadikan sebagai sumber belajar bagi siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. Perbedaan skripsi karya Saudari Rizka dengan skripsi yang 

dilakukan oleh peneliti adalah antusias siswa terhadap keberadaan Rumah 
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Artefak sangat tinggi dan keinginan siswa untuk berkunjung sangat tinggi juga. 

Persamaan skripsi karya Saudari Rizka dengan skripsi peneliti yaitu sama-sama 

mengkaji tentang museum lokal yang ada di daerah masing-masing. Kesamaan 

lainnya yaitu fokus penelitian yang mengkaji tentang pemanfaatan museum 

dalam bidang pendidikan. 

Kelima, penelitian termutakhir (2019) yang dilakukan oleh Yanuarius 

Vandana Putra dengan judul skripsi Pemanfaatan Museum Senobudoyo 

Sebagai Sumber Belajar dan Destinasi Wisata di Yogyakarta. Hasil penelitian 

Saudara Yanuarius adalah dengan jumlah 62.661 koleksi, belum dapat 

menjadikan Museum Sonobudoyo menjadi salah satu sumber belajar sejarah 

bagi siswa. Kesesuaian koleksi yang sesuai dengan materi pembelajaran siswa 

di sekolah hanya sebesar sepertiga bagian. Namun berbanding terbalik dalam 

pemanfaatan museum di bidang wisata sejarah, jumlah koleksi yang mencapai 

62.661 bagi siswa maupun masyarakat umum Museum Senobudoyo sudah 

tepat digunakan sebagai destinasi wisata di Yogyakarta. Skripsi karya Saudara 

Yanuarius memberikan informasi bahwa dengan jumlah koleksi yang banyak, 

keberadaan Museum Sonobudoyo (museum ke-2 terlengkap di Indonesia) 

tidak menjamin bahwa koleksi yang ada dapat dijadikan sebagai sumber belajar 

sejarah di sekolah. Perbedaan dengan skripsi yang dilakukan peneliti adalah 

fokus penelitian yang cakupannya lebih luas dengan membahas Museum 

Senobudoyo manfaat museum secara keseluruhan (bidang pendidikan dan 

bidang pariwisata) dengan melakukan wawancara dengan pengunjung umum 

yang datang. Namun berbeda dengan peneliti yang meneliti dengan fokus 
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penelitian yang lebih sempit yaitu tentang manfaat Rumah Artefak dalam 

bidang pendidikan dan hanya melakukan wawancara pada siswa kelas X IPS 

SMA Negeri 1 Blora. Skripsi karya Saudara Yanuarius memiliki kesamaan 

dengan skripsi peneliti yaitu fokus penelitian yang mengkaji pemanfaatan 

museum dalam bidang pendidikan khususnya dalam proses belajar sejarah. 

Museum dan mata pelajaran sejarah memiliki keterkaitan yang dapat 

dimanfaatkan dengan baik yaitu dalam proses belajar mengajar, baik 

digunakan sebagai media belajar atau sumber belajar dalam kegiatan 

pembelajaran sejarah. 

Berdasarkan pada beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan, 

perbedaan terpenting dan menjadi keunikan dalam penelitian skripsi ini adalah 

status Rumah Artefak yang belum menjadi museum namun memiliki peminat 

pengunjung yang banyak dari berbagai kalangan di Kabupaten Blora. 

 Rumah Artefak memiliki koleksi yang berasal dari berbagai daerah di 

Kabupaten Blora. Koleksi tersebut berasal dari empat peradaban di Indonesia 

yaitu masa Prasejarah, masa Hindu Budha, masa Islam, dan masa Kolonial. 

Kelengkapan koleksi yang dimiliki menjadikan Rumah Artefak cocok 

dijadikan sebagai media belajar khususnya pada mata pelajaran sejarah di 

sekolah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan 

Rumah Artefak dalam bidang pendidikan yang bermanfaat bagi siswa dan 

sekaligus menjadi sarana untuk mengenalkan Rumah Artefak kepada 

masyarakat umum sebagai calon museum pertama di Kabupaten Blora.  

 



14 
 

 

B. Landasan Teori 

1. Museum 

a. Pengertian Museum 

Sejarah awal museum berawal sekitar 300 tahun lalu dirintis 

oleh Ptolemaeus I di Mesir. Muzeum (gedung akademi 

pengetahuan) berasal dari kata Muzem yang memiliki arti Dewi 

Pengetahuan dan Kesenian bangsa Yunani Kuno (Kusumo, 

1993:12). Perkembangan mengenai museum berlangsung hingga 

saat ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian 

museum adalah gedung atau bangunan yang digunakan sebagai 

tempat tetap untuk pameran benda-benda yang patut mendapat 

perhatian umum seperti peninggalan sejarah, seni, dan juga ilmu 

atau juga penyimpan barang kuno. Sementara itu menurut 

Internasional Council of Museum (ICOM) dalam pedoman museum 

Indonesia (2008) menyatakan bahwa museum adalah sebuah 

lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan, melayani 

masyarakat, terbuka untuk umum, memperoleh, merawat, 

menghubungkan dan memamerkan artefak-artefak perihal jati diri 

manusia dan lingkungannya untuk tujuan studi pendidikan dan 

rekreasi.  

Berdasarkan peraturan pemerintah No 66 tahun 2015 tentang 

Museum, dijelaskan bahwa pengertian museum  adalah  lembaga  

yang  berfungsi  melindungi, mengembangkan, memanfaatkan 
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koleksi,dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat. Museum 

merupakan gedung berbagai macam ilmu. Maksudnya adalah 

koleksi-koleksi yang tersimpan di dalam museum kedepannya 

diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber ilmu bagi masyarakat 

umum termasuk para pelajar.  

Sejarah museum di Indonesia dirintis oleh G.E. Rumphius 

pada tahun 1648 di Ambon. Isi museum yang didirikannya berasal 

dari buku-buku dari Nederland yang dibawa (Kusumo, 1993:15). 

G.E. Rumphius sangat berjasa dalam mengawali ilmu pengetahuan 

tentang kelautan khususnya di Indonesia bagian timur. Museum 

yang didirikan tersebut dinamakan Het Ambonsche Rariteiten 

Kabinet yang artinya adalah ruang penyimpanan benda-benda aneh 

atau langka dari Ambon. Hingga pada perkembangannya sekitar 

tahun 1930 muncul keinginan dari beberapa pihak untuk 

mendirikan museum-museum kecil di daerah. Hal ini berkembang 

secara terus menerus hingga masa sekarang. Koleksi museum lokal 

dapat dijadikan sebagai sumber ilmu bagi para pemuda. Selain  itu, 

museum lokal dapat menjalin kerja sama dengan Pemerintah 

Daerah sehingga museum dapat dijadikan pusat pendidikan bagi 

masyarakat sekaligus menjadi lembaga tetap pewaris dan penerus 

kebudayaan khas setempat.  
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Segala sesuatu yang menyangkut tentang museum ditentukan 

dalam PP No 66 Tahun 2015, begitu juga mengenai manfaat dari 

museum. Pemanfaatan Museum oleh Setiap Orang atau Masyarakat  

Hukum Adat dilakukan untuk tujuan pendidikan, pengembangan    

bakat    dan    minat,    pengembangan kreativitas  dan  inovasi,  serta  

kesenangan  berdasarkan izin kepala Museum (PP No 66 Tahun 

2015). Selain itu, keberadaan museum memberikan beberapa 

manfaat antara lain: (1) museum sebagai tempat memelihara 

warisan budaya; (2) tempat untuk membina dan melatih generasi 

muda, artinya mereka mampu menguasai seni kebudayaan 

bangsanya kemudian mengkreasikan dalam bentuk yang baru dan 

melestarikan budaya yang telah ada; (3) museum merupakan 

cerminan kebudayaan setempat di dalam lingkungan nasional; (4) 

membuat manusia penuh kesadaran; (5) sebagai tempat pusat 

pendidikan masyarakat; (6) sebagai alat penunjang pelajaran 

(Kusumo : 1993) 

Berdasarkan beberapa pengertian maka dapat disimpulkan 

bahwa Museum adalah sebuah tempat yang digunakan untuk 

menyimpan benda-benda yang memiliki nilai arti yang penting dan 

patut untuk dipertontonkan kepada masyarakat umum, beberapa 

benda tersebut di antaranya adalah benda-benda cagar budaya dari 

peninggalan sejarah dan beberapa peninggalan kebudayaan 

Indonesia.  
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Keberadaan museum dapat dimanfaatkan sebagai penunjang 

pembelajaran, hal ini seperti dikatakan oleh Direktur Jenderal 

Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 

1967 yaitu  

Sekali lagi ingin kami tekankan bahwa Pendidikan Kebudayaan 

adalah soal pelaksanaan yang harus dijalankan oleh para 

siswa sendiri dengan petunjuk guru. Kita tidak mendidik 

anak-anak kita menjadi ahli kebudayaan yang kelak sanggup 

menganalisa kebudayaan. Yang kita ingini adalah manusia 

yang berkebudayaan Indonesia yang bernilai tinggi. 

 

Keberadaan museum menjadikan guru memiliki media 

dalam penyampaian materi khususunya dalam pelajaran sejarah di 

sekolah.  

b. Fungsi Museum 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah dapat disimpulkan bahwa 

Museum memiliki fungsi untuk menyimpan, merawat, 

mengamankan, dan sebagai sumber informasi. Maka dapat 

dikelompokkan menjadi dua fungsi utama yaitu sebagai pelestarian 

dan sebagai sumber informasi. 

1. Pelestarian 

Dalam bidang pelestarian terdapat beberapa aspek yaitu : 

a) Penyimpanan, yang terdiri dari awal mula 

pengumpulan benda untuk dijadikan koleksi, 

selanjutnya dilakukan pencatatan koleksi, sistem 

penomoran dan penataan koleksi.  
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b) Perawatan, yang terdiri dari kegiatan untuk 

mencegah dan menanggulangi apabila ada kerusakan 

pada koleksi di museum.  

c) Pengamanan, yang terdiri dari kegiatan perlindungan 

untuk menjaga koleksi dari gangguan atau kerusakan 

oleh faktor alam dan ulah manusia. Biasanya untuk 

benda-benda yang mudah rusak atau rapuh di 

berikan pengamanan dengan cara diletakkan di 

dalam etalase kaca untuk pengamanan supaya tidak 

mudah rusak dan tidak disentuh oleh pengunjung.   

2. Sumber informasi 

Museum melaksanakan kegiatan pemanfaatan melalui 

kegiatan penelitian. Penelitian dilakukan untuk 

mengembangkan kebudayaan nasional ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang tersedia dalam 

museum. Koleksi-koleksi yang tersimpan di dalam 

museum dapat dijadikan sebagai sumber belajar siswa-

siswa sekolah yang ada di sekitar museum maupun yang 

jauh dari museum. 

c. Jenis Museum 

 Beberapa museum di Indonesia dapat dibedakan menjadi 

beberapa kategori. Berdasarkan Direktorat Permuseuman pada 

tahun 1969 mengelompokkan museum berdasarkan jenis 
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koleksinya. Pada saat itu jenis museum tersebut ada tiga yaitu 

museum umum, museum khusus, dan museum lokal. Hingga pada 

perkembangannya pada tahun 1975 pengelompokan diubah 

menjadi museum umum, museum khusus, dan museum pendidikan. 

Kemudian Direktorat Permuseuman mengelompokkan museum 

umum dan khusus menjadi museum tingkat nasional, museum 

tingkat regional (provinsi), dan museum tingkat lokal (Direktorat 

Permuseuman dalam Yanuarius :2019). 

Di dalam buku Ayo Kita Mengenal Museum (Wijaya :2017) 

beberapa jenis museum yang ada di Indonesia adalah :  

a) Berdasarkan Jenis Koleksi 

1. Museum Umum 

Museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan bukti 

material manusia dan lingkungannya (kebudayaan) 

yang berkaitan dengan berbagai cabang seni, disiplin 

ilmu dan teknologi. 

2. Museum Khusus 

Museum yang koleksinya terdiri dari bukti material 

manusia dan lingkungannya (kebudayaan) yang 

berkaitan dengan satu cabang seni, disiplin ilmu, dan 

teknologi. 
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b) Berdasarkan Kedudukannya 

1. Museum Nasional 

Museum yang koleksinya terdiri dari sekumpulan 

benda bukti material manusia dan atau lingkungannya 

(kebudayaan) yang berasal, mewakili dan berkaitan 

dari seluruh wilayah yang ada di Indonesia yang 

bernilai nasional. 

2. Museum Provinsi 

Museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan benda 

bukti material manusia dan atau lingkungannya 

(kebudayaan) yang berasal, mewakili dan berkaitan  

dari wilayah sebuah provinsi museum tersebut berada. 

3. Museum Lokal 

Museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan benda 

bukti material manusia dan atau lingkungannya 

(kebudayaan) yang berasal, mewakili dan berkaitan  

dari wilayah kabupaten atau kotamadya dimana 

museum tersebut berada. 
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2. Media Pembelajaran 

a. Pengertian  

Pada perkembangan dunia pendidikan yang semakin 

kompleks guru-guru dituntut kreatif dalam menemukan dan 

menciptakan bermacam media. Media yang efektif bermuatan 

bermacam pesan. Media pembelajaran tidak hanya bisa 

menampung satu materi, tetapi beberapa materi sekaligus (Utomo, 

2013: 18). Kegiatan pembelajaran mengintegrasikan satu, dua atau 

beberapa perilaku, dan mengembangkan satu atau beberapa materi 

pelajaran.  

Media pendidikan merupakan seperangkat alat bantu atau 

pelengkap yang digunakan oleh guru atau pendidik dalam rangka 

berkomunikasi dengan siswa atau peserta didik (Sudarwan, 

2013:7). Alat bantu tersebut disebut sebagai media, sementara 

komunikasi adalah sistem penyampaiannya. Media pendidikan 

terdiri banyak jenis dan bervariasi.  

Menurut pengembangan dan persiapan pengadaannya media 

dibedakan menjadi dua, yaitu (Sadiman, 1996): 

1. Media by utilization merupakan media yang tersedia, 

dimanfaatkan, serta dibuat secara komersial dan telah siap 

pakai.  

2. Media by design adalah media yang dirancang dan dipersiapkan 

secara khusus. 
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Berdasarkan pengelompokan tersebut dapat dikatakan bahwa 

museum termasuk ke dalam kategori media by utilization. Hal ini 

disebabkan di dalam museum terdapat berbagai media yang 

berfungsi untuk menjelaskan suatu objek kajian. Dalam museum, 

karakteristik media yang lazim ditemukan adalah (1) media 

pandang (visual), baik yang diproyeksikan atau tidak, dan (2) 

sistem multimedia seperti media elektronik dalam bentuk 

audiovisual (Ahmad, 2010:108-109). 

Sebagai seorang guru haruslah memiliki pengetahuan dan 

pemahaman yang cukup tentang media pembelajaran, yang 

meliputi (Azhar, 2007:2):  

a. Media sebagai alat komunikasi guna lebih 

mengefektifkan proses belajar mengajar 

b. Fungsi media dalam rangka mencapai tujuan pendidikan 

c. Seluk beluk proses belajar 

d. Hubungan antara metode mengajar dan media 

pendidikan 

e. Nilai atau manfaat media pendidikan dalam pengajaran 

f. Pemilihan dan penggunaan media pendidikan 

g. Berbagai jenis alat dan teknik media pendidikan 

h. Media pendidikan dalam setiap mata pelajaran 

i. Usaha inovasi dalam media pendidikan 
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Menurut Azhar (2007:2), media adalah bagian yang tidak 

terpisahkan dari proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan 

pendidikan pada umumnya dan tujuan pembelajaran di sekolah 

pada khususnya. Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius 

yang artinya adalah tengah, perantara, antau pengantar. Sementara 

dalam bahasa Arab media adalah perantara atau pengantar pesan 

dari pengirim kepada penerima pesan. Lebih jelasnya pengertian 

media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai 

alat-alat grafis, photografis, atau elektronis untuk menangkap, 

memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. 

Sementara itu, Gagne’ dan Briggs dalam Azhar (2007:4) 

secara implisit mengatakan bahwa media pembelajaran meliputi 

alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi 

pengajaran, yang terdiri dari antara lain buku, tape recorder, kaset, 

video camera, video recorder, film, slide (gambar bingkai), foto, 

gambar, grafik, televise, dan computer. Dengan kata lain, media 

adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang 

mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat 

merangsang siswa untuk belajar. Sedang menurut National 

Education Association memberikan definisi media sebagai bentuk-

bentuk komunikasi baik tercetak maupun audio-visual dan 

peralatannya dengan demikian media dapat dimanipulasi, dilihat, 

didengar, atau dibaca.  
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Dapat disimpulkan bahwa media adalah sebuah komponen 

dari sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi 

instruksional di lingkungan siswa yang merangsang siswa untuk 

belajar.  

Karakteristik media yang lazim digunakan dalam kegiatan 

pendidikan atau pembelajaran adalah: (1) media pandang yang 

yang tidak diproyeksikan termasuk di dalamnya gambar diam, 

grafis (termasuk sketsa, bagan, diagram, grafik, kartun, gambar 

kronologi, poster, peta dan globe, papan flanel dan papan buletin), 

serta model dan realita, (2) media pandang yang diproyeksikan, (3) 

media audio, (4) sistem multimedia, (5) simulasi dan permainan 

(Latuheru, 1988: 41-123; Sadiman, 1996).   

b. Fungsi Media  

Fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu 

mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan 

belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru. Menurut Hamalik 

(Azhar, 2007:15) mengemukakan bahwa pemakaian media 

pembelajaran dalam proses pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, 

membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan 

bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. 

Penggunaan media akan lebih mengefisienkan proses pembelajaran 

dan penyampaian pesan dan isi pelajaraan pada saat itu. Selain itu, 
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penggunaan media pembelajaran juga dapat membantu siswa dalam 

meningkatkan pemahaman sekaligus menyajikan data dengan cara 

yang menarik dan terpercaya dalam memperoleh informasi.  

Landasan dalam penggunaan media dalam proses belajar 

adalah Dale’s Cone of Experience (Azhar, 2007 : 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil belajar seseorang diperoleh mulai dari pengalaman 

langsung (kongkret), kenyataan yang ada di lingkungan kehidupan 

seseorang kemudian melalui benda tiruan, sampai kepada lambing 

verbal (abstrak). Dari kerucut tersebut dapat diketahui bahwa 

semakin ke atas di puncak kerucut semakin abstrak media 

penyampai pesan itu. Namun, perlu diketahui bahwa urutan 

tersebut tidak berarti proses belajar dan interaksi mengajar belajar 

harus dimulai dari pengalaman langsung, tetapi dimulai dengan 

jenis pengalaman yang paling sesuai dengan kebutuhan dan 

kemampuan kelompok siswa yang dihadapi dengan 

Gambar 1. Kerucut Pengalaman Dale 
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mempertimbangkan situasi belajarnya.  

Levie dan Lentz dalam Azhar (2007:16) mengemukakan 

empat fungsi media pembelajaran, khususnya media visual, yaitu: 

1. Fungsi Atensi 

Merupakan fungsi untuk menarik dan mengarahkan 

perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi 

pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang 

ditampilkan atau dengan menyertakan juga teks materi 

pelajaran. Pada awal pelajaran, seringkali siswa merasa 

tidak tertarik dengan materi pelajaran yang sedang 

dijelaskan sehingga mereka tidak memperhatikan. 

Dengan menggunakan media yang menarik dapat 

membuat siswa lebih tertarik untuk ikut serta secara aktif 

dalam pembelajaran. 

2. Fungsi Afektif 

Gambar atau lambang visual dapat menggugah emosi 

dan sikap siswa, misalnya informasi yang menyangkut 

masalah sosial atau ras.  

3. Fungsi Kognitif 

Media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian 

yang mengungkapkan bahwa setiap benda atau gambar 

(lambang visual) dapat memperlancar pencapaian tujuan 

untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan 
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yang terkandung dalam gambar. 

4. Fungsi Kompensatoris 

Media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa 

posisi dari media visual dapat memberikan pemahaman 

siswa terhadap sesuatu yang mereka pelajari yang bukan 

hanya berasal dari teks. Dapat disimpulkan bahwa 

kegunaan media mengakomodasikan siswa yang lemah 

dan lambat menerima dan memahami isi pelajaran yang 

disajikan dengan teks atau disajikan secara verbal. 

Pemanfaatan museum dapat berfungsi untuk tujuan instruksi 

di mana informasi yang terdapat dalam media itu harus melibatkan 

siswa baik dalam benak atau mental maupun aktivitas yang nyata 

sehingga pembelajaran dapat terjadi. Di samping menyenangkan, 

media pembelajaran harus dapat memberikan pengalaman yang 

menyenangkan dan memenuhi kebutuhan perorangan siswa.  

Beberapa manfaat media pembelajaran dalam proses belajar 

di antaranya yaitu: (Sudjana dan Rivai, 1992 :2 ; Azhar :2007)  

1. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa 

sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. 

2. Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga 

dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkannya 

menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran. 
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3. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-

mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata, 

sehingga siswa tidak bosan. 

4. Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar 

sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga 

aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, 

mendemonstrasikan, memerankan, dan lain-lain. 

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dapat diambil 

kesimpulan manfaat praktis dari penggunaan media pembelajaran 

dalam proses belajar yaitu: 

1. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan 

dan informasi 

2. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan 

mengarahkan perhatian anak sehingga dapat 

menimbulkan motivasi belajar, interaksi langsung antara 

siswa dan lingkungannya sekaligus kemungkinan siswa 

untuk belajar sendiri sesuai dengan minatnya. 

3. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan 

indera, ruang, dan waktu. 

4. Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan 

pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa 

kepada siswa. Selain itu juga memungkinkan siswa untuk 
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berinteraksi secara langsung dengan lingkungannya 

contohnya dengan kunjungan ke museum. 

c. Pemilihan Media 

Kegiatan pembelajaran di kelas tidak harus selalu 

berorientasi pada guru. Pemanfaatan media juga menjadi salah satu 

pilihan untuk memaksimalkan pelaksanakan pembelajaran di 

sekolah. Namun, dalam pemilihan media juga tidak diperbolehkan 

untuk secara asal-asalan memilih media yang akan digunakan. 

Beberapa faktor untuk memilih media dapat dilakukan dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor (Azhar, 2007:69) : 

1. Hambatan pengembangan dan pembelajaran yang 

meliputi faktor-faktor dana, fasilitas dan peralatan yang 

telah tersedia. Selain itu juga waktu yang tersedia baik 

waktu dalam mengajar dan pengembangan materi dan 

media, sekaligus sumber-suumber yang tersedia apakah 

memenuhi. 

2. Persyaratan isi, tugas, dan jenis pembelajaran. isi 

pelajaran yang beragam dari sisi tugas apa yang ingin 

diberikan. Setiap kategori pembelajaran menuntut 

perilaku yang berbeda-beda, dan dengan begitu akan 

memerlukan teknik dan media yang berbeda pula. 
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3. Hambatan dari siswa dengan mempertimbangkan 

kemampuan dan keterampilan siswa sesuai dengan 

karakteristik siswa. 

4. Tingkat kesenangan (preferensi lembaga, guru, dan 

siswa) dan keefektivan biaya. 

5. Pemilihan media sebaiknya mempertimbangkan pula : 

a) Kemampuan mengakomodasikan penyajian stimulus 

yang tepat. 

b) Kemampuan mengakomodasikan respons siswa yang 

tepat. 

c) Kemampuan mengakomodasikan umpan balik. 

d) Pemilihan media utama dan media sekunder untuk 

penyajian informasi atau stimulus. 

6. Media sekunder harus mendapat perhatian. 

Media merupakan bagian dari sistem instruksional secara 

keseluruhan. Maka dari itu, pemilihan media juga tidak boleh 

dilakukan secara sembarangan. Beberapa kriteria yang harus 

diperhatikan dalam pemilihan media adalah (Azhar, 2007:75): 

1. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Media dipilih 

berdasarkan tujuan instruksional yang telah ditetapkan 

yang secara umum mengacu kepada salah satu atau 

gabungan dari dua atau tiga ranah kognitif, afektif, dan 
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psikomotor. Tujuan ini dapat digambarkan dalam bentuk 

tugas yang harus dikerjakan oleh siswa.  

2. Tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, 

konsep, prinsip, atau generalisasi. Agar dapat membantu 

proses pembelajaran secara efektif, media pembelajaran 

harus selaras dan sesuai dengan kebutuhan tugas 

pembelajaran dan kemampuan mental siswa.  

3. Praktis, luwes, dan bertahan. Jika tidak tersedia waktu, 

dana, atau sumber daya lainnya untuk memproduksi, 

tidak perlu dipaksakan. Media yang mahal dan memakan 

waktu lama untuk memproduksinya bukanlah jaminan 

sebagai media yang terbaik. Media yang dipilih 

sebaiknya dapat digunakan di mana pun dan kapan pun 

dengan peralatan yang tersedia di sekitarnya, serta mudah 

dipindahkan dan dibawa ke mana-mana. 

4. Guru terampil menggunakannya. Ini merupakan kriteria 

utama. Pemilihan media itu, guru harus mampu 

menggunakannya dalam proses pembelajaran. Nilai dan 

manfaat media ditentukan oleh guru yang 

menggunakannya.  

5. Pengelompokan sasaran. Media yang efektif untuk 

kelompok besar belum tentu sama efektifnya jika 

digunakan pada kelompok kecil atau perorangan. 
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Terdapat media yang tepat untuk jenis kelompok besar, 

kelompok sedang, kelompok kecil, dan perorangan. 

6. Mutu teknis. Pengembangan visual baik gambar maupun 

fotograf harus memenuhi persyaratan teknis tertentu.  

 

3. Pembelajaran Sejarah 

Belajar merupakan proses manusia untuk mencapai berbagai 

macam kompetensi, ketrampilan, dan sikap. Belajar merupakan 

aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan perubahan 

dalam dirinya melalui pelatihan-pelatihan atau pengalaman-

pengalaman (Baharuddin &Wahyuni, 2015 : 14). Sedangkan dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara etimologis belajar memiliki 

arti “berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu”.  

Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas, dapat  

dikemukakan  adanya beberapa elemen penting yang mencirikan 

pengertian tentang belajar, yaitu (Windiani :2016): 

1. Belajar  merupakan  suatu  perubahan  dalam  tingkah  laku,  

dimana  perubahan itu  dapat  mengarah  kepada  tingkah  

laku  yang  lebih  baik,  tetapi  juga  ada kemungkinan 

mengarah kepada tingkah laku yang lebih buruk.  

2. Belajar   merupakan   suatu   perubahan   yang   terjadi   

melalui   latihan   atau pengalaman 
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3. Untuk  dapat  disebut  belajar,  maka  perubahan  itu  harus  

relatif mantap,  harus merupakan akhir dari pada suatu 

periode waktu  yang cukup panjang.  Berapa lama  periode  

waktu  itu  berlangsung  sulit  ditentukan  dengan  pasti,  

tetapi perubahan  itu  hendaknya  merupakan  akhir  dari  

suatu  periode  yang  mungkin berlangsung  berhari-hari,  

berbulan-bulan  ataupun  bertahun-tahun. Berarti, harus 

menyampingkan perubahan-perubahan tingkah laku yang 

disebabkan oleh motivasi, kelelahan,   adaptasi,   

ketajaman   perhatian   atau   kepekaan seseorang, yang 

biasanya hanya berlangsung sementara. 

4. Tingkah laku yang mengalami perubahan karena belajar  

mencakup berbagai aspek kepribadian baik secara fisik   

maupun   psikis,   seperti   perubahan   dalam pengertian,   

pemecahan   suatu   masalah/berpikir,   keterampilan,   

kecakapan, kebiasaan, ataupun sikap. 

Berdasarkan beberapa definisi yang ada maka dapat 

disimpulkan bahwa pengertian dari belajar adalah sebuah proses 

dimana manusia melakukan berbagai macam aktivitas untuk 

mendapatkan perubahan-perubahan dalam dirinya melalui 

pelatihan yang dilakukan. Perubahan tersebut dapat berupa ilmu, 

pengalaman dan lainnya.  
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Berdasarkan definisi yang ada, maka sebuah aktivitas dapat 

dikatakan sebagai belajar apabila memenuhi beberapa ciri belajar 

ini, di antaranya yaitu (Baharuddin&Wahyuni, 2015: 18): 

1. Belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku 

(change behavior). Ini berarti, bahwa hasil dari belajar hanya 

dapat diamati dari tingkah laku, yaitu perubahan tingkah 

laku, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak terampil 

menjadi terampil. Tanpa mengamati tingkah laku hasil 

belajar, kita tidak akan dapat mengetahui ada tidaknya hasil 

belajar. 

2. Perubahan perilaku relatif permanen. Ini berarti bahwa 

perubahan tingkah laku yang terjadi karena belajar untuk 

waktu tertentu akan tetap atau tidak berubah-berubah. 

Tetapi, perubahan tingkah laku tersebut tidak akan 

terpancang seumur hidup. 

3. Perubahan tingkah laku tidak harus segera dapat diamati 

pada saat proses belajar sedang berlangsung, perubahan 

perilaku tersebut bersifat potensial. 

4. Perbahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau 

pengalaman. 

5. Pengalaman atau latihan dapat memberi penguatan. Sesuatu 

yang memperkuat itu akan memberikan semangat atau 

dorongan untuk mengubah tingkah laku. 
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Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, seorang guru perlu 

memperhatikan beberapa prinsip belajar yang dikemukakan oleh 

Soekamto (Baharuddin&Wahyuni, 2015:19): 

1. Apa pun yang dipelajari siswa, dialah yang harus belajar 

bukan orang lain. Untuk itu siswalah yang harus bertindak 

aktif. 

2. Setiap siswa belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya. 

3. Siswa akan dapat belajar dengan baik bila mendapat 

penguatan langsung pada setiap langkah yang dilakukan 

selama proses belajar. 

4. Penguasaan yang sempurna dari setiap langkah yang 

dilakukan siswa akan membuat proses belajar lebih berarti. 

5. Motivasi belajar siswa akan lebih meningkat apabila ia 

diberi tanggung jawab dan kepercayaan penuh atas 

belajarnya. 

Dalam proses belajar terdapat beberapa tahap dalam proses 

belajar, tahapan tersebut adalah; a.tahap motivasi, b.tahap 

konsentrasi, c.tahap mengolah, d.tahap menyimpan, e.tahap 

menggali 1, f.tahap menggali 2, g.tahap prestasi, h.tahap umpan 

balik (Baharuddin&Wahyuni, 2015:22). Dalam proses belajar 

terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses belajar: 
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1. Faktor Internal  

a) Faktor fisiologis  

Adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan 

kondisi fisik individu. Terdapat dua macam yang 

berkaitan dengan kondisi fisik yaitu kondisi tonus 

jasmani (berkaitan dengan kesehatan jasmani) dan 

kondisi fungsi jasmani (keadaan pancaindra). 

b) Faktor psikologis 

Keadaan psikologis seseorang yang dapat 

memengaruhi proses belajar. Beberapa faktor 

psikologis yang utama memengaruhi proses belajar 

adalah kecerdasan siswa, motivasi, minat, sikap, dan 

bakat.  

2. Faktor Eksternal 

a) Lingkungan sosial 

- Lingkungan sosial sekolah. Hubungan antara 

guru, karyawan, dan teman-teman sekelas dapat 

memengaruhi proses belajar siswa. Hubungan 

yang harmonis tersebut dapat menjadi motivasi 

bagi siswa untuk belajar lebih baik di sekolah. 

- Lingkungan sosial masyarakat. Lingkungan 

siswa yang kumuh banyak pengangguran akan 
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menyulitkan siswa ketika memperlukan teman 

belajar atau meminjam alat-alat belajar. 

- Lingkungan sosial keluarga. Hubungan antara 

anggota keluarga, orang tua, anak, kakak, atau 

adik yang harmonis akan membantu siswa 

melakukan aktivitas belajar dengan baik. 

Lingkungan ini sangat memengaruhi kegiatan 

belajar. 

b) Lingkungan nonsosial  

- Lingkungan alamiah. Kondisi udara yang segar, 

tidak panas dan tidak dingin, sinar yang tidak 

terlalu terang/ gelap, suasana yang sejuk dan 

tenang dapat memengaruhi aktivitas belajar siswa 

begitupun sebaliknya.  

- Faktor instrumental. Perangkat belajar yang dapat 

digolongkan menjadi dua yaitu hardware ( 

gedung sekolah, alat-alat belajar, lapangan 

olahraga) dan software ( kurikulum sekolah, 

peraturan sekolah, buku panduan). 

- Faktor materi pelajaran. Faktor ini hendaknya 

disesuaikan dengan usia perkembangan siswa, 

begitu juga dengan metode mengajar guru, 

disesuaikan dengan kondisi perkembangan siswa.  
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Pembelajaran berorientasi pada bagaimana peserta didik 

berperilaku, memberikan makna bahwa pembelajaran merupakan 

suatu kumpulan proses yang bersifat individual, yang merubah 

stimuli dari lingkungan seseorang kedalam sejumlah informasi, 

yang selanjutnya dapat menyebabkan adanya hasil belajar dalam 

bentuk ingatan jangka panjang (Achmad & Catharina,2016:91). 

Dalam mengembangkan proses pembelajaran, seorang guru 

dituntut untuk memahami beberapa konsep tentang belajar. 

Beberapa konsep yang harus dipahami oleh guru di antaranya 

adalah: 

1. Konsep Belajar Behaviorisme 

Pembelajaran menurut aliran behavioristik adalah upaya 

membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan 

menyediakan lingkungan, agar terjadi hubungan 

lingkungan dengan tingkah laku si belajar, karena itu juga 

disebut pembelajaran perilaku (Achmad & Catharina, 

2016:144). Belajar itu diberikan stimulus (rangsangan) 

sehingga ada respon (tanggapan). 

2. Konsep Belajar Kognitif 

Kegiatan belajar bukan hanya sekadar stimulus dan 

respons. Menurut aliran kognitif belajar adalah sebuah 

proses mental yang aktif untuk mencapai, mengingat, dan 

menggunakan pengetahuan (Baharuddin&Wahyuni, 
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2015:126).  

3. Konsep Belajar Konstruktivisme 

Belajar menurut teori konstruktivisme adalah membangun 

pengetahuan sedikit demi sedikit, yang kemudian hasilnya 

diperluas melalui konteks yang terbatas 

(Baharuddin&Wahyuni, 2015:164). 

4. Konsep Belajar Humanistik 

Pembelajaran humanistik cenderung mendorong anak 

untuk berfikir induktif, karena mementingkan faktor 

pengalaman dan keterlibatan aktif dalam proses belajar 

(Achmad & Catharina,2016:179). 

Pemahaman materi zaman prasejarah mengalami kendala 

dalam pelaksanaannya. Adanya rentang waktu yang jauh antara 

kejadian di zaman prasejarah dengan masa sekarang menjadi salah 

satu kendala utama siswa dalam memahami materi tersebut. 

Kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan Rumah Artefak 

bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana rintisan museum 

dapat digunakan sebagai media pembelajaran zaman prasejarah, 

sehingga diharapkan mampu untuk meningkatkan pemahaman 

siswa pada materi zaman prasejarah.  

Pemanfaatan Rumah Artefak dalam pembelajaran sejarah 

merupakan salah satu penggunaan media dalam kegiatan 

pembelajaran. Posisi media dalam pembelajaran posisinya sangat 
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penting. Hal ini disebabkan karena media mampu memberikan 

gambaran dan memberikan informasi mengenai peristiwa yang 

terjadi pada masa lampau. Dengan penggunaan media, siswa dapat 

lebih memahami sesuatu yang abstrak seperti penjelasan yang ada 

di buku teks menjadi sesuatu yang nyata yang dapat mereka lihat 

secara langsung.   

Kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan 

sekitar dapat memberikan pemahaman yang sangat berguna bagi 

pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Kegiatan 

pembelajaran ini meliputi kegiatan persiapan dengan pihak Rumah 

Artefak dan kesiapan siswa. Jadi, kegiatan pembelajaran di luar 

kelas ini melibatkan beberapa pihak di antaranya adalah siswa yang 

mendapatkan materi pelajaran zaman prasejarah (Manusia Purba), 

guru, pihak sekolah, dan pihak Rumah Artefak. 

Keberhasilan kegiatan pembelajaran di sekolah selalu 

berhubungan dengan kurikulum yang diterapkan. Kurikulum 2013 

yang berlaku saat ini menjelaskan beberapa nilai- nilai karakter 

yang harus dimiliki oleh siswanya yaitu Religius, Jujur, Toleransi, 

Disiplin, Kerja Keras, Kreatif, Mandiri, Demokratis, Rasa Ingin 

Tahu, Semangat Kebangsaan, Cinta Tanah Air, Menghargai 

Prestasi, Komunikatif, Cinta Damai, Gemar Membaca, Peduli 

Lingkungan, Peduli Sosial, dan Tanggung Jawab (Asmaun dan 

Angga, 2012:42). Salah satu pembelajaran yang dapat digunakan 



41 
 

 

untuk menanamkan 18 nilai karakter tersebut adalah pembelajaran 

sejarah. Hal ini didukung lagi oleh Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional (Permendiknas) Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar 

isi menegaskan bahwa pengetahuan masa lampau mengandung 

nilai-nilai kearifan yang dapat digunakan untuk membentuk sikap 

dan watak, kepribadian peserta didik, serta dapat digunakan untuk 

melatih kecerdasan. Untuk itu nilai-nilai sejarah harus dapat 

tercermin dalam pola prilaku nyata peserta didik. Nilai-nilai yang 

terkandung dalam pembelajaran sejarah dapat memberikan 

pembelajaran kepada kita tentang berbagai hal, di antaranya adalah 

mengenai jiwa nasionalisme kita yang semakin tinggi dengan 

seringnya kita belajar dan memahami peristiwa sejarah. Dengan 

sejarah, kita dapat belajar mengenai segala aspek kehidupan 

Indonesia dari masa Prasejarah, masa Hindu Budha, masa 

Kolonial, hingga masa Kemerdekaan Indonesia. Pembelajaran 

sejarah menurut kurikulum 2013 mempunyai tujuan yaitu salah 

satunya mengembangkan kemampuan historis (historical thinking) 

yang menjadi dasar untuk kemampuan berpikir logis, kreatif, 

inspiratif dan inovatif. 

 

 

 

 



42 
 

 

Sejarah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu 

Shajarah – Syajaratun yang artinya pohon, akar, keturunan (Puji 

dkk, 2010:133). Menurut definisi yang paling umum, kata history 

kini berarti “masa lampau umat manusia”. Dalam kata Jerman yaitu 

Geschichte yang artinya sesuatu yang telah terjadi. Arti ini 

seringkali dijumpai dalam ucapan “semua sejarah mengajarkan 

sesuatu” atau “pelajaran-pelajaran sejarah” (Gottschalk, 1969:27). 

Dapat disimpulkan bahwa sejarah adalah rekonstruksi masa lalu. 

Yang artinya sebuah cabang disiplin ilmu sosial yang membahas 

mengenai masa lampau.  

SMA Negeri 1 Blora menggunakan kurikulum 2013 sebagai 

dasar kegiatan pembelajaran. Materi zaman prasejarah meliputi 

perkembangan bumi sebelum munculnya manusia, evolusi 

manusia, kehidupan manusia pada zaman batu, dan kehidupan 

manusia pada zaman perundagian.  Pada kesempatan ini materi 

yang berhubungan langsung dengan Rumah Artefak adalah salah 

satu sub materi dalam zaman prasejarah yaitu mengenai evolusi 

manusia.  

Dalam kurikulum 2013 materi prasejarah mengenai manusia 

purba diajarkan pada jenjang SMA lebih tepatnya pada kelas X IPS 

semester 2 dalam mata pelajaran sejarah peminatan. Materi salah 

satu kejadian pada zaman prasejarah terdapat pada kompetensi 

dasar 3.9 yang menjelaskan mengenai menganalisis persamaan dan 
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perbedaan antara manusia purba Indonesia dan dunia dengan 

manusia modern dalam aspek fisik dan nonfisik. beberapa yang 

dijelaskan dalam materi ini di antaranya adalah menjelaskan 

Manusia Purba di Indonesia dan Kaitannya dengan Nenek Moyang 

Bangsa Indonesia, membedakan jenis-jenis manusia purba di 

indonesia, membedakan hasil-hasil budaya manusia purba di 

indonesia, menunjukkan peta jalur penyebaran manusia purba di 

indonesia, membedakan jenis-jenis manusia purba di dunia, 

mengidentifikasi hasil-hasil budaya manusia purba di dunia, 

menjelaskan pengertian manusia purba modern, menyimpulkan 

keterkaitan antara manusia purba indonesia dan dunia dengan 

manusia modern dalam fisik dan budayamateri yang diajarkan di 

antaranya jenis-jenis manusia purba di indonesia dan di dunia 

beserta ciri-cirinya, dan perbedaannya dengan manusia modern.  

Pembelajaran sejarah dengan hanya melihat gambar di buku 

teks membuat siswa cenderung bingung dan tidak memahami 

maksud dari buku teks. Contohnya adalah bentuk tengkorak 

manusia purba yang ada di buku teks dapat mereka lihat secara 

langsung di Rumah Artefak.  
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C. Kerangka Berpikir 

Pembelajaran sejarah merupakan kegiatan belajar yang terjadi di dalam 

kelas maupun di luar kelas dimana guru menjelaskan sebuah peristiwa yang 

terjadi ribuan tahun yang lalu. Kesesuaian peristiwa yang terjadi ribuan tahun 

lalu dengan waktu sekarang memiliki jangka waktu yang lama. Hal inilah 

yang menyebabkan guru perlu memanfaatkan media pembelajaran untuk 

dapat merealisasikan peristiwa yang sudah terjadi ribuan tahun lalu untuk 

dapat dipahami di masa sekarang. Salah satu cara guru untuk dapat 

menghadirkan peristiwa atau bukti-bukti yang sudah terajadi ribuan tahun 

lalu adalah dengan mengajak siswa berkunjung ke museum. Museum adalah 

tempat penyimpanan benda peninggalan masa lampau yang di 

komunikasikan kepada masyarakat luas.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Relevansi Rumah Artefak sebagai media pembelajaran sejarah 

materi prasejarah di SMA Negeri 1 Blora sudah sesuai dengan 

kompetensi dasar 3.9 materi sejarah peminatan yaitu mengengai 

menganalisis persamaan dan perbedaan antara manusia purba 

Indonesia dan dunia dengan manusia modern dalam aspek fisik dan 

nonfisik, kegiatan berkunjung ke Rumah Artefak sudah sesuai 

dengan memanfaatkan koleksi yang tersimpan di dalamnya. 

Beberapa koleksi yang mendukung pemanfaatan dalam dunia 

edukasi di antaranya adalah kerangka manusia purba beserta alat 

hidupnya dan makhluk pendukung (hewan-hewan). Sementara 

media yang tersedia juga memberikan manfaat, media yang ada 

yaitu media visual (gambar peta, gambar fosil), media tiruan 

(tengkorak manusia purba), media cetak (leaflet), dan media benda 

asli (fosil, artefak).   

2. Pemanfaatan Rumah Artefak sudah digunakan dengan maksimal 

mulai dari dunia edukasi maupun masyarakat umum. Bagi dunia 

edukasi, siswa yang berkunjung ke Rumah Artefak mendapatkan 

penjelasan dari narasumber untuk dijelaskan mengenai beberapa 

koleksi yang ada. Selain itu, siswa dapat melihat dan memegang 

secara langsung koleksi yang ada dan bukan hanya melihat di buku 
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teks. Siswa mencari informasi mengenai materi pelajaran yang 

diberikan gurunya di sekolah. Sementara bagi masyarakat umum, 

sudah dimanfaatkan khususnya dalam bidang wisata sejarah.  

3. Hambatan yang ada dalam melakukan pembelajaran di Rumah 

Artefak terbagi menjadi dua faktor. Faktor intern berasal dari proses 

perencanaan hingga tahapan evaluasi pembelajaran yang meliputi 

transportasi (tidak semua murid membawa sepeda ke sekolah untuk 

digunakan sebagai transportasi ke Rumah Artefak), cuaca 

(pembelajaran di luar sekolah tidak dapat berjalan apabila cuaca 

sedang hujan), dan izin sekolah (tidak ada surat resmi untuk 

melakukan kunjungan). Sedangkan faktor ekstern yaitu kondisi 

Rumah Artefak yang masih sederhana dalam penataan koleksi dan 

ketersediaan media di Rumah Artefak. 

 

B. Saran  

1. Guru dapat memanfaatkan Rumah Artefak sebagai salah satu media 

pembelajaran yang dilakukan secara teratur dan diadakan kunjungan 

sesuai dengan materi yang disampaikan saat di sekolah.  

2. Perlu adanya perhatian dari pemerintah daerah mengenai 

penganggaran untuk mengelola Rumah Artefak. Selain itu juga 

perlu adanya perhatian dari masyarakat untuk dapat mewujudkan 

pembelajaran di tempat yang menyediakan sumber nyata dengan 

nyaman dan maksimal. 
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3. Pihak museum melakukan upaya dalam hal memperhatikan sarana 

dan prasarana yang ada di Rumah Artefak untuk menarik minat 

pengunjung seperti siswa dan masyarakat untuk dapat belajar dan 

memanfaatkan Rumah Artefak sebagai media pembelajaran serta 

wisata yang dapat menambah wawasan sejarah dari koleksi yang 

tersimpan di Rumah Artefak.  
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