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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :
 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (Q.S. Al-Insyiraah: 6)
 Berjalan dengan prinsip dan kerendahan hati.

Persembahan :
Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah
swt. karya ini saya persembahkan untuk :


Kedua orang tua tercinta, yang telah
memberikan

motivasi

dan

senentiasa

mendoakan saya.


Kedua kakak dan adikku, yang selalu
memberikan semangat dan motivasi.



Teman-teman MAKARA ( Pendidikan
Sejarah Rombel A 2016)



Teman-teman PPL SMA N 2 Mranggen



Teman-teman KKN Desa Pretek, Kec.
Pecalungan, Kab. Batang
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SARI

Dewi, Kartika Suci. 2020. Persepsi Siswa SMA Negeri 1 Kramat tentang Situs
Purbakala Semedo dalam Pembelajaran Sejarah Tahun Pelajaran 2019/2020.
Skripsi. Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang.
Pembimbing Dr. R. Suharso, M.Pd.
Kata Kunci : Persepsi, Situs Purbakala Semedo, Pembelajaran Sejarah
SMA Negeri 1 Kramat telah menggunakan Situs Purbakala Semedo
sebagai sumber belajar dalam pembelajaran sejarah. Pembelajaran secara
langsung di lapangan membuat siswa harus melakukan pengamatan. Pengamatan
langsung oleh panca indera akan membentuk persepsi pada diri siswa.
Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mendeskripsikan implementasi
pembelajaran sejarah dengan memanfaatkan Situs Purbakala Semedo sebagai
sumber belajar; (2) menganalisis persepsi siswa tentang Situs Purbakala Semedo
dalam pembelajaran sejarah; (3) mendeskripsikan hambatan dalam pelaksanaan
pembelajaran di Situs Purbakala Semedo yang mempengaruhi persepsi siswa
SMA Negeri 1 Kramat.
Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Fokus
penelitian dalam penelitian ini yaitu (1) penggunaan Situs Purbakala Semedo
sebagai sumber belajar; (2) persepsi siswa tentang Situs Purbakala Semedo dalam
pembelajaran sejarah; (3) hambatan dalam pembelajaran sejarah di Situs
Purbakala Semedo yang mempengaruhi persepsi siwa. Pengumpulan data
dilakukan melalui wawancara, dan studi dokumen. Untuk menguji keabsahan
data digunakan teknik triangulasi sumber. Adapun model analisis data yang
digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.
Hasil penelitian menunjukkan (1) pembelajaran sejarah dengan
memanfaatkan Situs Purbakala Semedo sebagai sumber belajar berjalan dengan
baik, siswa lebih tertarik dan antusias dalam belajar. (2) siswa memiliki persepsi
yang baik terhadap keberadaan Situs Purbakala Semedo. Mereka menyadari
bahwa Situs Semedo harus dilestarikan karena memberikan pengaruh yang positif
dibidang pendidikan dan ekonomi. (3) Pusat Informasi Situs yang kurang luas
mengakibatkan siswa kurang leluasa dalam mempelajari koleksi. Hal ini
mempengaruhi persepsi siswa dalam belajar. Tempat yang kurang luas membuat
koleksi tidak dapat terpajang semua. Akibatnya siswa hanya mengenal koleksi
yang terpajang saja.
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ABSTRACT
Dewi, Kartika Suci. 2020. Students’ SMA Negeri 1 Kramat Perception about
Semedo Ancient Site in History Learning in the Academic Year 2019/2020. Final
Project. Department of History. Faculty of Social Science. Semarang State
University. Advisor Dr. R. Suharso, M.Pd
Keywords: Perception, Semedo Ancient Site, Historical Learning
SMA Negeri 1 Kramat has used the Semedo Ancient Site as a learning
resource in history learning. Direct learning in the field requires students to make
observations. Direct observation by the five senses will form perceptions in
students.
The purpose of this study were (1) to describe the implementation of
historical learning by utilizing the Semedo Ancient Site as a learning resource;
(2) to analyze students' perceptions of the Semedo Ancient Site in history
learning; (3) to describe the obstacle in the implementation of learning on the
Semedo Ancient Site that affect the students’ SMA Negeri 1 Kramat perception.
The type of research used is descriptive qualitative. The research focus in
this study were (1) the use of Semedo Ancient Sites as a learning resource; (2)
students' perceptions of the Semedo Ancient Site in history learning; (3) the
obstacle in learning history at Semedo Ancient Sites that affect the students’
SMA Negeri 1 Kramat perception. Data collection was carried out through
interviews and document studies. The source triangulation technique was used to
test the validity of the data. The data analysis model used is data reduction, data
presentation, and drawing conclusions.
The results showed (1) learning history by utilizing the Semedo Ancient
Site as a learning resource went well, students were more interested and
enthusiastic in learning. (2) students have a good perception of the existence of
the Semedo Ancient Site. They realize that the Semedo Site must be preserved
because it has a positive impact on education and the economy. (3) The Site’s
information center is less extensive resulting in student being less flexible in
learning. This affects students' perceptions of learning. The place that is not wide
enough to make the collection cannot be displayed all. As a result, students only
know the collections that are on display.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendidikan merupakan aktivitas yang dialami oleh setiap manusia
sepanjang masa. Pendidikan diyakini sebagai upaya untuk memperbaiki diri
menjadi lebih baik. Menurut UUSPN No. 20 Tahun 2003, pendidikan adalah
usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk
memiliki kekuatan spiritual-keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa, dan negara.
Proses pendidikan berlangsung dalam sebuah lingkungan. Pendidikan di
lingkungan formal dilaksanakan melalui proses pembelajaran yang melibatkan
siswa dan guru. Pembelajaran adalah usaha sadar dari guru untuk membuat
peserta didik belajar, yaitu terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa
yang belajar, dimana perubahan itu dengan didapatkannya kemampuan baru
yang berlaku dalam waktu yang relatif lama dan karena adanya usaha.
(Fathurrohman, 2017: 42).
Pada hakikatnya proses Pembelajaran adalah suatu proses interaksi atau
hubungan timbal balik antara guru dan siswa dalam pembelajaran. Guru
sebagai salah satu komponen dalam proses belajar mengajar memiliki peranan
sangat penting. Guru bukan hanya sekedar penyampai materi saja, tetapi guru
sebagai

fasilitator

pembelajaran

(Masruroh,

1

2018).

Melalui

proses
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pembelajaran siswa diharapkan mampu mengembangkan aspek pribadinya
secara utuh dan terintegrasi. Pengembangan aspek tersebut meliputi aspek
kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ketiga aspek tersebut dapat dikembangkan
melalui pembelajaran di dalam maupun di luar kelas.
Pembelajaran sejarah merupakan salah satu elemen dalam pendidikan di
sekolah. Pembelajaran sejarah adalah aktivitas belajar mengajar yang
didalamnya mempelajari peristiwa masa lampau guna menyadarkan siswa
akan adanya proses perubahan dan perkembangan dalam dimensi waktu.
Menurut Prof. Dr. Hermanu Joebagio dalam kata pengantar Garvey Brian dan
Krug Mary (2015), Pembelajaran sejarah adalah proses internalisasi nilai-nilai
peristiwa masa lalu, berupa asal-usul, silsilah, pengalaman kolektif, dan
keteladanan pelaku sejarah.
Metode pembelajaran konvensional yang masih digunakan guru Sejarah
membuat keadaan belajar menjadi tidak nyaman dan membosankan.
Akibatnya, siswa hanya dapat memahami materi pada tingkat pembacaan dan
belum menangkap makna yang diperoleh dari pembelajaran untuk diterapkan
dalam kehidupan sehari-hari (Fitrianingsih dan Bakhri, 2017).
Permasalahan tersebut dapat diminimalisir dengan menghadirkan sumber
belajar. Menurut Sudjana dan Rivai dalam Prastowo (2018), sumber belajar
adalah segala daya yang dapat dimanfaatkan guna memberi kemudahan
kepada seseorang dalam belajarnya. Sumber sejarah dapat dikenalkan kepada
siswa untuk menunjang proses pembelajaran. Sumber sejarah adalah segala
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hal yang bermanfaat bagi penelitian sejarah. Sumber sejarah dapat berupa
yaitu sumber lisan, sumber tulisan, dan sumber benda.
Penggunaan sumber belajar dalam pembelajaran sejarah materi zaman
praasara seringkali mengalami kendala. Cakupan yang luas dan rentan waktu
yang panjang menyebabkan upaya pemahaman zaman praaksara mengalami
kesulitan. Hal ini disebabkan rentangan waktu antara zaman prasejarah dan
zaman sekarang mencakup waktu ribuan tahun. Kesulitan inilah yang
membuat siswa mengalami kendala dalam memahami zaman prasejarah.
Siswa hanya mengetahui zaman praaksara secara abstrak dan belum
memahami zaman praaksara secara menyeluruh (Ahmad, 2010: 107).
Sumber belajar sejarah yang dapat dimanfaatkan salah satunya adalah
Situs Sejarah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), situs dapat
diartikan sebagai daerah temuan benda-benda purbakala. Pengertian Situs
dijelaskan pada UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya sebagai berikut,
“Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat atau di air yang
mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, atau struktur cagar
budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu”.
Pemanfaatan Situs dalam pembelajaran sejarah membuat siswa dapat
melihat secara langsung benda-benda bersejarah. Hal tersebut memberikan
pengalaman kepada mereka dalam belajar. Melalui interaksi dengan
lingkungannya, pemahaman pada objek belajar akan lebih rinci. Salah satu
situs sejarah yang terletak di Kabupaten Tegal adalah Situs Purbakala Semedo.
Situs Semedo adalah situs arkeologi yang ditemukan pada tahun 2005, yang
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terletak di Desa Semedo, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal.
Keberadaan penemuan fosil purba seperti binatang, batu, bahkan fosil
tengkorak manusia purba merupakan bukti situs warisan budaya tersebut harus
dilestarikan (Witasari dan Habibi, 2018 : 76).
Hadirnya situs sejarah di Kabupaten Tegal selain sebagai warisan
budaya, juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan minat dan pemahaman
siswa terhadap sejarah. Berdasarkan informasi dari pengelola situs, banyak
sekolah yang telah mengunjungi Situs Purbakala Semedo, mulai dari Sekolah
Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah
Atas (SMA). Secara keseluruhan siswa-siswa digiring oleh gurunya ke situs
ini untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman siswa tentang
benda-benda peninggalan sejarah.
Merujuk pada penelitian Noviana Savitri (2018), koleksi Situs Purbakala
Semedo memiliki kerelevansian dengan materi pembelajaran sejarah pada KI
3 dan 4 serta KD 3.9, 4.9 dan 3.10, 4.10. Beberapa koleksi yang mendukung
pembelajaran di sekolah adalah temuan fosil-fosil yang ada di Situs Purbakala
Semedo yang dapat menjadi sumber belajar materi Pra Aksara. Pada jenjang
Sekolah Menengah Atas (SMA) kunjungan ke Situs Purbakala Semedo
merupakan implementasi pembelajaran sejarah yang dilakukan di luar kelas
(outing class). Adanya pembelajaran di luar kelas siswa dapat melakukan
pengamatan secara langsung.
Menurut Irham dan Wiyani (2017:30), Pengamatan adalah penggunaan
alat-alat indra yang dimiliki individu untuk memperoleh pengetahuan dari
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lingkungan sekitarnya. Pengamatan yang dilakukan oleh siswa dalam proses
pembelajaran akan menghasilkan suatu interpretasi. Interpretasi yang dimiliki
oleh siswa berpengaruh dalam pembentukan persepsi.
Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap
orang dalam memahami informasi tentang lingkungan baik lewat penglihatan,
pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman (Miftah Thoha, 2008:
141-142). Kemampuan pengindraan yang berbeda akan menghasilkan persepsi
yang berbeda-beda pada setiap orang. Masing-masing siswa memiliki
kemampuan dan latar belakang yang berbeda, dengan demikian persepsi siswa
terhadap sesuatu yang diamati pun akan berbeda.
Sulitnya memahamkan siswa tentang materi masa praaksara dan manusia
purba, mendorong SMA Negeri 1 Kramat memanfaatkan Situs Purbakala
Semedo sebagai sumber belajar. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti
tertarik untuk mengkaji “Persepsi Siswa SMA Negeri 1 Kramat tentang
Situs Purbakala Semedo dalam Pembelajaran Sejarah ”. SMA Negeri 1
Kramat memiliki jarak yang relatif dekat dengan Situs Purbakala Semedo,
serta sekolah ini telah memberlakukan sistem zonasi, sehingga pada umumnya
siswa bertempat tinggal tidak terlalu jauh dari Situs Purbakala Semedo.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada
penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana pemanfaatan Situs Purbakala Semedo sebagai sumber belajar
dalam pembelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Kramat ?
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2. Bagaimana persepsi siswa SMA Negeri 1 Kramat tentang Situs Purbakala
Semedo dalam pembelajaran sejarah?
3. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran sejarah di Situs
Purbakala Semedo yang mempengaruhi persepsi siswa SMA Negeri 1
Kramat ?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan penulis, maka tujuan
penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Mendeskripsikan pemanfaatan Situs Purbakala Semedo sebagai sumber
belajar dalam pembelaaran sejarah di SMA Negeri 1 Kramat.
2. Menganalisis persepsi siswa SMA Negeri 1 Kramat tentang Situs
Purbakala Semdo dalam pembelajaran sejarah.
3. Mendeskripsikan hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran sejarah di
Situs Purbakala Semedo yang mempengaruhi persepsi siswa SMA Negeri
1 Kramat.
D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan pada tujuan penelitian, manfaat penelitian yang diharapkan
antara lain sebagai berikut :
1. Secara Teoritis
a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian ilmiah tentang
persepsi siswa terhadap Situs Purbakala Semedo dalam pembelajaran
sejarah.
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b) Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pembaca dalam
pembuatan artikel maupun tulisan lainnya.
2. Secara Praktis
a) Bagi peneliti
Melalui penelitian ini, peneliti dapat meningkatkan kemampuan
menganalisis kondisi psikologis siswa dalam proses pembelajaran.
b) Bagi guru
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengembangkan
kreativitas dan inovasi dalam mengajar, terutama dalam mengelola
sumber belajar agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang
diharapkan.
c) Bagi siswa
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk lebih bersemangat
dan tertarik untuk mempelajari peninggalan-peninggalan sejarah di
tempatnya.
E. Batasan Istilah
1. Pembelajaran Sejarah
Pembelajaran dapat diartikan sebagai proses kerja sama antara guru
dan siswa dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada baik
potensi yang bersumber dari dalam diri siswa itu sendiri seperti minat,
bakat, dan kemampuan dasar yang dimiliki termasuk gaya belajar maupun
potensi yang ada di luar diri siswa seperti lingkungan, sarana dan sumber

8

belajar sebagai upaya untuk mencapai tujuan belajar tertentu (Sanjaya,
2017: 26).
Menurut Sidi Gazalba dalam Aman (2011: 15 ), sejarah adalah
gambaran masa lalu tentang manusia dan sekitarnya sebagai makhluk
sosial, yang disusun secara ilmiah dan lengkap, meliputi urutan fakta masa
tersebut dengan tafsiran dan penjelasan, yang memberi pengertian dan
kepahaman tentang apa yang telah berlalu itu.
Pembelajaran sejarah adalah aktifitas balajar mengajar yang
didalamnya mengkaji peristiwa masa lampau dengan memanfaatkan
sumber yang ada untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran
sejarah dapat dilakukan di dalam maupun di luar kelas. Pembelajaran di
luar kelas dilakukan dengan melakukan kunjungan ke tempat sumber
sejarah untuk menambah pengalaman siswa.
2. Persepsi
Menurut Desiderato dalam Rakhmat (2005:51), persepsi adalah
pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang
diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.
Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh
setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik
lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman.
Kunci untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa
persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, dan
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bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi (Thoha, 2008 :
141-142).
Persepsi adalah pandangan yang diperoleh individu dari proses
penginterpretasian stimulus melalui panca indera sebagai pengetahuan
baru. Persepsi diperoleh dari pengalaman yang telah dialami individu yang
dipengaruhi oleh lingkungannya Penelitian ini mengkaji persepsi siswa
terhadap situs purbakala semedo.
3. Situs Purbakala Semedo
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), situs dapat
diartikan sebagai daerah temuan benda-benda purbakala. Pengertian Situs
dijelaskan dalam UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya sebagai
berikut, “Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat atau di air
yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, atau
struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian
pada masa lalu”.
Situs Purbakala Semedo terletak di Desa Semedo, Kecamatan
Kedung Banteng, Kabupaten Tegal. Situs ini diresmikan pada tahun 2005
oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. Koleksi di Situs
ini yaitu berbagai jenis fosil hewan purba, artefak, dan fosil homo erectus.
Koleksi-koleksi tersebut dapat dijadikan sebagai sumber belajar sejarah.
4. Sumber Belajar
Hamdani dalam Azizah (2017) menjeaskan, sumber belajar adalah
bahan-bahan yang dimanfaatkan dan diperlakukan dalam proses
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pembelajaran, berupa buku teks, media cetak, media elektronik,
narasumber, lingkungan sekitar, dan sebagainya.
Sumber belajar adalah semua bahan yang memfasilitasi proses
seseorang mendapatkan pengalaman (Satrianawati, 2018 : 22). Menurut
Sanjaya (2006:172), yang dimaksud dengan sumber belajar adalah segala
sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk mempelajari bahan dan
pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.
Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan
siswa untuk memudahkan proses belajar. Sumber belajar dapat berupa
buku teks, media cetak, media elektronik, narasumber, lingkungan sekitar,
dan sebagainya. Adanya sumber belajar dapat menambah pengalaman
konktet terhadap apa yang dipelajari siswa. Sumber belajar yang
dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Situs Purbakala Semedo yang
terletak di Desa Semedo, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Tegal.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR

A. Deskripsi Teoritis
1. Teori Belajar Kognitivistik
Psikologi kognitif memandang manusia sebagai makhluk yang selalu
aktif mencari dan menyeleksi informasi untuk diproses. Perhatian utama
psikologi kognitif adalah upaya memahami proses individu dalam mencari,
menyeleksi, mengorganisasi, dan menyimpan informasi. Belajar kognitif
berlangsung berdasar schemata atau struktur mental individu yang
mengorganisasikan hasil pengamatannya (Husamah dkk, 2016: 58).
Psikologi kognitif menyatakan bahwa perilaku manusia tidak
ditentukan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya, melainkan oleh
faktor yang ada pada dirinya sendiri. Faktor-faktor internal itu berupa
kemampuan atau potensi yang berfungsi untuk mengenal dunia luar, dan
dengan pengenalan itu manusia mampu memberikan respon terhadap
stimulus. Berdasarkan pandangan tersebut, teori psikologi kognitif
memandang belajar sebagai proses pemfungsian unsur-unsur kognisi,
terutama unsur pikiran, untuk dapat mengenal dan memahami stimulus
yang datang dari luar, dengan kata lain, aktivitas belajar pada diri manusia
ditekankan pada proses internal dalam berfikir, yakni proses pengolahan
informasi (Rifa’i dan Anni, 2016: 147-148).
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Husamah, dkk (2016 : 59 - 60 ) menjelaskan pengertian belajar
menurut teori kognitivistik adalah perubahan persepsi dan pemahaman,
tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang bisa diamati. Berikut ini
beberapa kata-kata kunci terkait pandangan teori kognitivistik mengenai
belajar, antara lain :
a) Kegiatan belajar bukanlah sekedar stimulus atau respon yang
bersifat mekanis, tetapi juga melibatkan kegiatan mental individu
yang sedang belajar.
b) Kognitivistik lebih mementingkan proses belajar (termasuk
mengoptimakan

kemampuan

aspek

rasional

yang

dimiliki

seseorang) dari pada hasil belajar itu sendiri, karena belajar
melibatkan proses berfikir yang kompleks.
c) Kognitivistik memiliki asumsi filosofis yaitu the way in which we
learn (pengetahuan seseorang diperoleh berdasarkan pemikiran).
d) Belajar adalah pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan
perseptual untuk memperoleh pemahaman.
e) Belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Perubahan
persepsi dan pemahaman tidak selalu berbentuk perubahan tingkah
laku yang bisa diamati.
f) Tujuan dan tingkah laku sangat dipengaruhi oleh proses berfikir
internal yang terjadi selama proses belajar.
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2. Persepsi
a. Pengertian
Persepsi adalah menafsirkan stimulus yang ada di dalam otak
(Mahmud Dimyati, 1989:41). Hal ini sejalan dengan Sugihartono dalam
Irham dan Wiyani, (2017 :29) persepsi adalah proses penerjemahan atau
menginterpretasikan stimulus yang masuk melalui alat indera oleh
individu yang melakukan proses pengindraan sebagai suatu pengetahuan
yang baru.
Persepsi seseorang berkaitan erat dengan panca indera, seperti yang
dikemukakan oleh Taufiq (2015 : 7) bahwa persepsi adalah pandangan
yang diperoleh sebagai hasil dari proses menganalisis, menilai
menafsirkan suatu hal yang ditangkap oleh alat indera. Persepsi
tergantung

subjek

(pengalaman)

dan

lingkugan,

serta

dapat

mempengaruhi perilaku.
Menurut Desiderato dalam Rakhmat (2005:51), persepsi adalah
pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang
diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.
Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap
orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat
penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Kunci
untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa
persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, dan

14

bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi (Thoha, 2008 :
141-142).
Berdasarkan beberapa definisi di atas, peneliti menyimpulkan
bahwa persepsi adalah pandangan yang diperoleh individu dari proses
penginterpretasian stimulus melalui panca indera sebagai pengetahuan
baru. Persepsi diperoleh dari pengamalaman yang telah dialami individu
yang dipengaruhi oleh lingkungannya.
b. Ciri-Ciri Persepsi
Ciri-ciri persepsi dalam Rafiq (2016: 28), antara lain :
1) Persepsi merupakan cara pandang.
2) Adanya stimulus (input), pengorganisasian dan penerjemahan atau
penafsiran stimulus.
3) Adanya pengalaman tentang objek, peristiwa dan hubungan-hubungan
yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan penafsiran pesan.
4) Adanya proses pemberian arti terhadap lingkungan setiap individu.
c. Faktor Munculnya Persepsi
Atkinson dan Hilgard dalam Rafiq (2016, 30-31) menyatakan
bahwa dalam dunia psikologi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi
terbagi menjadi menjadi faktor internal dan faktor eksternal.
1) Faktor internal yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor-faktor yang
terdapat dalam diri individu, yang mencakup beberapa hal, antara
lain:
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a) Fisiologis. Informasi masuk melalui alat indera, selanjutnya
informasi yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi
usaha untuk memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya.
Kapasitas indera untuk mempersepsi pada tiap orang berbeda-beda
sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga dapat berbeda.
b) Perhatian. Individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan
untuk memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan
fasilitas mental yang ada pada suatu obyek. Energy tiap orang
berbeda-beda sehingga perhatian seseorang terhadap obyek juga
berbeda dan hal ini akan mempengaruhi persepsi terhadap suatu
obyek.
c) Minat. Persepsi terhadap suatu obyek bervariasi tergantung pada
seberapa banyak energy atau perceptual vigilance yang digerakkan
untuk

mempersepsi.

Perceptual

vigilance

merupakan

kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari
stimulus atau dapat dikatakan sebagai minat.
d) Kebutuhan yang searah. Faktor ini dapat dilihat dari bagaimana
kuatnya seorang individu mencari obyek-obyek atau pesan yang
dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan dirinya.
e) Pengalaman dan ingatan. Pengalaman dapat dikatakan tergantung
pada ingatan dalam arti sejauh mana seseorang dapat mengingat
kejadian-kejadian lampau untuk mengetahui suatu rangsang dalam
pengertian luas.

16

f) Suasana hati. Keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang,
mood ini menunjukkan sebagaimana perasaan seseorang pada
waktu yang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dalam
menerima, bereaksi dan mengingat.
2) Faktor

eksternal

yang

mempengaruhi

persepsi,

merupakan

karakteristik dari lingkungan dan obyek-obyek yang terlibat
didalamnya. Elemen-elemen tersebut dapat mengubah sudut pandang
seseorang terhadap dunia sekitarnya dan mempengaruh bagaimana
seseorang merasakannya atau menerimanya. Sementara itu faktorfaktor eksternal yang mempengaruhi persepsi adalah :
a) Ukuran dan penempatan dari obyek atau stimulus. Faktor ini
menyatakan bahwa semakin besarnya hubungan suatu obyek,
maka semakin mudah untuk dipahami. Bentuk ini akan
mempengaruhi persepsi individu dan dengan melihat bentuk dan
ukuran suatu obyek individu akan mudah untuk perhatian pada
gilirannya membentuk persepsi.
b) Warna dari obyek-obyek. Obyek-obyek yang mempunyai cahaya
lebih

banyak,

akan

mudah

dipahami

(to

be

perceived)

dibandingkan dengan yang sedikit.
c) Keunikan dan kekontrasan stimulus. Stimulus dari luar akan
memberi makna bila lebih sering diperhatikan dibandingkan
dengan yang hanya sekali dilihat. Kekuatan dari stimulus
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merupakan daya dari suatu obyek yang bisa mempengaruhi
persepsi.
d) Motion atau gerakan. Individu yang banyak memberikan perhatian
terhadap obyek yang memberikan gerakan dalam jangkauan
pandangan dibandingkan obyek yang diam.
Selanjutnya menurut Veithzal Rivai dalam Rafiq (2016), ada beberapa
faktor yang mempengaruhi persepsi individu, antara lain :
1) Pertama, faktor yang ada pada pelaku persepsi (perceiver), yang
termasuk faktor pertama adalah sikap, keutuhan atau motif,
kepentingan atau minat, pengalaman dan pengharapan individu.
2) Kedua, faktor yang ada pada obyek atau target yang dipersepsikan
yang meliputi hal-hal baru, gerakan, bunyi, ukuran, latar belakang dan
kedekatan.
3) Ketiga, faktor konteks situasi dimana persepsi itu dilakukan yang
meliputi waktu, keadaan atau tempat kerja dan keadaan sosial.
d. Indikator Persepsi
Indikator persepsi menurut Walgito dalam Aprilia (2019 : 25), indikator
persepsi terdiri atas tiga hal, yakni :
1) Penyerapan terhadap rangsang. Rangsang akan diterima oleh
panca indera sehingga didapatkan gambaran, tanggapan, atau
kesan dalam otak.
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2) Pengertian atau pemahaman. Setelah terjadi gambaran atau kesan
dalam otak, maka gambaran tersebut akan digolongkan,
diinterpretasi, sehingga terbentuk pemahaman.
3) Penilaian. Setelah terbentuk pemahaman maka akan terjadi
penilaian dari individu. Individu membandingkan pemahaman
yang diperoleh dengan kriteria yang dimiliki individu secara
subjektif walau objeknya sama. Oleh karena itu persepsi bersifat
individual.
3. Situs Purbakala Semedo
a. Pengertian Situs
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Situs dapat
diartikan sebagai daerah temuan benda-benda purbakala. Pengertian
Situs dijelaskan dalam UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya,
bahwa Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat atau di air
yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, atau
struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian
pada masa lalu.
b. Lokasi Situs Purbakala Semedo
Situs Purbakala Semedo terletak di Desa Semedo, Kecamatan
Kedung Banteng, Kabupaten Tegal, kira-kira 15 kilometer sebelah timur
dari Kota Slawi. Situs Purbakala Semedo berada di ujung barat dari
bentang lahan jajaran Pegunungan Serayu Utara terletak diantara
Gunung Selamet di Selatan, dan dataran alluvial pantai utara jawa di
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utara. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa perbukitan di daerah
Semedo memanjang dari barat ke timur yang kemudian terpotongpotong oleh sesar-sesar geser yang mengotrol terbentuknya pegunungan,
sehingga membentuk sungai-sungai tanda hujan yang mengalir ke utara
di antara pegunungan bukit.
Lahan Situs Purbakala Semedo merupakan areal terbuka, dan
merupakan lahan pemilik Perhutani KPH Pemalang, BKPH Kedung Jati.
Selain perbukitan bergelombang dengan kemiringan lahan antara 40º 50º, terdapat juga bentuk morfologi datar hingga landai, yang biasanya
dekat dengan sungai. Daerah dengan perbukitan/bukit oleh warga sekitar
dimanfaatkan untuk ladang/tegalan dengan tanaman jagung, ketela, dan
sebagian tanaman keras seperti jati, mahoni, dan sengon. Sedangkan
daerah dengan morfologi landai hingga datar di sekitar sungai,
dimanfaatkan masyarakat untuk bertaam padi (Widyanta dan Nugraha,
2018:107).
c. Sejarah Situs Purbakala Semedo
Widyanta, dkk (2018) menguraikan pada tahun 2005, Dakri,
Duman, dan Ansori merupakan penduduk asli semedo yang menemukan
dan mengumpulkan fosil-fosil vertebrata. Bambang Purnama dan Slamet
Heriyanto dari LSM Gerbang Mataram, kemudian menyampaikan ke
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal terkait potensi
arkeologi yang ada di Semedo. Kemudian pada tahun 2011 ditemukan
tengkorak manusia purba pertama di Situs Semedo oleh Dakri. Lalu oleh
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Harry Widianto temuan tersebut diberi nama “Semedo 1” dan
dimasukkan dalam kelompok Homo Erectus yang berumur sekitar 0.7
juta tahun.
Selanjutnya pada tahun 2012 Balai Pelestarian Manusia Purba
Sangiran

membuat

pondok

informasi

di

rumah

Dakri

untuk

penyimpanan sementara temuan-temuan di Situs Semedo serta untuk
menyampaikan informasi terkait potensi situs kepada masyarakat umum.
Tahun 2014 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal
memperluas pondok informasi untuk memberikan ruang lebih luas bagi
pelasjar dan masyarakat umum yang berkunjung ke Situs Purbakala
Semedo.
d. Koleksi Situs Purbakala Semedo
Selain ditemukannya fosil manusia purba jenis homo erectus,
ditemukan pula jenis peralatan (artefak) dan beberapa jenis fauna.
Artefak tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu artefak masif (berukuran
besar) dan artefak non-masif (berukuran kecil). Artefak masif yang
ditemukan di Situs Semedo antara lain kapak perimbas (chopper), kapak
penetak (chopping tools), dan kapak genggam (hand-adze), sedangkan
artefak non-masif di Situs Semedo antara lain bilah (blade), serpih
(flake), dan serut (scrapper).
Berikut ini merupakan hasil temuan fauna di Situs Purbakala Semedo
(Widiyanta dkk, 2018: 33-42) :

21

1) Fauna laut
Fauna laut yang ditemukan di Situs Semedo adalah hiu. Jenis hiu
purba pernah hidup di Situs Semedo dibuktikan dengan ditemukannya
fosil gigi. Hiu purba yang pernah mendiami Situs Semedo antara lain
hiu raksasa Charcardon megalodon, hiu putih Charcarinus sp., dan
hiu Isurus sp.
2) Fauna rawa
Fauna rawa yang ditemukan di Situs Semedo antara lain kuda air,
labi-labi, dan buaya. Bagian tubuh kuda air yang ditemukan di Situs
Semedo adalah bagian rahang bawah, gigi taring, dan gigi geraham.
Bagian tubuh labi-labi yang ditemukan di Situs Semedo adalah bagian
tempurung atas (carapace). Bagian tubuh buaya yang ditemukan di
Situs Semedo adalah Fragmen gigi Crocodilus. Selain itu ditemukan
pula lobster (Thalassina anomala). Fauna ini biasa hidup pada habitat
hutan bakau. Fosil lobster yang ditemukan di Situs Semedo bagian
dari eksosekeleton yang menempel pada batuan. Moluska juga
ditemukan di Situs Semedo, baik itu siput maupun kerang terdiri dari
Telescopium
3) Fauna darat
Penemuan fosil fauna darat di Situs Semedo, jenis gajah purba antara
lain:
a) Jenis Gajah purba dari keluarga Gomophothere
Sinomastodon bumiayuensis

spesies
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b) Jenis gajah purba anggota keluarga Stegodontiade yang pernah
hidup di Semedo antara lain dari spesies Stegodon hypsilophus,
Stegodon “pygmy” (semedoensis nov. spec), dan Cryptomastodon.
c) Gajah anggota keluarga Elephantidae yang pernah hidup di
Semedo antara lain gajah dari spesies Elephants hysundrindicus
dan Elephants (Archidiskodon) planifrons
Penemuan jenis fauna dari keluarga sapi di Semedo antara lain :
a) Antelop purba yang pernah hidup di Semedo adalah kerbau
anggota dari spesies Duboisia santeng. Bagian tubuh yang
ditemukan berupa fragmen tanduk
b) Jenis kerbau purba yang pernah hidup di Semedo ialah kerbau
anggota dari spesies Bubalus palaeokerabau. Bagian tubuh yang
ditemukan adalah fragmen gigi molar Bubalus palaeokerabau.
c) Jenis banteng purba yang pernah hidup di Semedo ialah kerbau
anggota dari spesies Bibos palaeosondaicus. Bagian tubuh yang
ditemukan adalah Bibos palaeosondaicus
Penemuan fauna jenis karnivora seperti kucing besar, anjing, dan
hyena di Semedo, antara lain :
a) Bagian tubuh dari keluarga kucing (felidae) yang ditemukan antara
lain bagian rahang, gigi taring, bagian tulang lengan, bagian tulang
hasta, bagian tulang paha, bagian tulang kering, bagian tulang
pengumpil, bagian tulang telapak kaki belakang, dan bagian jari.
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b) Bagian tubuh dari keluarga anjing (Canidae) antara lain gigi taring,
bagian tulang belakang, bagian tulang paha, dan bagian tulang
kering.
c) Bagian tubuh dari keluarga Hyena antara lain bagian rahang bawah,
gigi, bagian tulang lengan, bagian tulang paha, dan bagian tulang
kering.
Penemuan fauna jenis mamalia seperti badak, rusa, dan babi hutan
yang ditemukan di Semedo, antara lain :
a) Bagian tubuh badak yang dimukan adalah gigi dan bagian tulang
kaki depan bagian atas (tulang lengan). Jenis keluarga badak yang
pernah hidup di Semedo adalah Rhinocerus sp.
b) Bagian tubuh dari Cervidae (sejenis rusa) yang ditemukan adalah
bagian tengkorak, bagian rongga gigi, bagian rahang, bagian tulang
lengan, bagian tulang hasta, bagian tulang paha, bagian tulang
kering, baguan tulang belikat, bagian tulang panggul, bagian tulang
pengumpil, bagian tulang telapak kaki belakang, dan bagian tulang
jari. Jenis keluarga rusa yang pernah hidup di Semedo adalah
Cervus sp
c) Bagian tubuh dari keluarga babi hutan dan celeng yang ditemukan
adalah gigi, rahang, dan bagian tulang telapak kaki bagian depan.
Karakter temuan gigi geraham tersebut menunjuk pada Sus sp.
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4. Pembelajaran Sejarah
a. Pengertian
Kegiatan pembelajaran merupakan proses pendidikan yang
memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan potensi
mereka menjadi kemampuan yang semakin lama semakin meningkat
dalam sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang diperlukan dirinya
untuk hidup dan untuk bermasyarakat, berbangsa, serta berkontribusi
pada kesejahteraan hidup manusia (Rusman, 2017 : 10).
Selanjutnya, menurut Sanjaya (2017: 26) pembelajaran dapat
diartikan sebagai proses kerja sama antara guru dan siswa dalam
memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada baik potensi yang
bersumber dari dalam diri siswa itu sendiri seperti minat, bakat, dan
kemampuan dasar yang dimiliki termasuk gaya belajar maupun potensi
yang ada di luar diri siswa seperti lingkungan, sarana dan sumber
belajar sebagai upaya untuk mencapai tujuan belajar tertentu.
Pembelajaran merupakan proses yang diselenggarakan oleh guru
untuk membelajarkan siswa dalam belajar bagaimana memperoleh dan
memperoses pengetahuan, ketrampilan, dan sikap, dalam kegiatan
tersebut terjadi interaksi edukatif antara dua pihak yaitu peserta didik
yang melakukan kegiatan belajar dengan pendidik yang melakukan
kegiatan membelajarkan, dimana terdapat juga proses memilih,
menetapkan,

mengembangkan metode yang

pembelajaran dapat tercapai (Murdiyanto, 2019 : 2)

tepat

agar tujuan
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Gagne dalam Rifa’i dan Anni (2016: 90) menyatakan bahwa
pembelajaran merupakan serangkaian peristiwa eksternal peserta didik
yang dirancang untuk mendukung proses internal belajar.
Sejarah adalah cabang ilmu yang mengkaji secara sistematis
keseluruhan perkembangan proses perubahan dinamika kehidupan
masyarakat dengan segala aspek kehidupannya yang terjadi di masa
lampau (Subagyo, 2013 :10).
Menurut Sidi Gazalba dalam Aman (2011: 15 ), sejarah adalah
gambaran masa lalu tentang manusia dan sekitarnya sebagai makhluk
sosial, yang disusun secara ilmiah dan lengkap, meliputi urutan fakta
masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan, yang memberi pengertian
dan kepahaman tentang apa yang telah berlalu itu. Kochlar (2008: 3-6)
menyebutkan beberapa hakikat sejarah, yakni:
1) Sejarah adalah ilmu tentang manusia.
2) Sejarah mengkaji manusia dalam lingkup waktu.
3) Sejarah juga mengkaji manusia dalam lingkup ruang.
4) Sejarah menjelaskan masa kini.
5) Sejarah merupakan dialog antara peristiwa masa lampau dan
perkembangan ke masa depan.
6) Sejarah merupakan cerita perkembangan kesadaran manusia,
baik dalam aspek individual maupun kolektif.
7) Kontinuitas dan keterkaitan adalah hal yang sangat penting
dalam sejarah.
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Agung

dalam

Aprilia

(2019:

19)

menjelaskan

bahwa

pembelajaran sejarah adalah proses interaksi antara siswa dengan
lingkungannya, sehingga terjadi perubahan tingkah laku akibat dari
interaksinya dengan mempelajari sejarah. Mata pelajaran sejarah
memiliki arti strategis dalam pembentukan watak dan peradaban bangsa
yang bermartabat serta dalam pembentukan manusia Indonesia yang
memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Menurut Prof. Dr.
Hermanu Joebagio dalam kata pengantar Garvey Brian dan Krug Mary
(2015),

Pembelajaran sejarah adalah proses internalisasi nilai-nilai

peristiwa masa lalu, berupa asal-usul, silsilah, pengalaman kolektif, dan
keteladanan pelaku sejarah.
Berdasarkan

definisi-definisi

di

atas,

maka

disimpulkan

pembelajaran sejarah adalah Pembelajaran sejarah adalah aktifitas
balajar mengajar yang didalamnya mengkaji peristiwa masa lampau
dengan memanfaatkan sumber yang ada untuk mencapai tujuan
pembelajaran.
Melalui pembelajaran sejarah siswa mampu mengembangkan
kompetensi untuk berfikir secara kronologis dan memiliki pengetahuan
tentang masa lalu yang dapat digunakan untuk memahami serta
menjelaskan proses perkembangan dan perubahan pada tatanan
keberagaman budaya dan masyarakat dalam rangka menemukan jari diri
bangsa di tengah-tengah kehidupan masyarakat dunia (Yusuf, 2018:
215).
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b. Komponen Pembelajaran
Pembelajaran mencakup beberapa komponen penting. Berikut ini
komponen pembelajaran menurut Fathurrohman (2017 : 42-43), antara
lain :
1) Peserta didik, seorang yang bertindak sebagai pencari, penerima,
dan penyimpan isi pelajaran yang dibutuhkan untuk mencapai
tujuan.
2) Guru, seseorang yang bertindak sebagai pengelola, katalisator, dan
peran lainnya yang memungkinkan berlangsungnya kegiatan
belajar mengajar yang efektif.
3) Tujuan, pernyataan tentang perubahan tingkah laku (kognitif,
psikomotorik, afektif) yang diinginkan terjadi pada siswa setelah
mengikuti kegiatan pembelajaran.
4) Materi pembelajaran, segala informasi berupa fakta, prinsip, dan
konsep yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
5) Metode, cara yang teratur untuk memberikan kesempatan kepada
siswa untuk mendapat informasi yang dibutuhkan mereka untuk
mencapai tujuan
6) Media, bahan pengajaran dengan atau tanpa peralatan untuk
menyajikan informasi pada siswa.
7) Evaluasi, cara tertentu yang digunakaan untuk menilai suatu proses
dan hasilnya.
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Rifa’i dan Anni (2016, 92-94) menyebutkan beberapa komponen
pembelajaran, antara lain :
1) Tujuan
Tujuan yang secara eksplisit diupayakan pencapaiannya melalui
kegiatan pembelajaran adalah instructional effect biasanya itu
berupa pengetahuan, dan ketrampilan atau sikap yang dirumuskan
secara eksplisit dalam TPK semakin spesifik dan operasional.
2) Subjek belajar
Subjek belajar dalam sistem pembelajaran merupakan komponen
utama karena sebagai subjek sekaligus objek. Sebagai subjek
karena peserta didik adalah individu yang melakukan proses belajar
mengajar. Sebagai objek karena kegiatan pembelajaran diharapkan
dapat mencapai perubahan perilaku pada diri subjek belajar.
3) Materi pelajaran
Materi pelajaran dalam sistem pembelajaran berada dalam Silabus,
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan buku sumber.
4) Strategi pembelajaran
Strategi pembelajaran merupakan pola umum mewujudkan proses
pembelajaran yang diyakini efektivitasnya untuk mencapai tujuan
pembelajaran.
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5) Media pembelajaran
Media pembelajaran adalah alat/wahana yang digunakan pendidik
dalam proses pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan
pembelajaran.
6) Penunjang
Komponen penunjang yang dimasud dalam sistem pembelajaran
adalah fasilitas belajar, buku sumber, alat pelajaran, bahan
pelajaran, dan semacamnya.
c. Tujuan Pembelajaran Sejarah
Menurut

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik

Indonesia Nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi tang tercantum dalam
lampiran Peraturan Menteri ini, bahwa mata pelajaran Sejarah bertujuan
agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:
1) Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan
tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa
kini, dan masa depan
2) Melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah
secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah

dan

metodologi keilmuan
3) Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap
peninggalan sejarah sebagai bukti peradaban bangsa Indonesia di
masa lampau
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4) Menumbuhkan

pemahaman

peserta

didik

terhadap

proses

terbentuknya bangsa Indonesia melalui sejarah yang panjang dan
masih berproses hingga masa kini dan masa yang akan datang.
5) Menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta didik sebagai bagian
dari bangsa Indonesia yang memiliki rasa bangga dan cinta tanah
air

yang dapat

diimplementasikan dalam berbagai bidang

kehidupan baik nasional maupun internasional.
Adapun tujuan instruksional pembelajaran sejarah di sekolah menengah
atas dalam Kochlar (2008, 51-54) :
1) Pengetahuan : siswa harus mendapatkan pengetahuan tentang
istilah, konsep, fakta, peristiwa, simbol, gagasan, perjanjian,
problem, tren, kepribadian, kronologi, generalisasi, dan lain-lain
yang berkaitan dengan pendidikan sejarah.
2) Pemahaman : siswa harus mengembangkan pemahaman tentang
istilah, fakta, perstiwa yang penting, tren, dan lain-lain yang
berkaitan dengan pendidikan sejarah.
3) Pemikiran kritis : pelajaran sejarah harus membuat para siswa
mampu mengembangkan pemikiran yang kritis.
4) Ketrampilan praktis : pelajaran sejarah harus membuat siswa
mampu mengembangkan ketrampilan praktis dalam studinya dan
memahami fakta-fakta sejarah.
5) Perilaku : pelajaran sejarah harus membuat siswa mampu
mengembangkan perilaku sosial yang sehat.
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5. Sumber Belajar
a) Pengertian
Ada beberapa definisi sumber belajar :
1) Menurut Soelaiman dalam Suprihati (2006), Sumber belajar adalah
segala macam alat atau situasi yang dapat memperkaya atau
memperjelas pemahaman murid terhadap yang dipelajarinya yang
sekaligus memperkaya pengalaman mereka.
2) Menurut Sudjana dan Rivai dalam Prastowo (2018), sumber belajar
adalah segala daya yang dapat dimanfaatkan guna memberi
kemudahan kepada seseorang dalam belajarnya.
3) Menurut Hamdani dalam Azizah (2017) , sumber belajar adalah
bahan-bahan yang dimanfaatkan dan diperlakukan dalam proses
pembelajaran, berupa buku teks, media cetak, media elektronik,
narasumber, lingkungan sekitar, dan sebagainya.
4) Sumber belajar

adalah semua bahan yang memfasilitasi proses

seseorang mendapatkan pengalaman (Satrianawati, 2018 : 22)
5) Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh
siswa untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai
dengan tujuan yang hendak dicapai (Sanjaya, 2006:172).
Berdasarkan beberapa definisi diatas, sumber belajar adalah segala
sesuatu yang dapat dimanfaatkan siswa untuk memudahkan proses
belajar. Sumber belajar dapat berupa buku teks, media cetak, media
elektronik, narasumber, lingkungan sekitar, dan sebagainya. Adanya
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sumber belajar dapat menambah pengalaman konktet terhadap apa yang
dipelajari siswa.
b) Manfaat Sumber Belajar
Menurut Syukur Fatah dalam Prastowo (2018, 32-33), sumber belajar
memiliki enam manfaat, yaitu untuk :
1) Memberi pengalaman belajar secara langsung dan konkret epada
siswa, misalnya karyawisata ke objek seperti masjid, makam, dan
museum.
2) Dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin dikunjungi atau
dilihat secara langsung dan konkret, misalnya denah, sketsa, film,
foto, dan majalah.
3) Dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di
dalam kelas, misalnya buku teks, foto, dan narasumber.
4) Dapat memberikan informasi yang akurat dan terbaru, misalnya
buku bacaan, ensiklopedia, dan koran.
5) Dapat membantu memecahkan masalah pendidikan (terhadap
instruksional), baik dalam lingkup makro (misalnya belajar sistem
jarak jauh melalui modul) maupun mikro pengaturan ruang kelas
yang menarik, simulasi, penggunaan film, dan proyektor.
6) Dapat merangsang untuk berfikir, 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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c) Klasifikasi Jenis-Jenis Sumber Belajar
Menurut Nana Sudjana dan Ahmad Rivai dalam Prastowo (2018),
sumber belajar dibedakan menjadi beberapa, antara lain :
1) Pesan (Message), yaitu informasi yang harus disalurkan oleh
komponen lain berbentuk ide, fakta, pengertian, data.
2) Manusia (People), yaitu orang yang menyimpan informasi atau
menyalurkan informasi. Tidak termasuk yang manjalankan fungsi
pengembangan dan pemgelolaan sumber belajar.
3) Bahan (Materials), yaitu sesuatu yang bisa disebut media/software
yang mengandung pesan untuk disajikan melalui pemakaian alat.
4) Peralatan (Hardware), yaitu sesuatu yang menyalurkan pesan untuk
disajikan yang ada di dalam software.
5) Teknik / Metode (Technique), yaitu prosedur yang disiapkan dalam
menggunakan bahan pelajaran, peralatan, situasi, dan orang untuk
menyampaikan pesan.
6) Lingkungan (Setting), adalah situasi sekitar dimana pesan
disalurkan/ ditransmisikan.
Satrianawati (2018) mengklasifikasikan sumber belajar berdasarkan
jenisnya, asalnya, isinya.
1) Berdasarkan jenisnya : sumber belajar alami dan buatan
Sumber

belajar

berdasarkan

jenisnya

memandang

bahwa

pengalaman yang diperoleh siswa dalam belajar terdapat unsur
kesengajaan atau ketidaksengajaan yang diperoleh manusia dalam
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menjalani kehidupan. Contoh sumber belajar alami adalah
menyaksikan lingkungan sekitar dan memahami keteraturan alam,
bahwa segala yang ada di alam telah diciptakan secara teratur dan
keseimbangan. Adapun Sumber belajar buatan merupakan segala
sesuatu yang dibuat untuk dapat diketahui dan digunakan orang
lain, contohnya jurnal atau karya tulis ilmiah.
2) Berdasarkan asalnya : primer dan sekunder
Sumber belajar primer merupakan sumber informasi pertama dan
utama sekaligus menjadi pelaku munculnya ilmu pengetahuan
baru. Sumber belajar primer berupa orang yang memiliki informasi
tentang sebuah peristiwa atau kejadian dimana orang tersebut
bertindak sebagai pelaku. Adapun Sumber belajar sekunder
merupakan sumber belajar yang hadir setelah sumber belajar
primer
3) Berdasarkan isinya : pesan langsung dan pesan tersirat atau tidak
langsung.
Pesan langsung merupakan merupakan inti, materi, dan ilmu
pengetahuan baru tentang informasi atau kejadian yang langsung
didapatkan oleh si pencari informasi, si pembelajar, atau orang
tertentu yang mempelajari ilmu pengetahuan baru. Sedangkan
pesan tersirat atau tidak langsung merupakan pengerahuan yang
diperoleh, dimana isi atau kandungan pesan, informasi, ataupun
ilmu pengetahuan baru diperoleh bukan dari sumber utama atau
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primer. Pesan tersirat dapat dikatakan pula informasi yang
diperoleh bukan dari orang pertama atau sumber utama, tetapi dari
orang kedua dan seterusnya.
B. Penelitian Relevan
Penelitian terdahulu digunakan peneliti sebagai bahan rujukan dan
membantu peneliti untuk mengetahui fokus dari masing-masing penelitian,
sehingga peneliti dapat mencari fokus penelitian yang belum digali secara
mendalam. Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai
rujukan yakni penelitian Dwi Sri Wahyuni (2019) tentang Persepsi Peserta
Didik Terhadap Situs Sejarah Lokal Makam Ki Ageng Selo Dalam
Pembelajaran Sejarah Di SMA N 1 Karangayun Tahun Ajaran 2016/2017;
penelitian Anton Saputra dan Sumiyatun (2017) tentang Persepsi Siswa SMA
Negeri 1 Way Tenong Terhadap Situs Batu Berak Sebagai Sumber Belajar
Sejarah; penelitian Mila Desti Arum Sari (2015) tentang Persepsi Guru Sejarah
Tentang Keberadaan Situs Benteng Portugis Dalam Pembelajaran Sejarah Di
SMA Negeri 1 Donorojo Tahun Pelajaran 2014/2015.
Penelitian Dwi Sri Wahyuni (2019) tentang Persepsi Peserta Didik
Terhadap Situs Sejarah Lokal Makam Ki Ageng Selo Dalam Pembelajaran
Sejarah Di SMA N 1 Karangayun Tahun Ajaran 2016/2017 bertujuan untuk
(1) menganalisis implementasi pembelajaran sejarah pada pokok pembelajaran
sejarah akulturasi dan perkembangan budaya islam (2) mendeskripsikan guru
dalam memanfaatkan situs makam Ki Ageng Selo dalam pembelajaran sejarah
akulturasi dan perkembangan budaya islam (3) mendeskripsikan persepsi

36

peserta didik terhadap situs makam Ki Ageng Selo. Penelitian ini
menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun hasil dari
penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Implementasi pembelajaran sejarah
akulturasi dan perkembangan budaya islam di SMA N 1 Karangayun sudah
menggunakan media yang cukup bervariasi seperti buku paket LKS, buku
sejarah Grobogan, power point, video hingga musik. (2) guru telah
memanfaatkan dan mengajarkan situs makam Ki Ageng Selo ke dalam materi
pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah bervariasi, tanya jawab,
dan diskusi. (3) persepsi peserta didik SMA N 1 Karangayun terhadap situs
makam Ki Ageng Selo dapat dilihat dari cara peserta didik menilai,
menghargai, dan memaknai situs makam Ki Ageng Selo dalam kehidupan
sehari-hari.
Persamaan penelitian Dwi Sri Wahyuni dengan penelitian yang dilakukan
oleh peneliti terletak pada permasalahan implemetasi pembelajaran sejarah di
sekolah. Hal yang membedakannya adalah pada materi pembelajaran, dimana
dalam Dwi Sri Wahyuni membahas tentang sejarah akulturasi dan
perkembangan islam, sedangkan peneliti membahas sejarah manusia purba di
Indonesia dan masa praaksara.
Penelitian Anton Saputra dan Sumiyatun (2017) tentang Persepsi Siswa
SMA Negeri 1 Way Tenong Terhadap Situs Batu Berak Sebagai Sumber
Belajar Sejarah bertujuan untuk (1) menjelaskan persepsi siswa SMA Negeri 1
Way Tenong terhadap situs batu berak sebagai sumber pembelajaran sejarah,
(2) menjelaskan kendala siswa dalam memanfaatkan situs batu berak sebagai
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sumber pembelajaran sejarah. penelitian ini menggunakan metode kualitatif.
Hasil dari penelitian ini antara lain (1) siswa sudah memahami situs batu berak
sebagai peninggalan megalitik dan dapat digunakan sebagai sumber belajar
sejarah, (2) siswa belum memahami situs batu berak sebagai peninggalan
megalitik dan menganggap situs batu berak sebagai tempat rekreasi, (3)
kendala yang dihadapi siswa yakni sulit untuk mengunjungi situs batu berak
karena faktor transportasi, tidak semua siswa memiliki kendaraan pribadi dan
harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk naik ojek.
Relevansi penelitan Anton Saputra dan Sumiyatun dengan penelitian yang
peneliti lakukan adalah memberikan arahan kepada peneliti tentang penggalian
persepsi siswa. Hal ini karena adanya persamaan permasalahan yang digali
yakni persepsi siswa terhadap situs yang ada di daerahnya. Perbedaaan
penelitian Anton Saputra dan Sumiyatun dengan peneliti terletak pada teknik
pengumpulan data. Penelitian Anton Saputra dan Sumiyatun menggunakan
teknik observasi, wawancara, literatur metode, dokumentasi, dan kuesioner.
Sedangkan teknik pengumpulan data pada skripsi ini menggunakan
wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Penelitian Mila Desti Arum Sari (2015) tentang Persepsi Guru Sejarah
Tentang Keberadaan Situs Benteng Portugis Dalam Pembelajaran Sejarah Di
SMA Negeri 1 Donorojo Tahun Pelajaran 2014/2015 bertujuan untuk
mengetahui persepsi guru sejarah tentang keberadaan situs Benteng Portugis
dalam pembelajaran sejarah di SMA Donorojo ; untuk mengetahui
penggunaan situs Benteng Portugis sebagai media pembelajaran sejarah di
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SMA Negeri 1 Donorojo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.
Hasil dari penelitian ini yaitu (1) Benteng Portugis dapat dimanfaatkan sebagai
media pembelajaran, siswa antusias untuk mengikuti mata pelajaran sejarah
dengan memanfaatkan situs Benteng Portugis, (2) adanya kendala-kendala
yang dialami ketika memanfaatkan situs sebagai media pembelajaran membuat
proses belajar berjalan kurang makasimal.
Penelitian Mila Desti Arum Sari membantu peneliti dalam mengulas teori
persepsi dan metode yang digunakan dalam memperoleh data, yakni melalui
metode kualitatif. Perbedaan penelitian Mila Desti Arum Sari dengan
penelitian yang dilakukan peneliti terketak pada fokus penelitan, dimana
dalam Mila Desti Arum Sari berfokus pada persepsi guru sejarah, sedangkan
peneliti berfokus pada persepsi siswa.

Tabel 2.1 Analisis penelitian relevan
Nama

Judul Penelitian

Metode

Hasil Penelitian

Peneliti/
Tahun
Dwi
Wahyuni
2019

Sri
/

Persepsi Peserta

Kualitatif

(1)

Implementasi

Didik

Terhadap

Deskriptif

pembelajaran

Situs

Sejarah

akulturasi

dan

Lokal Makam Ki

perkembangan

Ageng

islam

Dalam

Selo

sejarah

di

Karangayun

SMA

budaya
N

1

sudah
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Pembelajaran

menggunakan media yang

Sejarah Di SMA

cukup bervariasi seperti

N 1 Karangayun

buku paket LKS, buku

Tahun

sejarah Grobogan, power

2016/2017

Ajaran

point, video hingga musik.
(2)

guru

telah

memanfaatkan

dan

mengajarkan situs makam
Ki Ageng Selo ke dalam
materi

pembelajaran

dengan

menggunakan

metode

ceramah

bervariasi,

tanya

jawab,

dan diskusi. (3) persepsi
peserta didik SMA N 1
Karangayun terhadap situs
makam Ki Ageng Selo
dapat
peserta

dilihat
didik

dari

cara

menilai,

menghargai,

dan

memaknai situs makam Ki
Ageng

Selo

dalam

kehidupan sehari-hari.
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Anton Saputra

Persepsi

dan

SMA Negeri 1

situs batu berak sebagai

Sumiyatun

Way

Tenong

peninggalan megalitik dan

(2017)

Terhadap

Situs

dapat digunakan sebagai

Berak

sumber belajar sejarah, (2)

Sebagai Sumber

siswa belum memahami

Belajar Sejarah

situs batu berak sebagai

Batu

Siswa

Kualitatif

(1) siswa sudah memahami

peninggalan megalitik dan
menganggap
berak

situs

sebagai

batu
tempat

rekreasi, (3) kendala yang
dihadapi siswa yakni sulit
untuk mengunjungi situs
batu berak karena faktor
transportasi, tidak semua
siswa memiliki kendaraan
pribadi

dan

harus

mengeluarkan biaya yang
tidak sedikit untuk naik
ojek.

Mila

Desti

Persepsi

Guru

Kualitatif

(1) Benteng Portugis dapat
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Arum
(2015)

Sari

Sejarah Tentang

dimanfaatkan

Keberadaan Situs

media pembelajaran, siswa

Benteng Portugis

antusias untuk mengikuti

Dalam

mata

Pembelajaran

dengan memanfaatkan situs

Sejarah Di SMA

Benteng

Portugis,

Negeri

adanya

kendala-kendala

1

sebagai

pelajaran

(2)

Donorojo Tahun

yang

Pelajaran

memanfaatkan situs sebagai

2014/2015

media
membuat

dialami

sejarah

ketika

pembelajaran
proses

belajar

berjalan kurang makasimal.
Sumber : Olahan Peneliti
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C. Kerangka Berfikir
Pembelajaran sejarah adalah kegiatan belajar mengajar yang didalamnya
mempelajari peristiwa masa lampau. Keberadaan Situs Purbakala Semedo di
Kabupaten Tegal dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar siswa. Situs
Purbakala Semedo sangat relevan dengan materi sejarah masa praaksara dan
manusia purba, karena di dalam situs tersebut telah ditemukan artefak, fosil
manusia purba dan hewan purba. Setiap individu memiliki persepsi yang
berbeda terhadap benda atau hal apapun, meskipun yang diamatinya sama.
Penggunaan Situs Purbakala Semedo sebagai sumber belajar sejarah tentunya
akan menimbulkan persepsi yang berbeda pada setiap siswa.

Pembelajaran Sejarah

Sumber Belajar

Situs Purbakala

Artefak, fosil hewan

Semedo

dan manusia purba

Persepsi siswa

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
metode kualitatif deskriptif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang
berisi pemaparan atau penggambaran sesuatu (Muliawan, 2014: 84). Penelitian
ini menggunakan beberapa jenis metode untuk memperoleh data yaitu melalui
observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Penelitian dengan metode kualitatif adalah penelitian yang bermaksud
untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian
misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik dan dengan
cara dekripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus
yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong,
2011: 6).
B. Latar Penelitian
Sesusai judul yang diangkat dalam penelitian ini, maka penelitian ini
dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kramat yang berlokasi di Jalan Garuda No. 1 A
Bangkok, Kecamatan Kramat. Peneliti memilih sekolah tersebut karena
lokasinya

relatif dekat

memanfaatkan situs

dengan

tersebut

Situs

dalam

dilaksanakan pada Maret – April 2020.
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Purbakala

Semedo

pembelajaran sejarah.

dan telah
Penelitian
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C. Fokus Penelitian
Pada dasarnya penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang
kosong, tetapi dilakukan berdasarkan perepsi seseorang terhadap adanya
masalah. Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus.
Masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua
faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya
yang dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari jawaban (Moleong,
2012: 92-93)
Menurut Spradley dalam Sugiyono (2016: 286) menyatakan bahwa focus
merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi
sosial. Fokus pada penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan
berkembang sesuai dengan situasi di lapangan. Penelitian ini memfokuskan
pada tiga permasalahan, yaitu: 1) Pemanfaatan Situs Purbakala Semedo sebagai
sumber belajar dalam pembelajaran sejarah ; 2) Persepsi siswa tentang Situs
Purbakala Semedo dalam pembelajaran sejarah; 3) Hambatan dalam
pelaksanaan pembelajaran sejarah di Situs Purbakala Semedo

yang

mempengaruhi persepsi siswa SMA Negeri 1 Kramat.
D. Sumber Data
Menurut Lofland dalam Moleong (2012: 157) sumber data utama dalam
penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data
tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian
ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis,
foto, dan statistik. Tindakan atau kata-kata pada penelitian ini merupakan
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sumber data primer, sementara foto dan data terulis lainnya merupakan data
sekunder.
1. Sumber Data Primer
Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri
secara langsung dari objeknya. Sumber data primer diperoleh peneliti dari
wawancara dengan informan. Peneliti mengumpulkan informasi melalui
wawancara dari penjaga situs, siswa, dan guru sejarah.
2. Sumber Data Sekunder
Data sekunder adalah data tambahan berupa informasi yang dapat
melengkapi data primer. Data tambahan yang dimaksud meliputi dokumen
atau arsip yang didapatkan dari beberapa sumber, foto pendukung yang
sudah ada maupun foto yang dihasilkan sendiri, serta data-data yang terkait
dengan penelitian ini. Data tambahan dalam penelitian ini adalah buku dan
dokumentasi dari Situs Purbakala Semedo, dan Rencana Pembelajaran
Sejarah (RPP) yang disusun oleh guru sejarah
3. Pemilihan Sampel
Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini
adalah purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik
pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu. (Sugiyono,
2016: 300). Peneliti mengambil sampel dengan pertimbangan sekolah di
Kabupaten Tegal yang telah mengunjungi Situs Purbakala Semedo, yaitu
SMA Negeri 1 Kramat. Peneliti melakukan wawancara dengan seorang guru
sejarah dan 28 siswa yang terdiri dari kelas X IPS 1, X IPS 2, X IPS 3, dan
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X IPS 4. Masing-masing kelas diambil 7 siswa untuk diwawancarai. 28
siswa tersebut telah memenuhi kriteria sebagai berikut : terdiri dari laki-laki
dan perempuan; memiliki prestasi baik dan kurang baik; memiliki lokasi
rumah yang dekat dan jauh dari keberadaan Situs.
E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah medapatkan data. Tanpa
mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan
data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat
dilakukan dalam berbagai setting, sumber, dan cara (Sugiyono, 2016: 308).
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :
a) Wawancara
Wawancara

adalah

percakapan

dengan

maksud

tertentu.

Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer)
yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang
memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2012: 186).
Peneliti dalam melakukan face to face interview (wawancara
berhadap-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan
telepon, atau terlibat dalam focus group discussion (wawancara dalam
kelompok tertentu) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan per
kelompok. (Cresswell, 2016: 254).
Peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur (structured
interview) dan wawancara semiterstruktur (semistructure interview).
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wawancara terstruktur (structured interview) digunakan sebagai teknik
pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui
dengan pasti tentang informasi apa yang telah diperoleh. Oleh karena itu
dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan
instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang
alternative jawabannya pun telah disiapkan. wawancara semiterstruktur
(semistructure interview) merupakan jenis wawacara yang termasuk
dalam kategori in-depth interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih
bebas. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan
masalah yang lebih terbuka, di mana pihak yang diwawancara dimintai
pendapat dan ide-idenya (Sugiyono, 2016: 319-320). Pada penelitian ini
wawancara dilakukan kepada penjaga Situs Purbakala Semedo, siswa,
dan guru sejarah.
b) Dokumentasi
Dokumen pada penelitian kualitatif dapat berupa dokumen publik
(misalnya koran, makalah, laporan kantor)

ataupun dokumen privat

(misalnya buku harian, diari, surat, dan lain-lain) (Cresswell, 2014:
255). Adapula dokumen yang berupa gambar seperti foto, gambar hidup,
sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya
seni yang berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen
merupakan pelengkap

dari penggunaan

metode

observasi

wawancara dalam penelitian kualitatif. (Sugiyono, 2016: 329)

dan
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Dokumen yang digunakan pada penelitian ini adalah Rancangan
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun oleh Guru sejarah. RPP
ini digunakan untuk mengetahui kesesuaian rencana dengan pelaksanaan
pembelajaran sejarah. Peneliti juga melakukan kajian pada buku daftar
pengunjung Situs Purbakala Semedo, serta buku dan poster yang
memuat informasi tentang Situs Purbakala Semedo.
Penelitian ini juga menggunakan foto sebagai sumber data yang
memberikan gambaran peristiwa yang diamati dan juga sebagai bukti
bahwa penelitian telah dilaksanakan dengan subjek dan informan
penelitian. Foto ini merupakan foto pribadi yang diambil oleh peneliti
pada saat melakukan wawanara dengan informan.
F. Teknik Keabsahan Data
Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji
credibility

(validitas

interbal),

transferability

(validitas

eksternal),

dependability (reliabilitas) dan confirmability (obyektivitas). (Sugiyono, 2016:
366).
Pada tahap pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik
pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik
pengumpulan data dan sumber yang telah ada (Sugiyono, 2016: 330). Bila
peneliti menggunakan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan
data sekaligus menguji kredibilitas data. Penelitian ini menggunakan
triangulasi sumber.
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Patton dalam Moleong (2012: 330) menyatakan bahwa triangulasi
dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan
suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam
penelitian kualitatif
Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan
cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Melalui
triangulasi sumber peneliti membandingkan hasil wawancara antara Guru
Sejarah, Siswa, dan Pengelola Situs Purbakala Semedo.

Guru Sejarah

Wawancara

Siswa

Pengelola Situs
Gambar 3.1 Triangulasi sumber pengumpulan data

G. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan
data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan
tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data
(Moleong, 2012: 280). Miles dan Hubberman dalam Sugiyono (2012: 337-345)
mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara
interaktif dan berangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga
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datanya sudah jenuh. Aktivitas analisis data, yaitu data reduction, data display,
dan conclusion drawing/verification.
a.

Data Reduction (Reduksi data)
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya dan
membuang yang tidak perlu dengan demikian data yang telah direduksi
akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan akan mempermudah
dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.
Saat mereduksi data, peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan
dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan.
Oleh karena itu, jika peneliti dalam melakukan penelitian menemukan
segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki
pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam
melakukan reduksi data.

b.

Data Display (Penyajian Data)
Setelah data diredusksi, maka langkah selanjutnya adalah
mendisplay data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat
dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phie chard, pictogram, dan
sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan,
tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah
difahami.
Pada penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam
bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.
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Penyajian data dalam penelitian ini dipaparkan dengan teks yang
bersifat naratif dan dirancang guna menggabungkan informasi yang
tersusun sehingga mudah dipahami.
c.

Conclusion Drawing / Verification
Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan, kesimpulan
awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah
apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada
tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang
dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan
konsisten saat peneliti kembali ke lapangan saat mengumpulkan data
maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang
kredibel.
Dengan demikian kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan
masalah tetapi mungkin juga tidak karena dalam penelitian kualitatif
rumusan masalah masih bersifat sementara dan akan berkembang
setelah penelitian berada di lapangan.
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah
merupakan temuan baru yang seblumnya belum pernah ada. Temuan
dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya
masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas,
dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.
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Alur prosedur analisis interaktif tersebut bila digambarkan dalam
skema sebagai berikut :

Pengumpulan

Reduksi Data

Sajian Data

Penarikan
Kesimpulan

Gambar 3.2 Komponen dalam analisis data kualitatif menurut Miles
dan Hubberman (Sugiyono, 2016)

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Gambaran lokasi penelitian mendeskripsikan kondisi SMA Negeri 1
Kramat sebagai lokasi penelitian. SMA Negeri 1 Kramat terletak di Jalan
Garuda No. 1 A Bangkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Sekolah ini
didirikan pada tanggal 1 Januari 1990 dengan SK Pendirian Sekolah Nomor
0389/O/1990. Kepala SMA Negeri 1 Kramat saat ini adalah Bapak
Ahmad,S.Pd,M.M.Pd. SMA Negeri 1 Kramat telah terakreditasi A dan
menerapkan kurikulum 2013 dengan pelaksanaan 5 hari/minggu.
SMA Negeri 1 Kramat memiliki luas 18,260 m2 yang terdiri dari ruang
guru, ruang Tata Usaha (TU), ruang kepala sekolah, ruang bimbingan
konseling, 29 ruang kelas, 8 laboratorium, perpustakaan, koperasi, dan
mushola. Jumlah siswa pada tahun pelajaran 2019/2020 sebanyak 321 dari
kelas X, 350 kelas dari XI, dan 341 dari kelas XII. Sekolah ini memiliki 46
guru dan 11 tendik yang merupakan lulusan dari barbagai perguruan tinggi.
SMA Negeri 1 Kramat memiliki visi yaitu “Terwujudnya masyarakat
sekolah yang berkualitas, berakhlak mulia berlandaskan iman dan taqwa.”
Adapun misinya antara lain :
1.

Meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga pendidik.

2.

Meningkatkan kualitas pembelajaran yang mengacu pada standar isi,
standar proses, dan standar penilaian.
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3.

Pemenuhan sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran
berkualitas

4.

Meningkatkan prestasi akademik

5.

Meningkatkan prestasi ekstrakurikuler sesuai dengan potensi yang
dimiliki siswa.

6.

Membekali ketrampilan kepada siswa sesuai dengan bakat, sehingga
menjadi siswa yang terampil, cerdas, beriman, dan bertaqwa serta
mampu mengkomunikasikan dirinya dan kemampuannya.

7.

Mempersiapkan siswa ke jenjang perguruan tinggi dan berwirausaha bagi
yang tidak melanjutkan.

8.

Menanamkan adat santun dalam sikap, jujur kata, dan perbuatan.

9.

Meningkatkan iman dan taqwa peserta didik

melalui kegiatan

intrakurikuler dan ekstrakurikuler.
10.

Meningkatkan kegiatan keagamaan di sekolah.

B. Hasil Penelitian
1. Pelaksanaan Pembelajaran Sejarah
Berdasarkan hasil penelitan, proses pembelajaran di SMA Negeri 1
Kramat sudah berjalan cukup baik. Siswa terlihat mencermati saat guru
menjelaskan materi, meskipun beberapa diantaranya ada yang mengobrol
dengan teman sebangkunya dan membuka ponsel mereka. Metode yang
digunakan dalam pembelajaran bervariasi, seperti ceramah, diskusi, dan
tanya jawab.
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Metode ceramah diberikan oleh guru untuk menjelaskan materi di
awal pertemuan. Hal ini untuk memberikan stimulus pada siswa. Setelah
siswa mengenal materi yang akan dipelajari maka dilanjutkan dengan
diskusi. Diskusi dilakukan secara kelompok. Setiap kelompok akan
diberikan permasalahan yang berbeda-beda. Hasil diskusi kemudian
dipresentasikan di depan kelas.
Evaluasi diberikan kepada siswa setelah materi selesai. Adapun
jenis evaluasi yang diberikan seperti mengerjakan soal, dan membuat
ringkasan materi yang telah dipelajari. Hal ini bertujuan untuk mengukur
pemahaman dan hasil belajar siswa. Fasilitas di kelas secara keseluruhan
menunjang proses pembelajaran, seperti tersedianya LCD, papan tulis,
dan buku ajar. Adanya fasilitas tersebut memberikan kenyamanan pada
siswa dalam pembelajaran.
Kurikulum yang diterapkan di SMA Negeri 1 Kramat adalah
kurikulum 2013. Pada pelaksanaannya guru mempersiapkan perangkat
pembelajaran sejarah berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP),
silabus, dan bahan materi pembelajaran yang telah disesuaikan dengan
KI/KD, serta dilengkapi dengan teknik penilaian atau evaluasi.
Hasil wawancara dengan beberapa siswa menunjukkan bahwa
mereka cenderung merasa bosan dengan Mata Pelajaran Sejarah. Mereka
memandang Mata Pelajaran Sejarah sebagai mata pelajaran yang penuh
dengan hafalan dan tidak terlalu penting untuk dipelajari. Keberadaan
Situs Purbakala Semedo yang relatif dekat dari sekolah membuat guru
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sejarah SMA Negeri 1 Kramat berinisiatif mengadakan kunjungan ke
Situs tersebut untuk menambah pengalaman siswa dalam belajar sejarah
2. Pemanfaatan Situs Purbakala Semedo sebagai Sumber Belajar dalam
Pembelajaran Sejarah
SMA Negeri 1 Kramat telah memanfaatkan Situs Purbakala Semedo
dalam pembelajaran sejarah. Bapak Sumarno selaku guru sejarah SMA
Negeri 1 Kramat menyusun perangkat pembelajaran yang disesuaikan
antara materi dengan koleksi di Situs tersebut. “RPP ada, jadi pembelajaran
outdoor. Untuk sinkron antara materi manusia purba, fosil, kemudian untuk
memperkenalkan sekaligus realita pembelajaran tentang fosil, disana kan
banyak fosil-fosil.” (wawancara dengan Bapak Sumarno pada 4 Maret
2020)
Situs Purbakala Semedo digunakan sebagai sumber belajar sejarah
pada pokok materi manusia purba Indonesia dan kehidupan masa praaksara
Indonesia. Kedua materi tersebut merupakan bagian dari Mata Pelajaran
Sejarah Peminatan yang dipelajari oleh kelas X semester II pada
Kompetensi Dasar (KD) 3.9 Menganalisis persamaan dan perbedaan antara
manusia purba Indonesia dan dunia dengan manusia modern dalam aspek
fisik dan nonfisik; 4.9 Menyajikan hasil analisis mengenai persamaan dan
perbedaan antara manusia purba Indonesia dan dunia dengan manusia
modern dalam aspek fisik dan nonfisik dalam bentuk tulisan dan/atau media
lain; 3.10 mengananalisis kehidupan awal manusia Indonesia dalam aspek
kepercayaan, sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi serta pengaruhnya
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dalam kehidupan masa kini; dan KD 4.10 menarik kesimpulan dari hasil
analisis mengenai keterkaitan kehidupan awal manusia Indonesia pada
aspek kepercayaan, sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi, serta
pengaruhnya dalam kehidupan masa kini dalam bentuk tulisan dan/atau
media lain.
Proses penyusunan perangkat pembelajaran mengalami kendala,
dimana informasi ketika siswa belajar di lapangan berbeda dengan teori
pada materi pembelajaran, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sumarno
pada 4 Maret 2020.
Kendalanya kalau untuk internnya misalnya untuk pembelajaran yang
berkaitan dengan KD itu, miniaturnya, contoh-contohnya, tapi kalo di
lapangan narasumbernya kebetulan berdasarkan realita, tapi seperti
teorinya mereka tidak belajar, maaf saja seperti pak dakri yang
kebetulan
asli
semedo
yang
mengumpulkan,
kemudian
pengetahuannya bertambah, namun secara teoritis kadang-kadang
tidak nyambung. Secara teoritis secara geologi ada beberapa yang
terputus dalam menyampaikan ke siswa.
Adanya kendala tersebut maka Bapak Sumarno mengatasinya dengan
cara mengarahkan siswa bahwa Situs Purbakala Semedo merupakan
gambaran adanya masa praaksara. Pernyataan tersebut disampaikan Bapak
Sumarno pada saat wawancara, “ya kami mengarahkan kepada siswa bahwa
semedo merupakan gambaran adanya masa praaksara, manusia purba
kemudian secara realita dibandingkan dengan trinil, solo, pacitan, kemudian
disimpulkan. Sesuai dari badan purbakala itu kan dari semedo dibawa dan
disimpan di sangiran.”
Pembelajaran Sejarah Materi Manusia Purba dan Kehidupan Masa
Praaksara dilaksanakan di dalam kelas dan di luar kelas. Sumber belajar
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yang digunakan untuk pembelajaran di dalam kelas adalah buku teks dan
internet, dengan metode diskusi dan tanya jawab. Sementara untuk
pembelajaran di luar kelas memanfaatkan Situs Purbakala Semedo sebagai
sumber belajar dengan menerapkan metode studi lapangan. “… selain buku
ya dengan menggunakan eksplore di internet, karena memang yang paling
gampang untuk medianya yaitu di internet. Siswa membuka, kemudian saya
memberikan KD, materi pokok, diskusi, membuat tugas, eksplore, atau
pemecahan masalah. Tapi memang sumber yang ada di tegal yang
lokasinya paling dekat ya hanya di semedo”. (wawancara dengan Bapak
Sumarno pada 4 Maret 2020)
Pelaksanaan pembelajaran di Situs Purbakala Semedo diterapkan
untuk semua siswa kelas X secara bergilir pada jam pelajaran sekolah.
Sebelum mengunjungi situs, siswa terlebih dahulu diberikan materi tentang
manusia purba Indonesia, serta

dijelaskan gambaran tentang Situs

Purbakala Semedo di dalam kelas.
Ya tentu pengantarnya sudah, disanakan ibaratnya seperti penguatan
kesan. Disamping belajar juga mereka bisa rekreasi. Untuk
pembelajaran di masa lampau bertahap, disini sudah teoritisnya,
inilah manusia purba, goelogisnya seperti itu. Nah mereka kan saya
usahakan terjun langsung ke lapangan melihat tanah semedo di bukitbukitnya kemudian saya perlihatkan ini usianya sudah ribuan tahun
saya bilang seperti itu, karena memang berbeda dengan alam sekitar
sini yang lapisan atas, mereka tau irisan-irisannya. (wawancara
dengan Bapak Sumarno pada 4 Maret 2020)
Selama kegiatan kunjungan di Situs Purbakala Semedo siswa
melakukan beberapa hal, seperti melakukan wawancara dengan pemandu,
membuat catatan, serta mengamati dan mengabadikan fosil. Kegiatan
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tersebut seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu Tanti Asih yang merupakan
pemandu di Situs Purbakala Semedo. “Mereka biasanya seflie untuk
mengabadikan, mengekspresikan fosil, memfoto fosil, membuat tugas,
catatan. Intinya mereka datang untuk mengenal, mencatat, mengabadikan
fosil, bertanya kepada pemandu. Untuk catatan memang tugas dari guru,
seperti itulah siswa” (wawancara dengan Ibu Tanti Asih pada 22 Februari
2020). Hal ini diperkuat dengan pernyataan Muhammad Abdul Rizky,
“disana saya mengamati fosil dan melakukan wawancara dengan penjaga”
(wawancara pada 12 Maret 2020). Pernyataan tersebut sejalan dengan Diah
Sukma, “Disana saya melihat benda-benda purbakala dan bertanya hal-hal
terkait kehidupan purbakala di zaman dahulu” (wawancara pada 10 Maret
2020).
Penugasan

kepada

siswa

merupakan

bagian

evaluasi

dari

pembelajaran sejarah. Kunjungan siswa ke Situs Purbakala Semedo
berkaitan dengan tugas yang diberikan Guru Sejarah pada Materi Manusia
Purba, seperti yang diutarakan Salwa Salasabila saat wawancara pada 22
April 2020, “Yang saya lakukan ketika berkunjung ke situs semedo saya
disana untuk penelitian mengenai evolusi makhluk hidup, disana saya
meneliti dan menjelajah di sekitar situs semedo untuk memenuhi tugas dari
guru sejarah, yaitu membuat makalah”.
Penugasan yang diberikan berupa penyusunan makalah kemudian
mempresentasikannya. Makalah yang disusun siswa memuat hasil
kunjungan ke Situs Purbakala Semedo. Melalui penugasan tersebut siswa
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dapat belajar menyampaikan pendapat, mengajukan pertanyaan, dan
menyimpulkannya saat pembelajaran di dalam kelas. Penilaian dalam
penugasan tersebut terdiri dari beberapa unsur, seperti komposisi materi,
serta keaktifan dalam mempresentasikan dan mengajukan pertanyaan.
Tugasnya yaitu membuat eksplor laporan, makalah, kemudian
browsing, kemudian pemecahan masalah hal-hal yang berkaitan
dengan masa praaksara, baik secara individu maupun kelompok,
nantikan berbeda-beda nanti didiskusikan, mereka dapat belajar
menyampaikan pendapat, bertanya, menyimpulkan, walaupun
mungkin intensitasnya masih agak rendah. Dalam pembelajaran
memberikan arahan untuk mempresentasikan. Ada positifnya
meskipun prosentasenya rendah, karena masih kelas 10 jadi masih
harus belajar. (wawancara dengan Bapak Sumarno pada 4 Maret
2020)
Selama proses pembelajaran siswa mengalami kesulitan dalam
mensinkronkan antara hasil temuan dan materi. Selain itu mereka sulit
untuk mengkomunikasikan hasil temuan mereka. Seperti yang dikatakan
Bapak

Sumarno

dalam

wawancara,

“Kesulitannya

yaitu

mengkomunikasikan. Mereka sulit mengkomunikasikan antara kesan-kesan
pembelajaran dengan narasumber yang disana, serta mensinkronkan. Untuk
itu mereka perlu dibimbing.”
3. Persepsi siswa tentang Situs Purbakala Semedo dalam Pembelajaran
Sejarah
Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa SMA Negeri 1 Kramat,
Situs Purbakala Semedo sangat membantu mereka dalam belajar sejarah.
Pembelajaran dengan teknik outing class di Situs Purbakala Semedo
memberikan pengalaman secara nyata pada siswa. Di situs tersebut siswa
dapat melihat benda-benda peninggalan zaman purbakala secara langsung.
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Hal ini ditunjukkan dengan penuturan siswa saat wawancara pada 10 Maret
2020, Diah Sukma menjelaskan, “Disana saya melihat benda-benda
purbakala dan bertanya hal-hal terkait kehidupan purbakala di zaman
dahulu”. Pernyataan tersebut sejalan dengan penuturan Irkham Maulana,
“Di Situs Semedo saya melakukan pengamatan serta wawancara dengan
penjaga situs semedo”
Di sana mereka dipandu oleh Ibu Tanti Asih selaku pengelola
sekaligus pemandu di Situs Purbakala Semedo. Melalui penugasan oleh
guru sejarah, siswa menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang
koleksi fosil dan sejarah Situs Purbakala Semedo. Banyak dari mereka yang
mengajukan pertanyaan kepada pemandu.
Tidak hanya mengajukan pertanyaan, mereka juga mengamati koleksi
fosil yang dipamerkan, meskipun tidak semuanya diamati oleh siswa. Dari
sekian banyak fosil, hanya ada beberapa yang menarik perhatian siswa,
seperti fosil gigi ikan hiu, gading gajah, tengkorak homo erectus, kerangka
kepala kera, dan aneka jenis kerang. Sebagian siswa menyebut seputar
fosil-fosil tersebut ketika diwawancarai. ”Yang saya lihat disitu ada kaki
gajah, kerang, gading gajah, gigi ikan hiu, terus katanya disitu ada beberapa
batu-batu, yang katanya itu batu fosil” begitulah penuturan Khaerunisa
ketika diwawancarai. Pendapat tersebut tidak jauh berbeda dengan jawaban
Rahma Suci pada wawancara tanggal 10 Maret 2020 “Menurut saya semua
fosil disana menarik, karena bentuknya di luar nalar banget, ternyata fosil
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manusia dan hewa seperti ini, semuanya menarik, tapi yang paling menarik
menurut saya gigi hiu deh, itu mungil menurut saya, jadi saya liatin terus”.
Setelah melihat fosil secara nyata, mereka dapat memahami
lingkungan semedo pada zaman dahulu.
Pendapat saya tentang fosil yang saya lihat itu apa ya.. Ada yang
berbeda dari fosil-fosil hewan pada jaman sekarang, itu khusus di
hewannya ya. Ada gading besar banget tapi udah kaya mau rusak dan
kotor, tetapi yang saya temukan dan membuat terperangah, disitu di
semedo kan bukan laut, tapi kenapa ada fosil-fosil hewan-hewan
yang ada di laut, seperti kerang, gigi ikan hiu, dan itu menurut saya
wajib dijaga. (wawancara dengan Nabila Putri pada 10 Maret 2020)
Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa, secara keseluruhan
mereka memiliki pandangan yang positif terhadap Situs Purbakala Semedo.
Mereka setuju jika Situs Purbakala Semedo dijadikan sebagai sarana untuk
pembelajaran. Menurut Ayu Aprilia, keberadaan Situs Purbakala Semedo
memberikan sisi yang baik bagi generasi muda, khususnya di Kabupaten
Tegal. “Cukup baik, dengan adanya situs semedo bisa membuat generasi
sekarang melihat benda-benda terdahulu yg bentuk, ukuran dan lainnya
mungkin berbeda dengan sekarang, menambah daya tarik kabupaten tegal,
bisa dijadikan salah satu situs pariwisata juga”. (wawancara pada 10 Maret
2020). Pernyataan ini selaras dengan pendapat Diah Sukma, “menarik,
karena dengan adanya situs semedo kita dapat memperoleh pengetahuan
lebih mendalam sejarah manusia purba dan secara langsung bisa melihat
fosil peninggalan dari zaman purbakala”.
Keberadaan Situs Purbakala Semedo memberikan makna yang cukup
baik dikalangan siswa. Sebagian besar dari mereka berpendapat bahwa
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Situs Purbakala Semedo merupakan peninggalan sejarah yang harus dijaga
dan dilestarikan. Situs Purbakala Semedo membawa dampak yang baik,
yakni

dapat

meningkatkan perekonomian

masyarakat

sekitar

dan

melambungkan nama Kabupaten Tegal. “Dengan adanya publisitas media
terhadap Situs Semedo bisa menarik minat kunjungan wistawan ke Situs
Semedo serta ke wisata-wisata Kabupaten Tegal lainnya sehingga bisa
meningkatkan sektor pariwisata di Kabupaten Tegal. Dengan adanya
peningkatan pariwisata berdampak pula pada sektor ekonomi masyarakat di
Kabupaten Tegal khususnya masyarakat yang tinggal disekitar tempat
wisata” (wawancara dengan Diah Sukma pada 10 Maret 2020).
Pemahaman siswa mengenai dampak positif Situs Purbakala Semedo
di bidang ekonomi diakui pula oleh Ayu Aprilia dengan pendapatnya,
“Dapat menambah daya tarik kabupaten tegal, dimana situs semedo ini
tidak semua daerah memilikinya dan dapat menambah pendapatan daerah
sekitar semedo juga karna sekarang lebih banyak pengunjungnya”
(wawancara pada 10 Maret 2020)
Selain memberikan dampak positif di bidang ekonomi, Situs
Purbakala Semedo juga memberikan kontribusi di bidang pendidikan,
seperti yang diutarakan oleh Dita Amelia saat wawancara pada 12 Maret
2020, “Dampaknya baik, masyarakat jadi lebih tau tentang sejarah”.
pernyataan tersebut diperkuat oleh pendapat Fandi Maulana.“Dampak di
bidang pendidkan pendidikan tentu kita jadi mengenal benda peninggalan
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masa prasejarah (purbakala), dari segi pariwisata tentu ini akan menjadi
dongkrak penghasilan untuk pemerintah kabupaten/kota tegal”.
Siswa-siswi SMA Negeri 1 Kramat menyadari bahwa keberadaan
Situs Purbakala semedo memberikan sumbangan yang positif

dalam

bidang pendidikan, kebudayaan, bahkan ekonomi. Secara keseluruhan
mereka memiliki persepsi yang baik terhadap keberadaan Situs Purbakala
Semedo. Pengalaman belajar di Situs Purbakala Semedo memberikan
gambaran yang konkret tentang materi manusia purba.
Berkaitan dengan pengetahuan siswa terkait materi sejarah yang
relevan dengan koleksi Situs Purbakala Semedo, siswa belum sepenuhnya
dapat mensinkronkan antara penemuan mereka dengan materi yang sedang
ditempuh. Hal ini ditunjukkan dengan jawaban sebagian siswa yang merasa
kurang tertarik untuk mempelajari materi manusia purba ataupun materi
masa praaksara, seperti jawaban yang diberikan oleh Fandi Maulana,
“Sebenernya bikin pusing, tapi sangat bermanfaat bagi mereka pecinta
sejarah”. Selain itu, Nabila Putri mengalami kesulitan dalam mempelajari
materi karena sulit dihafalkan, “Ya, karena sulit untuk dihafalkan”.
Sejalan dengan respon siswa, Bapak Sumarno selaku guru sejarah
juga memiliki persepsi yang tidak jauh berbeda dengan siswa , yakni Situs
Purbakala Semedo membantu dalam pembelajaran sejarah.
Keberadaan semedo di daerah tegal otomatis sangat membantu sekali
terutama untuk siswa dan untuk masyarakat lingkungan semedo. Kalo
untuk siswa mereka dapat mengamati,
melihat, kemudian
menerapkan pembelajaran. Untuk lingkungan semedo itu dapat
meningkatkan kapasitas ekonomi di daerah museum ya karena
dengan adanya kunjungan itu masyarakatnya mulai ada rekasi untuk
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berdagang, akhirnya timbullah peningkatan ekonomi di daerah sekitar
museum. (wawancara dengan Bapak Sumarno pada 4 Maret 2020)
4. Hambatan dalam Pelaksanaan Pembelajaran Sejarah di Situs
Purbakala Semedo
Pelaksanaan pembelajaran di Situs Purbakala Semedo menghadapi
beberapa kendala, yaitu sulitnya menyesuaikan waktu kunjungan karena
harus menyesuaikan dengan mata pelajaran lain, selain itu lokasi di Pusat
Informasi Situs yang kurang luas membuat siswa kurang leluasa dalam
belajar.
Iya, dan kesulitannya itu harus mengorbankan jam pelajaran yang
lain. Jadi kita tidak bisa sembarangan memakai. Jika pas kebetulan
ada jam kosong bisa dilaksanakan. Kemudian keterbatasan disana
tidak bisa menampung siswa secara bersamaan, secara teknisnya saya
harus memberangkatkan setengah rombel, misalnya ada Sembilan
rombel, saya berangkatkan separo dulu, nanti hari berikutnya separo
lagi, tidak bisa semuanya. (wawancara dengan Bapak Sumarno pada 4
Maret 2020)
Meskipun dalam pelaksanaan penggunaan terdapat kendala, namun
siswa merasa senang dalam pembelajaran, seperti yang dikatakan oleh
Bapak Sumarno “Mereka senang, karena mereka belajar sambil berwisata,
dan itu lebih mengena daripada belajar di ruangan”.
C. Pembahasan
1. Pemanfaatan Situs Purbakala Semedo sebagai Sumber Belajar dalam
Pembelajaran Sejarah
Pembelajaran merupakan proses yang diselenggarakan oleh guru
untuk membelajarkan siswa dalam belajar bagaimana memperoleh dan
memperoses pengetahuan, keterampilan, dan sikap, dalam kegiatan tersebut
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terjadi interaksi edukatif antara dua pihak yaitu peserta didik yang
melakukan kegiatan belajar dengan pendidik yang melakukan kegiatan
membelajarkan, dimana terdapat juga proses memilih, menetapkan,
mengembangkan metode yang tepat agar tujuan pembelajaran dapat tercapai
(Murdiyanto, 2019 : 2).
Mata Pelajaran Sejarah mengkaji tiga dimensi waktu, tidak hanya
berfokus pada peristiwa masa lalu, tetapi juga berhubungan dengan masa
kini, dan refleksi pada masa lalu sehingga menjadi pedoman masa depan.
Melalui pembelajaran sejarah siswa mampu mengembangkan kompetensi
untuk berfikir secara kronologis dan memiliki pengetahuan tentang masa
lalu yang dapat digunakan untuk memahami serta menjelaskan proses
perkembangan dan perubahan pada tatanan keberagaman budaya dan
masyarakat dalam rangka menemukan jari diri bangsa di tengah-tengah
kehidupan masyarakat dunia (Yusuf, 2018: 215).
Pembelajaran sejarah pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)
terbagi menjadi dua, yaitu sejarah wajib dan sejarah peminatan. Penelitian
ini mengkaji pelaksanaan pembelajaran sejarah peminatan pada pokok
materi manusia purba Indonesia dan dunia dan kehidupan masa praaksara di
Indonesia yang ditempuh siswa pada kelas X semester 2.
Pembelajaran di SMA Negeri 1 Kramat telah memenuhi komponenkomponen pembelajaran. Komponen-komponen tersebut antara lain tujuan
pembelajaran, subjek belajar, materi pelajaran, strategi pembelajaran, media
pembelajaran, dan penunjang. untuk menambah pengalaman belajar pada
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siswa, guru dapat memanfaatkan sumber belajar. Menurut Sudjana dan
Rivai dalam Prastowo Andi (2018), sumber belajar adalah segala daya yang
dapat dimanfaatkan guna memberi kemudahan kepada seseorang dalam
belajarnya.
Berkaitan dengan pokok materi manusia purba Indonesia dan dunia
dan kehidupan masa praaksara di Indonesia, sumber belajar yang relevan
adalah Situs Purbakala Semedo. Situs Purbakala Semedo terletak di Desa
Semedo, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Tegal. Situs ini
diresmikan pada tahun 2005 oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tegal. Koleksi di Situs ini yaitu berbagai jenis fosil hewan
purba, artefak, dan fosil homo erectus. Bapak Sumarno selaku pengampu
mata pelajaran sejarah kelas X telah mengajak siswa-siswinya mengunjungi
Situs tersebut.
Pemanfaatan Situs Purbakala Semedo sebagai sumber belajar telah
dirancang dalam perangkat pembelajaran dan disesuaikan dengan materi.
“RPP ada, jadi pembelajaran outdoor. Untuk sinkron antara materi manusia
purba,

fosil,

kemudian

untuk

memperkenalkan

sekaligus

realita

pembelajaran tentang fosil, disana kan banyak fosil-fosil.” (wawancara
dengan Bapak Sumarno pada 4 Maret 2020)
Saat proses penyusunan perangkat pembelajaran terdapat kendala,
dimana informasi ketika siswa belajar di lapangan berbeda dengan teori
pada materi pembelajaran.
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Kendalanya kalau untuk internnya misalnya untuk pembelajaran yang
berkaitan dengan KD itu, miniaturnya, contoh-contohnya, tapi kalo di
lapangan narasumbernya kebetulan berdasarkan realita, tapi seperti
teorinya mereka tidak belajar, maaf saja seperti pak dakri yang
kebetulan
asli
semedo
yang
mengumpulkan,
kemudian
pengetahuannya bertambah, namun secara teoritis kadang-kadang
tidak nyambung. Secara teoritis secara geologi ada beberapa yang
terputus dalam menyampaikan ke siswa. (wawancara dengan Bapak
Sumarno pada 4 Maret 2020)

Selama kegiatan kunjungan di Situs Purbakala Semedo siswa
melakukan beberapa hal, seperti melakukan wawancara dengan pemandu,
membuat catatan, serta mengamati dan mengabadikan fosil. Kegiatan
tersebut seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu Tanti Asih yang merupakan
pemandu di Situs Purbakala Semedo. “Mereka biasanya seflie untuk
mengabadikan, mengekspresikan fosil, memfoto fosil, membuat tugas,
catatan. Intinya mereka datang untuk mengenal, mencatat, mengabadikan
fosil, bertanya kepada pemandu. Untuk catatan memang tugas dari guru,
seperti itulah siswa.” (wawancara pada 22 Februari 2020)
Hal ini diperkuat dengan pernyataan Muhammad Abdul Rizky,
“disana saya mengamati fosil dan melakukan wawancara dengan penjaga”
(wawancara pada 12 Maret 2020). Pernyataan tersebut sejalan dengan Diah
Sukma, “Disana saya melihat benda-benda purbakala dan bertanya hal-hal
terkait kehidupan purbakala di zaman dahulu” (wawancara pada 10 Maret
2020).
Salah satu komponen penting dalam pembelajaran adalah evaluasi.
Penugasan kepada siswa merupakan bagian evaluasi dari pembelajaran
sejarah. Kunjungan siswa ke Situs Purbakala Semedo berkaitan dengan

69

tugas yang diberikan Guru Sejarah pada Materi Manusia Purba, seperti
yang diutarakan Salwa Salasabila saat wawancara pada 22 April 2020,
“Yang saya lakukan ketika berkunjung ke situs semedo saya disana untuk
penelitian mengenai evolusi makhluk hidup, disana saya meneliti dan
menjelajah di sekitar situs semedo untuk memenuhi tugas dari guru sejarah,
yaitu membuat makalah”.
Penugasan yang diberikan berupa penyusunan makalah kemudian
mempresentasikannya. Makalah yang disusun siswa memuat hasil
kunjungan ke Situs Purbakala Semedo. Melalui penugasan tersebut siswa
dapat belajar menyampaikan pendapat, mengajukan pertanyaan, dan
menyimpulkannya saat pembelajaran di dalam kelas. Penilaian dalam
penugasan tersebut terdiri dari beberapa unsur, seperti komposisi materi,
serta keaktifan dalam mempresentasikan dan mengajukan pertanyaan.
Tugasnya yaitu membuat eksplor laporan, makalah, kemudian
browsing, kemudian pemecahan masalah hal-hal yang berkaitan
dengan masa praaksara, baik secara individu maupun kelompok,
nantikan berbeda-beda nanti didiskusikan, mereka dapat belajar
menyampaikan pendapat, bertanya, menyimpulkan, walaupun
mungkin intensitasnya masih agak rendah. Dalam pembelajaran
memberikan arahan untuk mempresentasikan. Ada positifnya
meskipun prosentasenya rendah, karena masih kelas 10 jadi masih
harus belajar. (wawancara dengan Bapak Sumarno pada 4 Maret
2020)
Selama proses pembelajaran siswa mengalami kesulitan dalam
mensinkronkan antara hasil temuan dan materi. Selain itu mereka sulit
untuk mengkomunikasikan hasil temuan mereka. Seperti yang dikatakan
Bapak

Sumarno

dalam

wawancara,

“Kesulitannya

yaitu

mengkomunikasikan. Mereka sulit mengkomunikasikan antara kesan-kesan
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pembelajaran dengan narasumber yang disana, serta mensinkronkan. Untuk
itu mereka perlu dibimbing.”
2. Persepsi siswa tentang Situs Purbakala Semedo dalam Pembelajaran
Sejarah
Pembelajaran Sejarah yang dilaksanakan di lapangan mengharuskan
siswa melakukan pengamatan secara langsung. Menurut Irham dan Wiyani
(2017:30), Pengamatan adalah penggunaan alat-alat indra yang dimiliki
individu untuk memperoleh pengetahuan dari lingkungan sekitarnya.
Melalui pengamatan di Situs Purbakala Semedo secara otomatis akan
membentuk persepsi terhadap koleksi yang diamati siswa. Pembentukan
persepsi merupakan proses kognitif pada saat siswa belajar, seperti yang
dijelaskan oleh Husamah, dkk (2016 : 60), belajar adalah pengorganisasian
aspek-aspek kognitif dan perseptual untuk memperoleh pemahaman.
Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh
setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik
lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman.
Kunci untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa
persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, dan
bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi. (Thoha, 2008 : 141142). Kemampuan panca indra yang berbeda-beda akan membentuk
persepsi yang berbeda-beda pula. Jadi meskipun benda yang diamati sama,
akan tetapi persepsi tiap-tiap siswa akan berbeda.
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Penelitian ini mengkaji persepsi siswa tentang Situs Purbakala
Semedo dalam pembelajaran sejarah. Persepsi pada masing-masing siswa
dipengaruhi oleh beberapa faktor. Atkinson dan Hilgard

dalam Rafiq

(2016, 30-31) menyatakan bahwa dalam dunia psikologi faktor-faktor yang
mempengaruhi persepsi terbagi menjadi menjadi faktor internal dan faktor
eksternal. Faktor internal meliputi fisiologis, perhatian, minat, kebutuhan
yang searah, pengalaman dan ingatan, dan suasana hati. Sedangkan faktor
eksternal meliputi ukuran dan penempatan dari obyek atau stimulus; warna
dari obyek-obyek; keunikan dan kekontrasan stimulus; dan Motion atau
gerakan.
Secara fisiologis, perbedaan kemampuan indera yang dimiliki tiap
siswa akan mempengaruhi proses pemberian arti terhadap lingkungannya,
sehingga persepsi setiap siswa akan berbeda. Faktor internal selanjutnya
adalah perhatian. Perhatian tiap siswa dipengaruhi oleh energi yang
dimilikinya. Energi tersebut dibutuhkan untuk memperhatikan atau
memfokuskan bentuk fisik pada benda yang diamatinya. Hal ini berimbas
pada perbedaan perhatian pada koleksi fosil yang dipamerkan. Suasana hati
pada masing-masing siswa pada saat kunjungan berpengaruh pada
kemampuan mengingat obyek yang diamatinya.
Faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi merupakan karakterstik
dari lingkungan dan obyek-obyek yang terlibat di dalamnya. Elemenelemen tersebut dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunia
sekitarnya dan mempengaruh bagaimana seseorang merasakannya atau
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menerimanya.
mempengaruhi

Keadaan dan kondisi
sudut

pandang

siswa

lingkungan di sekitar
dalam

Situs

melaksanakan proses

pembelajaran. Faktor eksternal yang dianalisis peneliti meliput ukuran dan
penempatan obyek.
Ukuran dan penempatan obyek mempengaruhi persepsi individu
tehadap suatu obyek. Faktor ini menyatakan bahwa semakin besarnya
ukuran obyek, maka akan lebih mudah dipahami. Di Situs Purbakala
Semedo ada beberapa jenis fosil yang ukurannya tergolong besar, dan ada
pula yang bentuknya unik. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar
siswa menaruh perhatian terhadap fosil yang berukuran besar, seperti kaki
dan gading gajah. Selain ditinjau dari ukuran yang besar, ada pula fosil
yang berukuran kecil namun bentuknya menarik, seperti gigi ikan hiu, dan
kerangka kepala kera. Menurut hasil wawancara dapat disimpulkan jenisjenis fosil tersebut merupakan fosil yang menarik perhatian siswa saat
melakukan pengamatan. Sementara itu, jika dilihat dari penempatan obyek,
fosil yang terpajang akan lebih menarik perhatian siswa dari pada fosil yang
terbungkus.
Persepsi siswa pada penelitian ini ditinjau dari beberapa indikator,
antara lain pengalaman siswa saat berkunjung ke Situs; perhatian siswa di
lingkungan sekitar Situs; pendapat atau pandangan siswa tentang Situs;
pemahaman siswa tentang keberadaan Situs; dan pengetahuan siswa terkait
materi sejarah yang relevan dengan koleksi Situs.
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Pengalaman siswa saat berkunjung ke Situs Purbakala Semedo
tergolong baik. Hampir semua siswa melakukan hal yang sama di tempat
tersebut, yakni melakukan pengamatan dan menggali informasi tentang
fosil. Melalui pengalaman tersebut siswa dapat mengenal bentuk fosil
secara langsung dan mendapatkan wawasan baru tentang kawasan semedo
pada zaman dahulu.
Perhatian siswa di lingkungan Situs Purbakala Semedo tertuju pada
koleksi fosil. Ada banyak koleksi fosil yang ditampilkan, namun hanya
beberapa yang menjadi daya tarik siswa. Hal ini dipengaruhi oleh bentuk
dan ukuran fosil, serta ukuran ruang pameran yang sempit, sehingga siswa
kurang leluasa saat mengamati fosil.
Berdasarkan hasil wawancara, setiap siswa memiliki pandangan yang
berbeda tentang keberadaan Situs Purbakala Semedo, namun secara
keseluruhan siswa yang telah berkunjung memiliki pandangan yang baik
terhadap Situs Purbakala Semedo sebagai sarana pembelajaran. Menurut
Ayu Aprilia, keberadaan Situs Purbakala Semedo cukup baik, dengan
adanya situs semedo bisa membuat generasi sekarang melihat benda-benda
terdahulu yg bentuk, ukuran dan lainnya mungkin berbeda dengan
sekarang, menambah daya tarik kabupaten tegal, bisa dijadikan salah satu
situs pariwisata juga. Pernyataan ini selaras dengan pendapat Diah Sukma,
“menarik, karena dengan adanya situs semedo kita dapat memperoleh
pengetahuan lebih mendalam sejarah manusia purba dan secara langsung
bisa melihat fosil peninggalan dari zaman purbakala”.
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Pemahaman siswa tentang keberadaan Situs Purbakala Semedo dapat
dilihat dari sejauh mana siswa memaknai Situs dan mengetahui dampak
dari keberadaan Situs tersebut. Keberadaan Situs Purbakala Semedo
memberikan makna yang cukup baik dikalangan siswa. Sebagian besar dari
mereka

berpendapat

bahwa

Situs

Purbakala

Semedo

merupakan

peninggalan sejarah yang harus dijaga dan dilestarikan. Situs Purbakala
Semedo

membawa dampak yang baik, yakni dapat meningkatkan

perekonomian masyarakat sekitar dan melambungkan nama Kabupaten
Tegal. “Dengan adanya publisitas media terhadap Situs Semedo bisa
menarik minat kunjungan wistawan ke Situs Semedo serta ke wisata-wisata
Kabupaten Tegal lainnya sehingga bisa meningkatkan sektor pariwisata di
Kabupaten Tegal. Dengan adanya peningkatan pariwisata berdampak pula
pada sektor ekonomi masyarakat di Kabupaten Tegal khususnya
masyarakat yang tinggal disekitar tempat wisata” (wawancara dengan Diah
Sukma pada 10 Maret 2020).
Pendapat Diah Sukma diperkuat oleh pernyataan Fandi Maulana,
“Dampak di bidang pendidkan pendidikan tentu kita jadi mengenal benda
peninggalan masa prasejarah (purbakala), dari segi pariwisata tentu ini akan
menjadi dongkrak penghasilan untuk pemerintah kabupaten/kota tegal”.
Berkaitan dengan pengetahuan siswa terkait materi sejarah yang
relevan dengan koleksi Situs Purbakala Semedo, siswa belum sepenuhnya
dapat mensinkronkan antara penemuan mereka dengan materi yang sedang
ditempuh. Hal ini ditunjukkan dengan jawaban sebagian siswa yang masih
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merasa kesulitan mempelajari materi manusia purba ataupun materi masa
praaksara,

seperti jawaban yang diberikan oleh Fandi Maulana,

“Sebenernya bikin pusing, tapi sangat bermanfaat bagi mereka pecinta
sejarah”.
Pembelajaran sejarah dengan memanfaatkan situs purbakala semedo
sebagai sumber belajar telah mengubah persepsi siswa dari yang awalnya
tidak tertarik dan terkesan membosankan dengan Mata Pelajaran Sejarah
menjadi lebih tertarik dan antusias.
Berdasarkan analisis dari

indikator pembentukan persepsi, maka

dapat disimpulkan siswa memiliki persepsi yang baik tentang Situs
Purbakala Semedo. Siswa memiliki pengalaman, perhatian, pendapat, dan
pemahaman yang baik terhadap Situs Purbakala Semedo. Mereka mengakui
bahwa Situs Purbakala Semedo dapat dijadikan sumber belajar yang
membantu mereka dalam memahami Mata Pelajaran Sejarah. Namun
terbentuknya persepsi yang baik belum membuat siswa memahami materi
sepenuhnya, sehingga pemanfaatan Situs Purbakala Semedo sebagai
sumber belajar pada materi manusia purba dan materi masa praaksara
belum maksimal.
Sejalan dengan respon siswa, Bapak Sumarno selaku guru sejarah
juga memiliki persepsi yang tidak jauh berbeda dengan siswa , yakni Situs
Purbakala Semedo membantu dalam pembelajaran sejarah.
Keberadaan semedo di daerah tegal otomatis sangat membantu sekali
terutama untuk siswa dan untuk masyarakat lingkungan semedo. Kalo
untuk siswa mereka dapat mengamati,
melihat, kemudian
menerapkan pembelajaran. Untuk lingkungan semedo itu dapat
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meningkatkan kapasitas ekonomi di daerah museum ya karena
dengan adanya kunjungan itu masyarakatnya mulai ada rekasi untuk
berdagang, akhirnya timbullah peningkatan ekonomi di daerah sekitar
museum. (wawancara dengan Bapak Sumarno pada 4 Maret 2020)

3. Hambatan dalam Pelaksanaan Pembelajaran Sejarah di Situs
Purbakala Semedo yang Mempengaruhi Persepsi Siswa
Penggunaan sumber belajar dalam pembelajaran sejarah materi zaman
praasara seringkali mengalami kendala. Cakupan yang luas dan rentan
waktu yang panjang menyebabkan upaya pemahaman zaman praaksara
mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan rentangan waktu antara zaman
prasejarah dan zaman sekarang mencakup waktu ribuan tahun. Kesulitan
inilah yang membuat siswa mengalami kendala dalam memahami zaman
prasejarah. Siswa hanya mengetahui zaman praaksara secara abstrak dan
belum memahami zaman praaksara secara menyeluruh (Ahmad, 2010: 107).
Kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan kunjungan yakni
sulitnya menyesuaikan waktu kunjungan karena harus menyesuaikan
dengan mata pelajaran lain, selain itu lokasi di Pusat Informasi Situs yang
kurang luas membuat siswa kurang leluasa dalam belajar.
Iya, dan kesulitannya itu harus mengorbankan jam pelajaran yang
lain. Jadi kita tidak bisa sembarangan memakai. Jika pas kebetulan
ada jam kosong bisa dilaksanakan. Kemudian keterbatasan disana
tidak bisa menampung siswa secara bersamaan, secara teknisnya saya
harus memberangkatkan setengah rombel, misalnya ada Sembilan
rombel, saya berangkatkan separo dulu, nanti hari berikutnya separo
lagi, tidak bisa semuanya. (wawancara dengan Bapak Sumarno pada 4
Maret 2020)
Pusat Informasi Situs yang kurang luas mengakibatkan siswa kurang
leluasa dalam mempelajari koleksi. Hal ini mempengaruhi persepsi siswa
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dalam belajar. Tempat yang kurang luas membuat koleksi tidak dapat
terpajang semua. Akibatnya siswa hanya mengenal koleksi yang terpajang
saja.
Menurut Atkinson dan Hilgard dalam Rafiq (2016), Persepsi
dipengaruhi oleh faktor eksternal yang merupakan karakteristik dari
lingkungan dan obyek-obyek yang terlibat di dalamnya, salah satunya yaitu
ukuran dan penempatan obyek. Penempatan koleksi fosil di Pusat Informasi
berpengaruh pada perhatian siswa terhadap fosil. Berdasarkan hasil
wawancara, tidak semua siswa mengamati semua fosil yang terpajang dan
hanya beberapa diantaranya yang dingat oleh siswa.
Selain mengalami kendala dalam pelaksanaannya, siswa juga
mengalami kesulitan dalam mensinkronkan antara hasil temuan dan materi.
Namun kendala tersebut dapat diatasi dengan memberikan pengarahan dan
bimbingan oleh guru sejarah kepada siswa-siswinya.
Meskipun dalam pelaksanaan pembelajaran terdapat kendala, namun
siswa merasa senang dalam pembelajaran, seperti yang dikatakan oleh
Bapak Sumarno “Mereka senang, karena mereka belajar sambil berwisata,
dan itu lebih mengena daripada belajar di ruangan”.

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan Persepsi Siswa
SMA Negeri 1 Kramat tentang Situs Purbakala Semedo dalam Pembelajaran
Sejarah maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Penggunaan Situs Purbakala Semedo sebagai sumber belajar dalam
pembelajaran sejarah dilaksanakan dalam

bentuk

studi

lapangan.

Pemanfaatan Situs Purbakala Semedo sebagai sumber belajar telah
dirancang dalam perangkat pembelajaran dan disesuaikan dengan materi.
Selama kegiatan kunjungan di Situs Purbakala Semedo siswa melakukan
beberapa hal, seperti melakukan wawancara dengan pemandu, membuat
catatan, serta mengamati dan mengabadikan fosil. Adapun penugasan yang
diberikan guru kepada siswa yaitu berupa penyusunan makalah yang
memuat hasil pengamatan siswa. Pelaksanaan kunjungan ke Situs
Purbakala Semedo mengalami kendala, yaitu sulitnya menyesuaikan waktu
kunjungan karena harus menyesuaikan dengan mata pelajaran lain, selain
itu lokasi di Pusat Informasi Situs yang kurang luas membuat siswa kurang
leluasa dalam belajar. Meskipun mengalami kendala, namun siswa merasa
antusias belajar di Situs Purbakala Semedo.
2. Persepsi siswa tentang Situs Purbakala Semedo dipengaruhi oleh faktor
internal dan eksternal. pembentukan persepsi ditinjau dari beberapa
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indikator, antara lain pengalaman siswa saat berkunjung ke Situs; perhatian
siswa di lingkungan sekitar Situs; pendapat atau pandangan siswa tentang
Situs; pemahaman siswa tentang keberadaan Situs; dan pengetahuan siswa
terkait materi sejarah yang relevan dengan koleksi Situs.
Pengalaman siswa di Situs Purbakala Semedo yakni melakukan
pengamatan dan menggali informasi tentang fosil. perhatian siswa tertuju
pada koleksi fosil yang berukuran relatif besar dan memiliki bentuk unik.
secara keseluruhan siswa yang telah berkunjung memiliki pandangan yang
baik terhadap Situs Purbakala Semedo sebagai sarana pembelajaran.
Keberadaan Situs Purbakala Semedo memberikan makna yang cukup baik
dikalangan siswa. Sebagian besar dari mereka berpendapat bahwa Situs
Purbakala Semedo merupakan peninggalan sejarah yang harus dijaga dan
dilestarikan. Meskipun siswa memiliki persepsi yang baik, namun mereka
belum dapat menyinkronkannya dengan materi pembelajaran.
3. Pusat Informasi Situs yang kurang luas mengakibatkan siswa kurang
leluasa dalam mempelajari koleksi. Hal ini mempengaruhi persepsi siswa
dalam belajar. Tempat yang kurang luas membuat koleksi tidak dapat
terpajang semua. Akibatnya siswa hanya mengenal koleksi yang terpajang
saja.

80

B. Saran
Berdasarkan simpulan dari penelitian ini, maka peneliti dapat memberi saran
sebagai berikut :
1. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut untuk menciptakan pembelajaran
yang bisa menjembatani antara materi manusia purba Indonesia dan masa
praaksara Indonesia dengan koleksi di Situs Purbakala Semedo.
2. Bagi guru sejarah, untuk lebih kreatif dalam membimbing dan
mengarahkan siswa dalam memanfaatkan Situs Purbakala Semedo sebagai
sumber belajar, sehingga siswa mampu mengaitkan antara materi dan hasil
penemuan.
3. Bagi siswa, untuk menambah wawasan dan lebih mendalami makna
keberadaan Situs Purbakala Semedo di Kabupaten Tegal, sehingga dapat
meningkatkan motivasi untuk lebih tertarik dalam mempelajari sejarah.

.
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Lampiran 1

INSTRUMEN WAWANCARA
Rumusan
Masalah
Bagaimana
pemanfaatan Situs
Purbakala Semedo
sebagai
sumber
belajar
dalam
pembelajaran
sejarah di SMA
Negeri 1 Kramat ?

Sumber
Data
Guru
sejarah

Indikator
Perencanaan
Pembelajaran

Sub
Indikator
Penyusunan
Perangkat
Pembelajaran

Pertanyaan
 Apakah
bapak/ibu
menyusun
perangkat
pembelajaran
sejarah
materi manusia purba
dengan
memanfaatkan
situs purbakala semedo ?
 Bagaimana kendalakendala dalam menyusun
perangkat pembelajaran
sejarah materi manusia
purba
denga
memanfaatkan
situs
purbakala semedo ?
 Bagaimana
solusi
untuk
mengatasi
permasalahan tersebut ?

Sumber
belajar

 Sumber apa sajakah
yang bapak/ibu gunakan
dalam
menunjang
pembelajaran
sejarah
materi manusia purba ?
 Mengapa
memilih
sumber tersebut ?
 Adakah
kesulitan
terkait dengan sumber
yang digunakan untuk
menunjang materi sejarah
manusia purba dengan
memanfaatkan
situs
purbakala semedo ?
 Bagaimana
solusi
untuk
mengatasi
permasalahan tersebut ?

Metode
pembelajaran

 Metode apa yang
bapak/ibu gunakan dalam
pembelajaran
sejarah
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materi manusia purba
dengan
memanfaatkan
situs purbakala semedo ?
 Mengapa bapak/ibu
memilih metode tersebut ?
 Apakah
dengan
metode tersebut tujuan
pembelajaran tercapai ?
 Adakah
hambatan
dalam penggunaan metode
tersebut ?
Pelaksanaan
Pembelajaran

Evaluasi

Tujuan
dilakukannya
kunjungan
Situs
Purbakala
Semedo
Pelaksanaan
kunjungan ke
Situs
Purbakala
Semedo

Apa tujuan diadakannya
kunjungan
ke
Situs
Purbakala Semedo ?

Penguasaan
materi

Bagaimana bentuk kesulitan
yang dihadapi siswa dalam
penguasaan materi ?
Bagaimana
bentuk
penugasan yang diberikan
kepada siswa ?

Penugasan
pada siswa

Penilaian

Siswa

Pelaksanaan
pembelajaran

Tujuan
dilaksanakann
ya kunjungan
ke
Situs
Purbakala
Semedo
Pelaksanaan

 Bagaimana
respon
siswa ketika pembelajaran
di Situs Purbakala Semedo
?
 Bagaimana kendala
yang dihadapi dalam
pelaksanaan pembelajaran
di Situs Purbakala Semedo
?

Bagaimana penilaian dari
hasil kunjungan yang diikuti
siswa ?
Apa
tujuan
anda
mengunjungi
Situs
Purbakala Semedo ?

Apa yang anda lakukan
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Evaluasi

kunjungan ke
Situs
Purbakala
Semedo
Penguasaan
materi

Penugasan
pada siswa
Penjaga
Pelaksanaan
Situs
pembelajaran
Purbakala
Semedo
Bagaimana
persepsi
siswa
SMA Negeri 1
Kramat
tentang
Situs
Purbakala
Semedo
dalam
pembelajaran
sejarah ?

Siswa

Penyerapan
terhadap
rangsang

Pengertian

Pelaksanaan
kunjungan ke
Situs
Purbakala
Semedo
Pengalaman
siswa
saat
berkunjung ke
Situs

selama berada di
Purbakala Semedo ?

Situs

Bagaimana kesulitan yang
anda
alami
ketika
mempelajari materi manusia
purba dan masa praaksara ?
Bagaimana penugasan yang
diberikan oleh guru kepada
anda ?
 Apa
yang
siswa
lakukan saat kunjunga ?
 Apakah
siswa
menggali
informasi
tentang koleksi fosil ?
 Pernahkah
anda
mengunjungi
Situs
Purbakala
Semedo
?
berapa kali ?
 Apa
tujuan
anda
mengunjungi
Situs
Purbakala Semedo ?
 Apa
yang
anda
lakukan selama berada di
Situs Purbakala Semedo ?
 Apa
yang
anda
dapatkan
setelah
mengunjungi
Situs
Purbakala Semedo ?

Perhatian
siswa
di
lingkungan
sekitar Situs

 Apakah
anda
mengamati setiap jenis
koleksi yang ada di Situs
Purbakala Semedo ?
 Koleksi apa saja yang
anda temukan ?
 Jenis Koleksi apa
yang
membuat anda
tertarik ?
 Bagaimana pendapat
anda
tentang
koleksi
tersebut ?

Pendapat



/

Bagaimana pendapat
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atau
pemahaman

pandangan
tentang Situs

anda
mengenai
keberadaan
Situs
Purbakala Semedo ?
 Menurut anda, apakah
Situs Purbakala Semedo
layak dijadikan sebagai
sarana edukasi ?
 Bagaimana persepsi
anda
tentang
situs
purbakala semedo
di
kabupaten tegal ?

Penilaian

Makna/arti
keberadaan
Situs
bagi
Siswa

 Apa arti atau makna
situs purbakala semedo
bagi anda ?
 Menurut
anda
bagaimana dampak atau
pengaruh dari keberadaan
situs purbakala semedo
bagi masyarakat tegal dan
sekitarnya ?
 Bagaimana harapan
anda
terhadap
situs
purbakala semedo di masa
yang akan datang ?
 Bagaimana
upaya
yang anda lakukan untuk
mewujudkan
harapan
tersebut ?

Pengetahuan
tentang materi
masa
praaksara

 Apa
yang
anda
ketahui tentang sejarah
masa praaksara ?
 Bagaimana pendapat
anda tentang pembelajaran
sejarah
materi
masa
praaksara ?
 Apakah anda tertarik
untuk mendalami materi
tersebut ?
 Apakah
anda
mengalami
kesulitan
dalam mempelajari materi
tersebut ?
 Apa
yang
anda
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pahami dari materi masa
praaksara jika dikaitkan
dengan Situs Purbakala
Semedo ?
 Setelah
anda
mengunjungi
Situs
Purbakala
Semedo,
bagaimana pendapat anda
tentang
gambaran
kehidupan pada masa
praaksara ?
Bagaimana
hambatan dalam
pelaksanaan
pembelajaran yang
mempengaruhi
persepsi siswa di
Situs
Purbakala
Semedo ?

Guru
Sejarah

Pelaksanaan
Pembelajaran

Pelaksanaan
kunjungan ke
Situs
Purbakala
Semedo

 Bagaimana
respon
siswa ketika pembelajaran
di Situs Purbakala Semedo
?
 Bagaimana kendala
yang dihadapi dalam
pelaksanaan pembelajaran
di Situs Purbakala Semedo
?

89

Lampiran 2

Tabel Kriteria Pembelajaran Sejarah dengan Memanfaatkan Situs Purbakala
Semedo
No.
1

2

3
4

5

6

Indikator
Nilai
Penyusunan
Guru
sejarah
menyusun
perangkat
10
Perangkat
pembelajaran untuk materi manusia purba dan
Pembelajaran masa praaksara.
Guru Sejarah dapat mengatasi kendala10
kendala dalam penyusunan perangkat.
Sumber
Guru sejarah memanfaatkan Situs Purbakala
10
belajar
Semedo sebagai sumber belajar
Guru sejarah dapat memberikan solusi untuk
10
kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan
Situs Purbakala Semedo.
Metode
Pemilihan metode dapat mencapai tujuan
10
Pembelajaran pembelajaran.
Pelaksanaan Siswa melakukan kegiatan yang sesuai dengan
10
kunjungan ke tujuan kunjungan.
Situs
Kunjungan tetap berjalan meskipun terdapat
10
Purbakala
kendala
Semedo
Siswa merasa antusias saat melaksanakan
10
kunjungan
Penguasaan
Siswa lebih memahami dan menguasai materi
10
Materi
manusia purba dan masa praaksara setelah
mengunjungi Situs Purbakala Semedo
Penugasan Siwa mengerjakan tugas dari guru sejarah. 10
pada Siswa
Kriteria

Nilai

Sangat Baik

100

Baik

80-90

Cukup Baik

60-70

Kurang Baik

50-60

90

Lampiran 3

Tabel Kriteria Persepsi Siswa Tentang Situs Purbakala Semedo

No Indikator
1
Pengalaman
siswa
saat
berkunjung

2

Perhatian
siswa
lingkungan
sekitar Situs

Nilai
Siswa mendapatkan pengalaman yang sesuai
10
dengan tujuan pembelajaran

Siswa memperoleh manfaat mengunjungi
10
Situs Purbakala Semedo
Siswa mengamati semua fosil yang
10
di terpajang
Siswa tertarik dengan beberapa fosil

10

Siswa memberikan pendapat yang positif
10
tentang fosil yang mereka amati
Pendapat
Siswa menyadari bahwa Situs Purbakala
10
siswa tentang Semedo layak dijadikan sebagai sarana
Situs
edukasi.
Siswa memberikan persepsi tentang Situs
10
Purbakala Semedo
Makna/arti
Siswa menjelaskan arti Situs Purbakala
10
keberadaan
Semedo bagi dirinya.
Situs
bagi Siswa memahami pengaruh keberaadaan
10
Siswa
Situs Purbakala Semedo bagi lingkungan
sekitarnya.

3

4

Siswa memiliki harapan untuk 10
Situs
Purbakala Semedo di masa mendatang.
Kriteria

Nilai

Sangat Baik

100

Baik

80-90

Cukup Baik

60-70

Kurang Baik

50-60
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Lampiran 4
HASIL WAWANCARA GURU SEJARAH
Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui penggunaan Situs Purbakala Semedo dalam
Pembelajaran Sejarah
1. Lokasi
2. Data Informan
Nama
NIP
Umur
Pekerjaan
3. Waktu

: SMA Negeri 1 Kramat
: Drs. Sumarno,M.M.
: 19640406 199512 1 002
: 56 Tahun
: Guru Sejarah SMA N 1 Kramat
: 4 Maret 2020

No
1

Pertanyaan
Apakah bapak/ibu menyusun
perangkat
pembelajaran
sejarah materi manusia purba
dengan memanfaatkan situs
purbakala semedo ?

Jawaban
RPP ada, jadi pembelajaran outdoor.
Untuk sinkron antara materi manusia
purba,
fosil,
kemudian
untuk
memperkenalkan
sekaligus
realita
pembelajaran tentang fosil, disana kan
banyak fosil-fosil.

2

Bagaimana kendala-kendala
dalam menyusun perangkat
pembelajaran sejarah materi
manusia
purba
denga
memanfaatkan
situs
purbakala semedo ?

kendalanya
kalau untuk internnya
misalnya untuk pembelajaran yang
berkaitan dengan KD itu, miniaturnya,
contoh-contohnya, tapi kalo di lapangan
narasumbernya kebetulan berdasarkan
realita, tapi seperti teorinya mereka tidak
belajar, maaf saja seperti pak dakri yang
kebetulan
asli
semedo
yang
mengumpulkan,
kemudian
pengetahuannya bertambah, namun secara
teoritis kadang-kadang tidak nyambung.
Secara teoritis secara geologi ada beberapa
yang terputus dalam menyampaikan ke
siswa

3

Bagaimana
mengatasi
tersebut ?

solusi untuk ya kami mengarahkan kepada siswa bahwa
permasalahan semedo merupakan gambaran adanya
masa praaksara, manusia purba kemudian
secara realita dibandingkan dengan trinil,
solo, pacitan, kemudian disimpulkan.
Sesuai dari badan purbakala itu kan dari
semedo dibawa dan disimpan di sangiran.
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4

Sumber apa sajakah yang
bapak/ibu gunakan dalam
menunjang
pembelajaran
sejarah materi manusia purba
?

sumber lain kami hanya menggunakan
eksplore di internet, karena memang yang
paling gampang untuk medianya yaitu di
internet. Siswa membuka, kemudian saya
memberikan KD, materi pokok, diskusi,
membuat tugas, eksplore, atau pemecahan
masalah. Tapi memang sumber yang ada
di tegal yang lokasinya paling dekat ya
hanya di semedo.

5

Mengapa memilih sumber Saya kira tegal harus berbangga diri
tersebut ?
karena memiliki museum semedo yang
sangat relevan dengan pembelajaran. Itu
saya fokuskan di semedo karena memang
lokasinya dekat dengan sekolah. Satu
faktornya dekat dengan sekolah. Saya
tidak memungkinkan untuk kunjungan ke
museum sangiran. Karena bagi saya itu
memakan biaya yang terlalu banyak. Kalo
di semedo kan biayanya standar aja, sudah
pengenalan sumber-sumber sejarah, bagi
saya itu sudah cukup.

6

Metode apa yang bapak/ibu metodenya mengarah pada diskusi dan
gunakan dalam pembelajaran tanya jawab, dan taktiknya menggunakan
sejarah materi manusia purba pembelajaran outdoor
dengan memanfaatkan situs
purbakala semedo ?

7

Adakah hambatan dalam kami pengaturan jadwalnya yang sulit,
penggunaan metode tersebut karena kami harus menggunakan waktu
?
yang cukup panjang dan harus memotong
jam pelajaran yang lain, jika sore hari jelas
mereka tidak mau karena jamnya pulang,
di hari liburpun mereka tidak mau. Dan
kesulitannya itu harus mengorbankan jam
pelajaran yang lain. Jadi kita tidak bisa
sembarangan memakai. Jika pas kebetulan
ada jam kosong bisa dilaksanakan.
Kemudian keterbatasan disana tidak bisa
menampung siswa secara bersamaan,
secara
teknisnya
saya
harus
memberangkatkan
setengah
rombel,
misalnya ada Sembilan rombel, saya
berangkatkan separo dulu, nanti hari
berikutnya separo lagi, tidak bisa
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semuanya.
kesulitannya yaitu mengkomunikasikan.
Mereka sulit mengkomunikasikan antara
kesan-kesan
pembelajaran dengan
narasumber
yang
disana,
serta
mensinkronkan. Untuk itu mereka perlu
dibimbing.

8

Bagaimana bentuk kesulitan
yang dihadapi siswa dalam
menguasai materi tersebut ?

9

apakah sebelum kunjungan ya tentu pengantarnya sudah, disanakan
siswa dijelaskan tentang ibaratnya seperti penguatan kesan.
semedo ?
Disamping belajar juga mereka bisa
rekreasi. Untuk pembelajaran di masa
lampau bertahap, disini sudah teoritisnya,
inilah manusia purba, goelogisnya seperti
itu. Nah mereka kan saya usahakan terjun
langsung ke lapangan melihat tanah
semedo di bukit-bukitnya kemudian saya
perlihatkan ini usianya sudah ribuan tahun
saya bilang seperti itu, karena memang
berbeda dengan alam sekitar sini yang
lapisan atas, mereka tau irisan-irisannya.

10

Apakah
bapak/ibu
memberikan tugas kepada
siswa saat kunjungan ? dan
bagaimana penilaiannya ?

11

Bagaimana respons siswa Mereka senang, karena mereka belajar
ketika pembelajaran di Situs sambil berwisata, dan itu lebih mengena
Purbakala Semedo ?
daripada belajar di ruangan.

tugasnya yaitu membuat eksplor laporan,
makalah, kemudian browsing, kemudian
pemecahan masalah hal-hal yang berkaitan
dengan manusia purba, baik secara
individu maupun kelompok, nantikan
berbeda-beda nanti didiskusikan, mereka
dapat belajar menyampaikan pendapat,
bertanya,
menyimpulkan,
walaupun
mungkin intensitasnya masih agak rendah.
Dalam pembelajaran memberikan arahan
untuk mempresentasikan. Ada positifnya
meskipun prosentasenya rendah, karena
masih kelas 10 jadi masih harus belajar.
kalau penilaiannya kan ada beberapa
unsure-unsur,
misalnya
komposisi
materinya, kemudian keaktifan dalam
menyampaikan,
bertanya,
kemudian
mengkomunikasikan,
termasuk
mempresentasikan dan menyimpulkan.
Kan ada poin-poinnya sendiri-sendiri.
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12

Bagaimana
persepsi Keberadaan semedo di daerah tegal
bapak/ibu tentang keberadaan otomatis sangat membantu sekali terutama
situs purbakala semedo ?
untuk siswa dan untuk masyarakat
lingkungan semedo. Kalo untuk siswa
mereka dapat mengamati,
melihat,
kemudian menerapkan pembelajaran.
Untuk lingkungan semedo
itu dapat
meningkatkan kapasitas ekonomi di
daerah museum ya karena dengan adanya
kunjungan itu masyarakatnya mulai ada
rekasi untuk berdagang,
akhirnya
timbullah peningkatan ekonomi di daerah
sekitar museum.

13

Bagaimana pengaruh situs sebenarnya sangat positif hanya perlu
purbakala semedo dalam untuk sentuhan karena inikan masih
pembelajaran sejarah ?
alamiah. Upaya-upaya pemerintah selama
ini ya masih ada keterbatasan. Disana
fosil-fosil hanya dikumpulkan saja.
Sangat positif hanya perlu sentuhan upaya
bersama baik dari pemerintah maupun
badan purbakala.

14

Apa tujuan dilaksanakannya Tujuan dari kunjungan itu otomatis satu,
kunjungan di Situs Purbakala mengenalkan situs-situs peningglan yang
Semedo ?
ada di tegal, kemudian yang kedua siswa
menjadi
lebih
respek
mencintai
lingkungan, terutama lingkungan di sekitar
semedo bahwa disitu ada peninggalan
situs bersejarah. Yang ketiga mereka
mampu menganalisis bahwa kehidupan
jaman dahulu itu ada gambarannya seperti
itu dibandingkan dengan kehidupan jaman
sekarang. Jadi ada tiga poinnya.

15

Apakah koleksi fosil di situs
purbakala semedo relevan
dengan pembelajaran sejarah
?

Penemuannya kan lebih luas ya, tapi yang
diambil disini untuk
pembelajaranya
hanya sedikit. Jadi ya relevan.
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Lampiran 5
HASIL WAWANCARA SISWA
Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui persepsi siswa terhadap Situs
Purbakala Semedo sebagai sumber bejalar sejarah.
Lokasi
Waktu
Data Informan
Nama
Jenis kelamin
Agama
Umur
Kelas
Alamat

: SMA N 1 Kramat
: 12 Maret 2020
: Dedi Setiawan
: Laki-laki
: Islam
: 16 Tahun
: X IPS 1
: Ds. Purwahamba Dk. Blubuk

No
1

Pertanyaan
Apakah
anda
pernah
mengunjungi situs semedo ?
dan
berapa
kali
anda
berkunjung ?

Jawaban
Pernah, satu kali

2

Apa tujuan anda mengunjungi
situs semedo ?

Untuk mengamati fosil-fosil

3

Apa yang anda lakukan
selama berada di situs semedo
?

Ke rumah Pak Dakri, liat fosil-fosil
terus ya intinya disana belajarlah

4

Bagaimana pendapat anda
mengenai keberadaan situs
semedo di kabupaten tegal ?

Bagus, Cuma tempatnya aja yang
terlalu jauh, terlalu dekat dengan bukit
jadi susah dijangkau. Mendinglah
sekarang, kalo dulu jalannya rusak

5

Apa yang anda dapatkan
setelah mengunjungi situs
purbakala semedo ?

Ada, jadi tau sejarah tentang semedo
juga sama fosil-fosil disana, ya jadi
lebih menambah wawasan. Kaya fosil
manusia purba dan gading gajah disitu
juga ada, ya banyaklah penemuanpenemuan, terus sejarah penemuannya,
terus sama dibanunnya museum
semedo. Itu

6

Apa arti atau makna situs
purbakala semedo bagi anda ?

Memberikan wawasan lebih luas
tentang jaman praaksara dulu, tentang
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manusia purba, kalo belajar teorinya
saja kan susah, kalo langsung ke
tempatnya kan jadi tau. Lebih rinci lah
7

Menurut anda bagaimana
dampak atau pengaruh dari
keberadaan situs purbakala
semedo bagi masyarakat tegal
dan sekitarnya ?

Baik sih, orang-orang juga tahu di
semedo ada situs

8

Bagaimana harapan anda
terhadap
situs
purbakala
semedo di masa yang akan
datang ?

Harapannya
semoga
lebih
bermanfaatlah buat semua, semoga
banyak yang mengunjungi, biar tau di
tegal juga ada situs semedo, gitu

9

Bagaimana upaya yang anda
lakukan untuk mewujudkan
harapan tersebut ?

Ya ikut menjaganya...

10

Menurut anda apakah situs
semedo layak dimanfaatkan
sebagai sarana edukasi ?

Layak

11

Bagaimana persepsi anda
tentang
situs
purbakala
semedo di kabupaten tegal ?

Bagus untuk menambah wawasan

12

Bagaimana pendapat anda
tentang koleksi fosil di situs
semedo ?

Bagus sih, Cuma perlu dirapikan saja

13

Apakah anda mengamati
setiap jenis fosil di situs
purbakala semedo ?

Tidak semuanya karena banyak sekali

14

Fosil apa saja yang anda
temukan di situs semedo ?

Gigi ikan hiu, gading gajah, terus batubatu pas jaman purba

15

Jenis fosil apa yang membuat
anda tertarik ?

Taring gajah dan gigi ikan hiu

16

Apa yang anda ketahui
tentang masa praasara ?

Masa praaksara adalah masa dimana
dimana manusia belum mengenal
tulisan

17

Bagaimana

Ya seru sih, saya juga paling suka pas

pendapat

anda
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tentang materi masa praaksara
dan manusia purba yang
diajarkan di sekolah ?

pelajaran manusia purba itu, lebih suka
tentang manusia purba atau apaa.. jadi
ya suka aja. Terus banyak yang
diketahui juga kalo dulu ada manusia
purba

18

Apakah anda tertarik untuk
mendalami materi tersebut ?

Iya tertarik

19

Apakah anda mengalami
kesulitan dalam mempelajari
materi tersebut ?

Iya karena sulit dihafalkan

20

Apa yang anda pahami dari
materi masa praaksara jika
dikaitkan
dengan
situs
purbakala semedo ?

Ya situs semedo merupakan contoh
peninggalan manusia purba dulu di
masa praaksara.

21

Setelah anda mengunjungi
situs semedo, bagaimana
pendapat
anda
tentang
gambaran
kehidupan pada
zaman dahulu ?

Penuh tantangan dan sangat berbeda
dengan masa sekarang ini.

HASIL WAWANCARA SISWA
Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui persepsi siswa terhadap Situs
Purbakala Semedo sebagai sumber bejalar sejarah.
Lokasi
Waktu
Data Informan
Nama
Jenis kelamin
Agama
Umur
Kelas
Alamat
No
1

: SMA N 1 Kramat
: 12 Maret 2020
: Desi Ayu Lestari
: Perempuan
: Islam
: 16 Tahun
: X IPS 1
: Ds. Kramat

Pertanyaan
Apakah
anda
pernah
mengunjungi situs semedo ?
dan
berapa
kali
anda

Jawaban
Pernah, 1 kali
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berkunjung ?
2

Apa
tujuan
anda
mengunjungi situs semedo ?

Outdoor studi mata pelajaran sejarah

3

Apa yang anda lakukan
selama berada di situs semedo
?

Melihat lokasi penemuan fosil manusia
purba, dan melihat fosil purbakala
yang telah ditemukan

4

Bagaimana pendapat anda
mengenai keberadaan situs
semedo di kabupaten tegal ?

Bagus
sebagai
pengetahuan

5

Apa yang anda dapatkan
setelah mengunjungi situs
purbakala semedo ?

Informasi
purbakala

mengenai

kehidupan

6

Apa arti atau makna situs
purbakala semedo bagi anda ?

sebagai sarana ilmu
khususnya sejarah

pengetahuan

7

Menurut anda bagaimana
dampak atau pengaruh dari
keberadaan situs purbakala
semedo bagi masyarakat tegal
dan sekitarnya ?

pengaruh dari keberadaan situs
purbakala
semedo
menjadikan
masyarakat
tegal
dapat
mengembangkan perekonomian karena
adanya pengunjung ke situs purbakala
tersebut.

8

Bagaimana harapan anda
terhadap situs purbakala
semedo di masa yang akan
datang ?

harapan terhadap situs purbakala
semedo dimasa mendatang agar lebih
ditingkatkan dalam hal promosi, karena
tidak jarang masyarakat tegal sendiri
yang masih belum mengenal situs
purbakala tersebut.

9

Bagaimana upaya yang anda
lakukan untuk mewujudkan
harapan tersebut ?

ketika ditanya apa saja yang bisa
dikunjungi di tegal, saya akan
menjawab salahsatu nya adalah situs
purbakala semedo.

10

Menurut anda apakah situs
semedo layak dimanfaatkan
sebagai sarana edukasi ?

Layak

11

Bagaimana persepsi anda
tentang
situs
purbakala
semedo di kabupaten tegal ?

Situs purbakala semedo semakin
berbenah, berbagai fasilitas telah
diperbaiki, terutama akses menuju situs

sumber

ilmu
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purbakala tersebut.
12

Bagaimana pendapat anda
tentang koleksi fosil di situs
semedo ?

Beberapa jenis fosil hewan purba
ditemukan di situs purbakala semedo

13

Apakah anda mengamati
setiap jenis fosil di situs
purbakala semedo ?

Saya kurang mengamati

14

Fosil apa saja yang anda
temukan di situs semedo ?

fosil hewan purba

15

Jenis fosil apa yang membuat
anda tertarik ?

Gading gajah

16

Apa yang anda ketahui
tentang masa praaksara ?

zaman sebelum dikenalnya tulisan

17

Bagaimana pendapat anda
tentang materi masa praaksara
dan manusia purba yang
diajarkan di sekolah ?

Materi di buku sudah lengkap

18

Apakah anda tertarik untuk
mendalami materi tersebut ?

Saya kurang tertarik

19

Apakah anda mengalami
kesulitan dalam mempelajari
materi tersebut ?

Iya

20

Apa yang anda pahami dari
materi masa praaksara jika
dikaitkan
dengan
situs
purbakala semedo ?

Saya kurang memahami

21

Setelah anda mengunjungi
situs semedo, bagaimana
pendapat
anda
tentang
gambaran kehidupan pada
masa praaksara ?

Masa praaksara adalah masa yang
penuh dengan tantangan.
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HASIL WAWANCARA SISWA
Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui persepsi siswa terhadap Situs
Purbakala Semedo sebagai sumber bejalar sejarah.
Lokasi
Waktu
Data Informan
Nama
Jenis kelamin
Agama
Umur
Kelas
Alamat

: SMA N 1 Kramat
: 12 Maret 2020
: Dita Amelia
: Perempuan
: Islam
: 16 Tahun
: X IPS 1
: Desa Berkat, Kec. Tarub

No
1

Pertanyaan
Apakah
anda
pernah
mengunjungi situs semedo ?
dan
berapa
kali
anda
berkunjung ?

Jawaban
Pernah, sekali

2

Apa tujuan anda mengunjungi
situs semedo ?

Tujuannya
sih
mungkin
untuk
mengenal lebih dalam lingkungan
semedo yang belum terekspos.

3

Apa yang anda lakukan selama
berada di situs semedo ?

Melakukan penelitian di semedo

4

Bagaimana pendapat
anda
mengenai keberadaan situs
semedo di kabupaten tegal ?

Selain menambah wawasan juga kita
dari tegal tidak perlu jauh-jauh ke
sangiran. Di tegal juga ada gitu, jadi
membantu
sekali
keberadaannya
semedo.

5

Apa yang anda dapatkan setelah
mengunjungi situs purbakala
semedo ?

Disana saya dapat informasi tentang
fosil-fosil dan sejarah situs semedo
ditemukan.

6

Apa arti atau makna situs
purbakala semedo bagi anda ?

Sangat berarti, karena tidak semua
tempat memiliki peninggalan di masa
purba.

7

Menurut
anda
bagaimana
dampak atau pengaruh dari
keberadaan situs purbakala
semedo bagi masyarakat tegal

Dampaknya baik, masyarakat jadi lebih
tau tentang sejarah
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dan sekitarnya ?
8

Bagaimana
harapan
anda
terhadap
situs
purbakala
semedo di masa yang akan
datang ?

Harapan saya museumnya bisa segera
dibuka untuk masyarakat.

9

Bagaimana upaya yang anda
lakukan untuk mewujudkan
harapan tersebut ?

Ya mendukung kegiatan positif yang
berhubungan dengan semedo.

10

Menurut anda apakah situs
semedo layak dimanfaatkan
sebagai sarana edukasi ?

Layak

11

Bagaimana
persepsi
anda
tentang situs purbakala semedo
di kabupaten tegal ?

Sangat
baik
wawasan.

12

Bagaimana pendapat
anda
tentang koleksi fosil di situs
semedo ?

Menarik
sih,
jadi
kita
bisa
membedakan mana yang batuan dan
mana yang fosil asli. Menurut saya
yang paling menarik sih itu, lutut
gajah. Karena kalau dilihat dari jauh
itu seperti batu, tapi setelah dilihat
lebih dekat seperti ada urat-urat gitu
loh kak.

13

Apakah anda mengamati setiap
jenis fosil di situs purbakala
semedo ?

Iya tapi tidak semuanya saya ingat
namanya

14

Fosil apa saja yang anda
temukan di situs semedo ?

Yang lihat itu ada lutut gajah, tanduk
banteng purba, gigi buaya purba,
gading gajah purba, sama gigi paus.

15

Jenis fosil apa yang membuat
anda tertarik ?

Saya tertarik dengan gading gajah
purba

16

Apa yang anda ketahui tentang
masa praaksara ?

Masa dimana manusia belum mengenal
tulisan

17

Bagaimana pendapat
anda
tentang materi masa praaksara
dan manusia purba yang
diajarkan di sekolah ?

Waktu itu kan masih awam tentang
masa
praaksara,
jadi
masih
membayangkan oh homo erectus kaya
gini, Cuma bisa dibayangkan doang.

untuk

menambah
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Kalo sekarang kan sudah obervasi
langsung ke tempatnya jadi tau lebih
paham gitu
18

Apakah anda tertarik untuk
mendalami materi tersebut ?

Sedikit tertarik

19

Apakah
anda
mengalami
kesulitan dalam mempelajari
materi tersebut ?

Iya sedikit sulit

20

Apa yang anda pahami dari
materi masa praaksara jika
dikaitkan
dengan
situs
purbakala semedo ?

Masa praaksara ya masa dimana belum
dikenalnya tulisan dan peralatan yang
dipakai sederhana.

21

Setelah anda mengunjungi situs
semedo, bagaimana pendapat
anda tentang
gambaran
kehidupan pada zaman dahulu
?

Awalnya kurang bisa percaya, tapi
sekarang sudah ada gambaran sedikit.

HASIL WAWANCARA SISWA
Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui persepsi siswa terhadap Situs
Purbakala Semedo sebagai sumber bejalar sejarah.
Lokasi
Waktu
Data Informan
Nama
Jenis kelamin
Agama
Umur
Kelas
Alamat

: SMA N 1 Kramat
: 12 Maret 2020
: Irwan Setiawan
: Laki-laki
: Islam
: 16 Tahun
: X IPS 1
: Ds. Suradadi RT 01/ RW 03

No
1

Pertanyaan
Apakah
anda
pernah
mengunjungi situs semedo ? dan
berapa kali anda berkunjung ?

Jawaban
Pernah, satu kali

2

Apa tujuan anda mengunjungi

Sebenernya untuk pembelajaran materi
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situs semedo ?

prasejarah agar siswa lebih paham apa
yang namanya manusia purba, gitu

3

Apa yang anda lakukan selama
berada di situs semedo ?

Mencari informasi tentang peradaban
manusia purba, hewan purba

4

Bagaimana
pendapat
anda
mengenai
keberadaan
situs
semedo di kabupaten tegal ?

Situs semedo sangat bermanfaat bagi
masyarakat tegal dan sekitarnya.

5

Apa yang anda dapatkan setelah
mengunjungi situs purbakala
semedo ?

Awalnya saya tidak tahu tentang
peradaban manusia purba, tapi sejak
saya kesitu saya bisa tau fosil homo
erectus. Di sana juga saya mendapatan
informasi tentang Jumlah fosil, nama
penemunya, terus peradaban manusia
purba sama jenis-jenis gajah yang ada
disana

6

Apa arti atau makna situs
purbakala semedo bagi anda ?

Salah satu tempat untuk menambah
ilmu pengetahuan sejarah

7

Menurut
anda
bagaimana
dampak atau pengaruh dari
keberadaan
situs
purbakala
semedo bagi masyarakat tegal
dan sekitarnya ?

Dampaknya
sih
bisa
menarik
pengunjung datang kesitu, bagi pelajar
bisa menambah ilmu untuk datang
kesitu, meneliti apa saja

8

Bagaimana
harapan
anda
terhadap situs purbakala semedo
di masa yang akan datang ?

Harapan saya agar museumnya segera
dibuka untuk umum.

9

Bagaimana upaya yang anda
lakukan untuk mewujudkan
harapan tersebut ?

Selalu mendukung yang terbaik

10

Menurut anda apakah situs
semedo layak dimanfaatkan
sebagai sarana edukasi ?

Layak sekali

11

Bagaimana persepsi anda tentang
situs purbakala semedo di
kabupaten tegal ?

Sangat baik untuk kita sebagai siswa
untuk belajar sejarah

12

Bagaimana
pendapat
anda
tentang koleksi fosil di situs

Ketika melihat fosil saya berfikir kok
bisa fosilnya bertahan sampai sekarang
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semedo ?

padahal udah lama, terus ya heran aja
kan manusia kalau sudah beberapa
tahun melapuk, tapi kok ini gak
padahal udah beberapa juta tahun
.
Tidak semuanya.

13

Apakah anda mengamati setiap
jenis fosil di situs purbakala
semedo ?

14

Fosil apa saja yang
temukan di situs semedo ?

anda

Fosil manusia purba, gading gajah,
hewan laut

15

Jenis fosil apa yang membuat
anda tertarik ?

Menurut saya fosil taring gajah sama
gigi ikan hiu megalodon, soalnya ya ya
jarang ditemui terus kan di semedo kan
dataran tinggi tapi kenapa ada gigi hiu
gitu

16

Apa yang anda ketahui tentang
masa praaksara ?

Masa praaksara adalah masa dimana
manusia belum mengenal tulisan

17

Bagaimana
pendapat
anda
tentang materi masa praaksara
dan
manusia
purba
yang
diajarkan di sekolah ?

Saya ikutin saja sesuai alur, jadikan
saya tau bagaimana masa praaksara
dan manusia purba.

18

Apakah anda tertarik untuk
mendalami materi tersebut ?

iya

19

Apakah
anda
kesulitan dalam
materi tersebut ?

tidak

20

Apa yang anda pahami dari
materi masa praaksara jika
dikaitkan dengan situs purbakala
semedo ?

Dari peninggalan yang ada di semedo
jadi tau bahwa dulu manusia bertahan
hidup sesuai jamannya.

21

Setelah anda mengunjungi situs
semedo, bagaimana pendapat
anda
tentang
gambaran
kehidupan pada masa praaksara ?

Masa praaksara dulu sangat berbeda
dengan sekarang.

mengalami
mempelajari
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HASIL WAWANCARA SISWA
Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui persepsi siswa terhadap Situs
Purbakala Semedo sebagai sumber bejalar sejarah.
Lokasi
Waktu
Data Informan
Nama
Jenis kelamin
Agama
Umur
Kelas
Alamat

: SMA N 1 Kramat
: 12 Maret 2020
: Melly Rahmawati
: Perempuan
: Islam
: 16 Tahun
: X IPS 1
: Ds. Kertaharja

No
1

Pertanyaan
Apakah
anda
pernah
mengunjungi situs semedo ?
dan
berapa
kali
anda
berkunjung ?

Jawaban
Pernah, 1 kali

2

Apa tujuan anda mengunjungi
situs semedo ?

Mencari pengetahuan tentang fosil dan
belajar ilmu sejarah secara langsung

3

Apa yang anda lakukan selama
berada di situs semedo ?

Mendengarkan penjelasan pemandu
dan mengamati fosil-fosil yang ada
serta mencari fosil bersama di
lapangan

4

Bagaimana pendapat anda
mengenai keberadaan situs
semedo di kabupaten tegal ?

Sangat menarik untuk menambah
wawasan

5

Apa yang anda dapatkan
setelah mengunjungi situs
purbakala semedo ?

Mengetahui banyak fosil disana dan
sejarah yang ada

6

Apa arti atau makna situs
purbakala semedo bagi anda ?

Selain sebagai objek wisata, juga
sebagai warisan peninggalan sejarah
yang harus dijaga oleh masyarakat.

7

Menurut anda bagaimana
dampak atau pengaruh dari
keberadaan situs purbakala
semedo bagi masyarakat tegal
dan sekitarnya ?

Sangat berpengaruh bagi masyarakat,
termasuk dalam sektor wisata dan
ekonomi
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8

Bagaimana harapan anda
terhadap
situs
purbakala
semedo di masa yang akan
datang ?

Semakin lebih baik dalam pelayanan,
fasilitas, dan lainnya serta mampu
dikenal sampai mancanegara

9

Bagaimana upaya yang anda
lakukan untuk mewujudkan
harapan tersebut ?

Mendukung
upaya
masyarakat,
pemerintah setempat, dan ikut
memperkenalkan serta menjaga situs
purbakala semedo

10

Menurut anda apakah situs
semedo layak dimanfaatkan
sebagai sarana edukasi ?

Sangat layak

11

Bagaimana persepsi anda
tentang
situs
purbakala
semedo di kabupaten tegal ?

Sangat baik jika tempat itu dijaga dan
dibudiyakan sehingga menjadi ilmu
pengetahuan untuk mengetahui sejarah

12

Bagaimana pendapat anda
tentang koleksi fosil di situs
semedo ?

Sangat tertata, apalagi dengan
menambahnya koleksi fosil-fosil yang
telah ditemukan

13

Apakah anda
mengamati
setiap jenis fosil di situs
purbakala semedo ?

Sebagian fosil yang ada

14

Fosil apa saja yang anda
temukan di situs semedo ?

Gading gajah, gigi ikan hiu

15

Jenis fosil apa yang membuat
anda tertarik ?

Semua menjadi daya tarik bagi saya

16

Apa yang anda ketahui tentang
masa praaksara ?

Masa
dimana
mengenal tulisan

17

Bagaimana pendapat anda
tentang materi masa praaksara
dan manusia purba
yang
diajarkan di sekolah ?

Sangat baik, apalagi dengan adanya
situs semedo seperti ini akan banyak
menambah wawasan

18

Apakah anda tertarik untuk
mendalami materi tersebut ?

Tidak begitu tertarik

19

Apakah anda
mengalami
kesulitan dalam mempelajari

Lumayan, karena nama-namanya yang
cukup membingungkan

manusia

belum
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materi tersebut ?
20

Apa yang anda pahami dari
materi masa praaksara jika
dikaitkan
dengan
situs
purbakala semedo ?

Banyak materi yang membahas
tentang fosil yang ada di semedo

21

Setelah anda mengunjungi
situs
semedo,
bagaimana
pendapat
anda
tentang
gambaran
kehidupan pada
masa praaksara ?

Tidak begitu tahu

HASIL WAWANCARA SISWA
Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui persepsi siswa terhadap Situs
Purbakala Semedo sebagai sumber bejalar sejarah.
Lokasi
Waktu
Data Informan
Nama
Jenis kelamin
Agama
Umur
Kelas
Alamat

: SMA N 1 Kramat
: 12 Maret 2020
: Muhammad Abdul Rizky
: Laki-laki
: Islam
: 16 Tahun
: X IPS 1
: Ds. Suradadi

No
1

Pertanyaan
Apakah
anda
pernah
mengunjungi situs semedo ? dan
berapa kali anda berkunjung ?

Jawaban
Pernah, sekali

2

Apa tujuan anda mengunjungi
situs semedo ?

Pembelajaran sejarah

3

Apa yang anda lakukan selama
berada di situs semedo ?

Mengamati fosil dan melakukan
wawancara dengan penjaga.

4

Bagaimana
pendapat
anda
mengenai
keberadaan
situs
semedo di kabupaten tegal ?

Sangat
sejarah

bermanfaat

untuk

belajar
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5

Apa yang anda dapatkan setelah
mengunjungi situs purbakala
semedo ?

Mengatahui dan melihat
langsung fosil hewan purba

6

Apa arti atau makna situs
purbakala semedo bagi anda ?

Sebagai peninggalan sejarah

7

Menurut
anda
bagaimana
dampak atau pengaruh dari
keberadaan
situs
purbakala
semedo bagi masyarakat tegal
dan sekitarnya ?

Dapat dijadikan
edukatif

8

Bagaimana
harapan
anda
terhadap situs purbakala semedo
di masa yang akan datang ?

Semakin dikenal lebih luas, tidak
hanya oleh masyarakat tegal.

9

Bagaimana upaya yang anda
lakukan untuk mewujudkan
harapan tersebut ?

Dengan menyebarluaskan informasi
tentang situs semedo

10

Menurut anda apakah situs
semedo layak dimanfaatkan
sebagai sarana edukasi ?

Ya

11

Bagaimana persepsi anda tentang
situs purbakala semedo di
kabupaten tegal ?

Sangat bermanfaat
edukatif

12

Bagaimana
pendapat
anda
tentang koleksi fosil di situs
semedo ?

Sangat bagus

13

Apakah anda mengamati setiap
jenis fosil di situs purbakala
semedo ?

Iya

14

Fosil apa saja yang anda temukan
di situs semedo ?

Hewan purba seperti gajah purba, ikan,
dan lain-lain.

15

Jenis fosil apa yang membuat
anda tertarik ?

Gajah purba

16

Apa yang anda ketahui tentang
masa praaksara ?

Masa sebelum mengenal tulisan

sebagai

untuk

secara

wisata

wisata
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17

Bagaimana
pendapat
anda
tentang materi masa praaksara
dan
manusia
purba
yang
diajarkan di sekolah ?

Sangat menarik karena ada bukti
langsung di Kabupaten Tegal.

18

Apakah anda tertarik untuk
mendalami materi tersebut ?

Iya

19

Apakah
anda
kesulitan dalam
materi tersebut ?

Susah menghafal nama-namanya

20

Apa yang anda pahami dari
materi masa praaksara jika
dikaitkan dengan situs purbakala
semedo ?

Situs semedo sebagai bukti masa
praaksara

21

Setelah anda mengunjungi situs
semedo, bagaimana pendapat
anda
tentang
gambaran
kehidupan pada masa praaksara ?

Kehidupan tergantung pada alam.

mengalami
mempelajari

HASIL WAWANCARA SISWA
Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui persepsi siswa terhadap Situs
Purbakala Semedo sebagai sumber bejalar sejarah.
Lokasi
Waktu
Data Informan
Nama
Jenis kelamin
Agama
Umur
Kelas
Alamat

: SMA N 1 Kramat
: 12 Maret 2020
: Siti Munawaroh
: Perempuan
: Islam
: 16 Tahun
: X IPS 1
: Desa Lebeteng

No
1

Pertanyaan
Apakah
anda
pernah
mengunjungi situs semedo ? dan
berapa kali anda berkunjung ?

Jawaban
Pernah, sekali

2

Apa tujuan anda mengunjungi

Menurut saya tujuan dari kunjungan
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situs semedo ?

kemarin adalah memberitahukan pada
siswa tentang seperti ini bentuk fosil
dan kaya gini bentuk homo erectus.

3

Apa yang anda lakukan selama
berada di situs semedo ?

Mengamati bermacam-macam fosil

4

Bagaimana
pendapat
anda
mengenai
keberadaan
situs
semedo di kabupaten tegal ?

Menurut saya dengan adanya situs
semedo ini kita bisa melihat bagaimana
bentuk-bentuk fosil. Kita juga lebih tau
dari sejarahnya ditemukannya fosil
tersebut bagaimana

5

Apa yang anda dapatkan setelah
mengunjungi situs purbakala
semedo ?

Setelah mengunjungi semedo saya bisa
mengerti bentuk fosil yang sebenarnya,
tidak hanya di gambar saja.

6

Apa arti atau makna situs
purbakala semedo bagi anda ?

Situs semedo adalah tempat untuk
mengembangkan pengatahuan sejarah
pada masa purbakala.

7

Menurut
anda
bagaimana
dampak atau pengaruh dari
keberadaan
situs
purbakala
semedo bagi masyarakat tegal
dan sekitarnya ?

Pengaruhnya positif. Masyarakat bisa
belajar dan dapat dijadikan tempat
wisata
yang
menguntungkan
masyarakat sekitar.

8

Bagaimana
harapan
anda
terhadap situs purbakala semedo
di masa yang akan datang ?

Bisa semakin terkenal

9

Bagaimana upaya yang anda
lakukan untuk mewujudkan
harapan tersebut ?

Upayanya
yaitu
mempublikasikannya lewat
sosial yang saya punya.

10

Menurut anda apakah situs
semedo layak dimanfaatkan
sebagai sarana edukasi ?

Layak sekali

11

Bagaimana persepsi anda tentang
situs purbakala semedo di
kabupaten tegal ?

Sangat bagus

12

Bagaimana
pendapat
anda
tentang koleksi fosil di situs
semedo ?

Menurut
saya sangat
menarik,
terutama saya sangat tertarik sama
fosil kera yang kecil

bisa
media

111

13

Apakah anda mengamati setiap
jenis fosil di situs purbakala
semedo ?

Tidak semuanya

14

Fosil apa saja yang anda temukan
di situs semedo ?

15

Jenis fosil apa yang membuat
anda tertarik ?

Fosil yang saya lihat ada kepala kera
yang kecil, gading gajah, sama yang
fosil lutut gajah
Saya tertarik sama fosil kera

16

Apa yang anda ketahui tentang
masa praaksara ?

Masa dimana manusia belum mengenal
tulisan.

17

Bagaimana
pendapat
anda
tentang materi masa praaksara
dan
manusia
purba
yang
diajarkan di sekolah ?

Menurut saya kurang bisa dipahami
karena kita hanya bisa melihat gambar
tanpa melihat secara langsung,
sedangkan kemarin kan kita pergi ke
semedo, kita bisa lihat secara
langsung. Baru setelah itu kita paham,
oh ternyata ini bentukan homo erectus,
dan fosil-fosil yang lain.

18

Apakah anda tertarik untuk
mendalami materi tersebut ?

Tidak terlalu

19

Apakah
anda
kesulitan dalam
materi tersebut ?

Iya karena sulit sekali dihafalkan

20

Apa yang anda pahami dari
materi masa praaksara jika
dikaitkan dengan situs purbakala
semedo ?

Masa praaksara dapat dipelajari
melalui peninggalan di situs semedo

21

Setelah anda mengunjungi situs
semedo, bagaimana pendapat
anda
tentang
gambaran
kehidupan pada masa praaksara ?

Ukuran hewan pada masa tersebut jauh
berbeda dengan sekarang.

mengalami
mempelajari
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HASIL WAWANCARA SISWA
Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui persepsi siswa terhadap Situs
Purbakala Semedo sebagai sumber bejalar sejarah.
Lokasi
Waktu
Data Informan
Nama
Jenis kelamin
Agama
Umur
Kelas
Alamat

: SMA N 1 Kramat
: 10 Maret 2020
: Ayu Aprilia B.L.
: Perempuan
: Islam
: 16 Tahun
: X IPS 2
: Pesawahan, Pangkah

No
1

Pertanyaan
Apakah
anda
pernah
mengunjungi situs semedo ? dan
berapa kali anda berkunjung ?

Jawaban
Pernah, sekali

2

Apa tujuan anda mengunjungi
situs semedo ?

Kegiatan sekolah, sebagai penambah
wawasan tentang sejarah

3

Apa yang anda lakukan selama
berada di situs semedo ?

Mengamati
purbalaka

4

Bagaimana
pendapat
anda
mengenai
keberadaan
situs
semedo di kabupaten tegal ?

5

Apa yang anda dapatkan setelah
mengunjungi situs purbakala
semedo ?

Cukup baik, dengan adanya situs
semedo bisa membuat generasi
sekarang
melihat
benda-benda
terdahulu yg bentuk, ukuran dan
lainnya mungkin berbeda dengan
sekarang, menambah daya tarik
kabupaten tegal, bisa dijadikan salah
satu situs pariwisata juga
Pengetahuan tentang peninggalanpeninggalan terdahulu, pengalaman

6

Apa arti atau makna situs
purbakala semedo bagi anda ?

Sebagai cerminan kehidupan terdahulu

7

Menurut
anda
bagaimana
dampak atau pengaruh dari
keberadaan
situs
purbakala
semedo bagi masyarakat tegal
dan sekitarnya ?

Dapat menambah daya tarik kabupaten
tegal, dimana situs semedo ini tidak
semua daerah memilikinya dan dapat
menambah pendapatan daerah sekitar
semedo juga karna sekarang lebih

peninggalan-peninggalan
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banyak pengunjungnya
8

Bagaimana
harapan
anda
terhadap situs purbakala semedo
di masa yang akan datang ?

Bisa menjadi situs dunia yang dikenal
di berbagai daerah karna banyaknya
koleksi benda bersejarah

9

Bagaimana upaya yang anda
lakukan untuk mewujudkan
harapan tersebut ?

Ikut mendukung perkembangannya,
misal dengan ikut mempublikasi situ
ini agar lebih banyak yang tau tentang
situs ini dan banyak yang ingin
mengunjunginya.

10

Menurut anda apakah situs
semedo layak dimanfaatkan
sebagai sarana edukasi ?

Sangat layak

11

Bagaimana persepsi anda tentang
situs purbakala semedo di
kabupaten tegal ?

Sudah baik

12

Bagaimana
pendapat
anda
tentang koleksi fosil di situs
semedo ?

Sudah cukup beragam

13

Apakah anda mengamati setiap
jenis fosil di situs purbakala
semedo ?

Tidak semuanya, karena cukup banyak

14

Fosil apa saja yang anda
temukan di situs semedo ?

Tulang-tulang hewan, benda benda
terdahulu

15

Jenis fosil apa yang membuat
anda tertarik ?

16

Apa yang anda ketahui tentang
masa praaksara ?

Tulang hewan yang ukurannya cukup
besar, yang berbeda dengan ukuran
hewan sekarang, seperti kaki kajah
Masa dimana manuia sebelum
mengenal tulisan

17

Bagaimana
pendapat
anda
tentang materi masa praaksara
dan manusia purba
yang
diajarkan di sekolah ?

Cukup menarik karena banyak hal
yang perlu diamati lebih jauh agar bisa
memahami pada zamannya

18

Apakah anda tertarik untuk
mendalami materi tersebut ?

Cukup tertarik

19

Apakah

Lumayan

anda

mengalami

114

kesulitan dalam
materi tersebut ?

mempelajari

20

Apa yang anda pahami dari
materi masa praaksara jika
dikaitkan dengan situs purbakala
semedo ?

Kehidupan
zaman
praaksara
tercerminkan dari penemuan fosil-fosil
yang ada di semedo

21

Setelah anda mengunjungi situs
semedo, bagaimana pendapat
anda
tentang
gambaran
kehidupan pada masa praaksara ?

Banyak perbedaan dengan keadaan
yang sekarang

HASIL WAWANCARA SISWA

Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui persepsi siswa terhadap Situs
Purbakala Semedo sebagai sumber bejalar sejarah.
Lokasi
Waktu
Data Informan
Nama
Jenis kelamin
Agama
Umur
Kelas
Alamat

: SMA N 1 Kramat
: 10 Maret 2020
: Diah Sukma A.
: Perempuan
: Islam
: 16 Tahun
: X IPS 2
: Ds. Jatirawa, Tarub

No
1

Pertanyaan
Apakah
anda
pernah
mengunjungi situs semedo ? dan
berapa kali anda berkunjung ?

Jawaban
Pernah, 1 kali

2

Apa tujuan anda mengunjungi
situs semedo ?

melihat
benda-benda
purbakala
sekaligus
memperdalam
ilmu
pengetahuan

3

Apa yang anda lakukan selama
berada di situs semedo ?

Disana saya melihat benda-benda
purbakala dan bertanya hal-hal terkait
kehidupan purbakala di zaman dahulu

4

Bagaimana
pendapat
mengenai
keberadaan

menarik, karena dengan adanya situs
semedo kita dapat memperoleh

anda
situs
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semedo di kabupaten tegal ?

pengetahuan lebih mendalam sejarah
manusia purba dan secara langsung
bisa melihat fosil peninggalan dari
zaman purbakala.

5

Apa yang anda dapatkan setelah
mengunjungi situs purbakala
semedo ?

bisa memperoleh pengetahuan lebih
mendalam sejarah manusia purbakala
dan bisa melihat fosil peninggalan dari
zaman purbakala

6

Apa arti atau makna situs
purbakala semedo bagi anda ?

Tempat bersejarah yang bisa dijadikan
sebagai sumber belajar

7

Menurut
anda
bagaimana
dampak atau pengaruh dari
keberadaan
situs
purbakala
semedo bagi masyarakat tegal
dan sekitarnya ?

Dengan adanya publisitas media
terhadap Situs Semedo bisa menarik
minat kunjungan wistawan ke Situs
Semedo serta ke wisata-wisata
Kabupaten Tegal lainnya sehingga bisa
meningkatkan sektor pariwisata di
Kabupaten Tegal. Dengan adanya
peningkatan pariwisata berdampak
pula pada sektor ekonomi masyarakat
di Kabupaten Tegal khususnya
masyarakat yang tinggal disekitar
tempat wisata.

8

Bagaimana
harapan
anda
terhadap situs purbakala semedo
di masa yang akan datang ?

Semoga Situs Purbakala Semedo dapat
terus berkembang sehingga dapat terus
bermanfaat
dalam
meningkatkan
pengetahuan siswa.

9

Bagaimana upaya yang anda
lakukan untuk mewujudkan
harapan tersebut ?

-

10

Menurut anda apakah situs
semedo layak dimanfaatkan
sebagai sarana edukasi ?

Sangat layak

11

Bagaimana persepsi anda tentang
situs purbakala semedo di
kabupaten tegal ?

12

Bagaimana
pendapat
anda
tentang koleksi fosil di situs
semedo ?

Tempat bermanfaat, baik untuk
menambah pengetahuan maupun untuk
membantu
meningkatkan
perekonomian warga sekitar
Cukup banyak
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13

Apakah anda mengamati setiap
jenis fosil di situs purbakala
semedo ?

Tidak

14

Fosil apa saja yang anda temukan
di situs semedo ?

Homo erectus

15

Jenis fosil apa yang membuat
anda tertarik ?

Homo erectus

16

Apa yang anda ketahui tentang
masa praaksara ?

Masa dimana manusia belum mengenal
tulisan

17

Bagaimana
pendapat
anda
tentang materi masa praaksara
dan
manusia
purba
yang
diajarkan di sekolah ?

Cukup menarik dan menambah ilmu
pengetahuan

18

Apakah anda tertarik untuk
mendalami materi tersebut ?

tidak

19

Apakah
anda
kesulitan dalam
materi tersebut ?

Sedikit

20

Apa yang anda pahami dari
materi masa praaksara jika
dikaitkan dengan situs purbakala
semedo ?

Situs Semedo memberikan gambaran
jelas dan nyata dari teori yang sudah
dijelaskan di dalam buku sejarah
terkait materi masa praaksara

21

Setelah anda mengunjungi situs
semedo, bagaimana pendapat
anda
tentang
gambaran
kehidupan pada masa praaksara ?

Menurut saya sangat berbeda jauh
dengan masa sekarang ini.

mengalami
mempelajari

HASIL WAWANCARA SISWA
Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui persepsi siswa terhadap Situs
Purbakala Semedo sebagai sumber bejalar sejarah.
Lokasi
Waktu

: SMA N 1 Kramat
: 10 Maret 2020
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Data Informan
Nama
Jenis kelamin
Agama
Umur
Kelas
Alamat

: Fandi Maulana A.
: Laki-laki
: Islam
: 16 Tahun
: X IPS 2
: Ds. Kedungbungkus, Tarub

No
1

Pertanyaan
Apakah
anda
pernah
mengunjungi situs semedo ? dan
berapa kali anda berkunjung ?

Jawaban
Pernah, 1 kali

2

Apa tujuan anda mengunjungi
situs semedo ?

Mengenal
dan
mempelajari
peninggalan benda prasejarah

3

Apa yang anda lakukan selama
berada di situs semedo ?

Mengenal jenis-jenis fosil yang ada
dan di temukan di semedo

4

Bagaimana
pendapat
anda
mengenai
keberadaan
situs
semedo di kabupaten tegal ?

Sangat membantu untuk mengenal
sebagian jenis fosil yang ada di bumi
ini yang kebetulan di temukan di
semedo.

5

Apa yang anda dapatkan setelah
mengunjungi situs purbakala
semedo ?

Ternyata dulunya semedo itu sebuah
lautan , karena di gunung semedo ini di
temukan fosil yang merupakan gigi
dari ikan hiu . Ini membuktikan betapa
besarnya Kuasa Tuhan yang telah
mengubah tempat yang dulunya sebuah
lautan menjadi daerah pegunungan.

6

Apa arti atau makna situs
purbakala semedo bagi anda ?

Sebuah bukti nyata kekuasaan Tuhan

7

Menurut
anda
bagaimana
dampak atau pengaruh dari
keberadaan
situs
purbakala
semedo bagi masyarakat tegal
dan sekitarnya ?

Dampak
di
bidang
pendidkan
pendidikan tentu kita jadi mengenal
benda peninggalan masa prasejarah,
dari segi pariwisata tentu ini akan
menjadi dongkrak penghasilan untuk
pemerintah kabupaten/kota tegal.

8

Bagaimana
harapan
anda
terhadap situs purbakala semedo
di masa yang akan datang ?

Semakin banyak fosil yang di temukan
,
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9

Bagaimana upaya yang anda
lakukan untuk mewujudkan
harapan tersebut ?

-

10

Menurut anda apakah situs
semedo layak dimanfaatkan
sebagai sarana edukasi ?

Sangat layak

11

Bagaimana persepsi anda tentang
situs purbakala semedo di
kabupaten tegal ?

baik

12

Bagaimana
pendapat
anda
tentang koleksi fosil di situs
semedo ?

Sangat beraneka ragam

13

Apakah anda mengamati setiap
jenis fosil di situs purbakala
semedo ?

Tidak semua.

14

Fosil apa saja yang anda temukan
di situs semedo ?

Gading gajah , gigi hiu

15

Jenis fosil apa yang membuat
anda tertarik ?

Gigi hiu

16

Apa yang anda ketahui tentang
masa praaksara ?

Jaman dimana
mengenal tulisan

17

Bagaimana
pendapat
anda
tentang materi masa praaksara
dan
manusia
purba
yang
diajarkan di sekolah ?

Sebenernya bikin pusing, tapi sangat
bermanfaat bagi mereka pecinta
sejarah

18

Apakah anda tertarik untuk
mendalami materi tersebut ?

Tidak .

19

Apakah
anda
kesulitan dalam
materi tersebut ?

Iya

20

Apa yang anda pahami dari
materi masa praaksara jika
dikaitkan dengan situs purbakala
semedo ?

mengalami
mempelajari

manusia

Situs
semedo
itu
salah
peninggalan masa praaksara
ditemukan di Kabupaten Tegal.

belum

satu
yang
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21

Setelah anda mengunjungi situs
semedo, bagaimana pendapat
anda
tentang
gambaran
kehidupan pada masa praaksara ?

Saya bingung , karena di semedo di
temukan fosil gading gajah bebarengan
dengan fosil gigi hiu. Mengingat
habitat keduanya tidaklah sama . Mana
yang di temukan dahulu( yg di
perkirakan lebih tua mana usianya) .
Apakah semedo dulunya hutan,
berubah jadi lautan, lalu berubah lagi
jadi hutan(gunung) atau dulunya itu
laut terus berubah jadi gunung ?

HASIL WAWANCARA SISWA
Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui persepsi siswa terhadap Situs
Purbakala Semedo sebagai sumber bejalar sejarah.
Lokasi
Waktu
Data Informan
Nama
Jenis kelamin
Agama
Umur
Kelas
Alamat

: SMA N 1 Kramat
: 10 Maret 2020
: Irkham Maulana
: Laki-laki
: Islam
: 16 Tahun
: X IPS 2
: Kedungbanteng

No
1

Pertanyaan
Apakah
anda
pernah
mengunjungi situs semedo ? dan
berapa kali anda berkunjung ?

Jawaban
Pernah, satu kali

2

Apa tujuan anda mengunjungi
situs semedo ?

Observasi tentang situs purbakala

3

Apa yang anda lakukan selama
berada di situs semedo ?

Di Situs Semedo saya melakukan
pengamatan serta wawancara dengan
penjaga situs semedo.

4

Bagaimana
pendapat
anda
mengenai
keberadaan
situs
semedo di kabupaten tegal ?

Menurut saya, dengan adanya situs
purbakala di kab. Tegal sangat baik
yaa, dengann adanya situs ini maka
anak-anak khsususnya yang bertempat
tinggal di tegal dan sekitarnya dapat
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mengetahui tentang bagaimana rupa
alat2 peninggalan pada masa purbakala
dan segala sesuatu tentang purbakala
bisa kita temui disana dengan lokasi
tempat yang bisa dibilang dekat dan
biaya masuknya yang memadai.
5

Apa yang anda dapatkan setelah
mengunjungi situs purbakala
semedo ?

Pengetahuan
tentang
apa
saja
peninggalan pada masa purbakala dan
bagaimana lokasi penemuan bendabenda peninggalannya.

6

Apa arti atau makna situs
purbakala semedo bagi anda ?

Menurut saya, situs yang banyak
terdapat benda2 peninggalan pada
masa purbakala yang mana dapat
dijadikan pengetahuan bagi anak anak.

7

Menurut
anda
bagaimana
dampak atau pengaruh dari
keberadaan
situs
purbakala
semedo bagi masyarakat tegal
dan sekitarnya ?

Dengan adanya situs ini dpat membuat
perekonomian warga sekitar dpat
terangkat karena banyak wisatawan
baik lokal maupun mancanegara yang
berkunjung kesana.

8

Bagaimana
harapan
anda
terhadap situs purbakala semedo
di masa yang akan datang ?

Harapan saya lebih dijaga lagi tempat
tempat
dimana
benda-benda
peninggalan tersebut ditemuka.

9

Bagaimana upaya yang anda
lakukan untuk mewujudkan
harapan tersebut ?

-

10

Menurut anda apakah situs
semedo layak dimanfaatkan
sebagai sarana edukasi ?

Sangat layak

11

Bagaimana persepsi anda tentang
situs purbakala semedo di
kabupaten tegal ?

Sangat baik untuk mengetahui sejarah
di Kabupaten Tegal

12

Bagaimana
pendapat
anda
tentang koleksi fosil di situs
semedo ?

Fosil cukup banyak dan beragam dari
mulai bagian tubuh yang tersisa hingga
bentuk alat-alat pada masa purbakala.

13

Apakah anda mengamati setiap
jenis fosil di situs purbakala
semedo ?

Iyaa sangat mengamati, karena itu
dijadikan tugas di sekolah
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14

Fosil apa saja yang
temukan di situs semedo ?

anda

15

Jenis fosil apa yang membuat
anda tertarik ?

Fosil binatang purba

16

Apa yang anda ketahui tentang
masa praaksara ?

Masa sebelum dikenalnya tulisan

17

Bagaimana
pendapat
anda
tentang materi masa praaksara
dan
manusia
purba
yang
diajarkan di sekolah ?

Menurut saya, materi ini terasa
membingungkan karena banyak hal
yang harus dimengerti dengan nama
yang mirip mirip

18

Apakah anda tertarik untuk
mendalami materi tersebut ?

Tidak

19

Apakah
anda
kesulitan dalam
materi tersebut ?

Tidak

20

Apa yang anda pahami dari
materi masa praaksara jika
dikaitkan dengan situs purbakala
semedo ?

Ya bahwa memang ada macam macam
homo di indonesia dan bagaimana
mereka bisa bertahan hidup

21

Setelah anda mengunjungi situs
semedo, bagaimana pendapat
anda
tentang
gambaran
kehidupan pada masa praaksara ?

Iya, dengan mengunjungi situs ini saya
dapat memgetahui bagaimana kondisi
pada masa itu walaupun
tidak sepenuhnya sepeti itu

mengalami
mempelajari

Yaa, misalnya itu gigi binatang pada
masa purba, terus juga ada kapak
persegi, kapak lonjong.

HASIL WAWANCARA SISWA
Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui persepsi siswa tentang Situs
Purbakala Semedo dalam pembelajaran sejarah.
Lokasi
Waktu
Data Informan
Nama
Jenis kelamin

: SMA N 1 Kramat
: 10 Maret 2020
: Khaerunisa A.
: Perempuan
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Agama
Umur
Kelas
Alamat

: Islam
: 16 Tahun
: X IPS 2
: Desa Jatirawa RT 5/RW 3, Kec. Tarub, Kab. Tegal

No
1

Pertanyaan
Apakah
anda
pernah
mengunjungi situs semedo ? dan
berapa kali anda berkunjung ?

Jawaban
Pernah, satu kali

2

Apa tujuan anda mengunjungi
situs semedo ?

Tujuan kita kesana adalah untuk
meneliti situs semedo serta apa yahh
…
biar kita bisa mengetahui
pembelajaran di luar sekolah, bukan
cuma didalam sekolah.

3

Apa yang anda lakukan selama
berada di situs semedo ?

Disana kami meneliti seperti kaki
gajah, gigi, terus fosil-fosil yang lain.
Terus disana juga ke tempat lain
seperti makam mbah putih, bukit
pelangi, bukit bintang, terus makam
mbah semedo.

4

Bagaimana
pendapat
anda
mengenai
keberadaan
situs
semedo di kabupaten tegal ?

Menurut saya disitu tempatnya belum
banyak diketahui, kehidupannya juga
masih tergantung pada alam, disitu
juga airnya susah, minim sekali. Jadi
kalau mau kunjungan juga harus
melihat kondisi di desa itu sendiri

5

Apa yang anda dapatkan setelah
mengunjungi situs purbakala
semedo ?

Menurut saya, manfaat yang saya
dapat disana, sebelumnya saya juga
tidak tahu apa itu semedo dan
keberadaannya dimana,
nah
di
sekolah kami mengadakan kunjungan
ke situs semedo. Dari situ saya
mengetahui dimana situs semedo.
Manfaatnya sangat banyak, saya bisa
mengetahui seperti fosil-fosil yang ada
disana, mengetahui alam-alam yang
ada di sana.

6

Apa arti atau makna situs
purbakala semedo bagi anda ?

Situs semedo adalah peninggalan
sejarah yang harus dilestarikan

7

Menurut

Dapat membantu perekonomian warga

anda

bagaimana
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dampak atau pengaruh dari
keberadaan
situs
purbakala
semedo bagi masyarakat tegal
dan sekitarnya ?

setempat

8

Bagaimana
harapan
anda
terhadap situs purbakala semedo
di masa yang akan datang ?

Semakin berkembang dan museumnya
segera diresmikan

9

Bagaimana upaya yang anda
lakukan untuk mewujudkan
harapan tersebut ?

Ikut mendukung upaya pemerintah

10

Menurut anda apakah situs
semedo layak dimanfaatkan
sebagai sarana edukasi ?

Layak

11

Bagaimana persepsi anda tentang
situs purbakala semedo di
kabupaten tegal ?

Sangat
sejarah

12

Bagaimana
pendapat
anda
tentang koleksi fosil di situs
semedo ?

Pendapat saya waktu saya kesitu saya
melihat ada gading gajah. Disitu saya
melihat gading gajah. Kok bisa yaaa..
Pak dakri mengambil gading gajah pas
meninggal atau apaa, entah matinya
disitu atau terbunuh, jadi penasaran.

13

Apakah anda mengamati setiap
jenis fosil di situs purbakala
semedo ?

Tidak semuanya

14

Fosil apa saja yang anda temukan
di situs semedo ?

15

Jenis fosil apa yang membuat
anda tertarik ?

Yang saya lihat disitu ada kaki gajah,
kerang, gading gajah, gigi ikan hiu,
terus katanya disitu ada beberapa batubatu, yang katanya itu batu fosil
Gigi hiu dan gading gajah

16

Apa yang anda ketahui tentang
masa praaksara ?

Masa dimana belum dikenalnya tulisan

17

Bagaimana
pendapat
anda
tentang materi masa praaksara
dan
manusia
purba
yang
diajarkan di sekolah ?

Awal saya pelajaran sejarah itu
awalnya tidak percaya. Tidak percaya
itu karena apa yaa.. Kayanya pelajaran
itu, itukan zaman-zaman dulu, kita kan

membantu

dalam

belajar
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jaman sekarang, jadi kita kurang tahu
tentang jaman dahulu entah itu ada
ataupun tidak ada. Nah pas kunjungan
ke situs semedo, kita apa yaaa intinya
agak sedikit percaya bahwa itu ada,
kaya semisal kaki gajah, kera, terus
semacam gajah disitu ada. Kaya
semisal di makam mbah putih disitu
juga ada apasih, harimau, katanya
disitu ada harimau putih. Jadi entah
percaya atau tidak, masih bimbang.
18

Apakah anda tertarik untuk
mendalami materi tersebut ?

Tidak terlalu

19

Apakah
anda
kesulitan dalam
materi tersebut ?

Lumayan

20

Apa yang anda pahami dari
materi masa praaksara jika
dikaitkan dengan situs purbakala
semedo ?

Situs semedo merupakan gambaran
masa praaksara di tegal

21

Setelah anda mengunjungi situs
semedo, bagaimana pendapat
anda
tentang
gambaran
kehidupan pada masa praaksara ?

Kehidupannya sangat berbeda dengan
sekarang.

mengalami
mempelajari

HASIL WAWANCARA SISWA
Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui persepsi siswa terhadap Situs
Purbakala Semedo sebagai sumber bejalar sejarah.
Lokasi
Waktu
Data Informan
Nama
Jenis kelamin
Agama
Umur
Kelas
Alamat

: SMA N 1 Kramat
: 10 Maret 2020
: Nabila Putri M.
: Perempuan
: Islam
: 16 Tahun
: X IPS 2
: Desa Gembongdadi, Kec. Suradadi, Kab. Tegal
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No
1

Pertanyaan
Apakah
anda
pernah
mengunjungi situs semedo ? dan
berapa kali anda berkunjung ?

Jawaban
Pernah, 1 kali

2

Apa tujuan anda mengunjungi
situs semedo ?

Observasi
purbakala

3

Apa yang anda lakukan selama
berada di situs semedo ?

Disamping jalan-jalan saya juga
melihat, apa yaa.. Peninggalanpeninggalan yang dari zaman purba,
penemuan-penemuan yang ada disana.

4

Bagaimana
pendapat
anda
mengenai
keberadaan
situs
semedo di kabupaten tegal ?

Menurut saya keberadaan situs semedo
sangat mendukung sekali, maksudnya
ini merupakan penemuan sejarah,
terlebih lagi berada di tegal, dan itu
tidak jauh dari rumah saya. Dan
menurut saya itu menjadi icon tegal
untuk
lebih
maju
dan
lebih
berkembang lagi.

5

Apa yang anda dapatkan setelah
mengunjungi situs purbakala
semedo ?

Yang paling penting dan paling
uatama adalah kita tahu bahwa bentuk
fosil seperti ini, dan keduanya
menambah wawasan itu pasti.

6

Apa arti atau makna situs
purbakala semedo bagi anda ?

Peninggalan sejarah yang harus dijaga

7

Menurut
anda
bagaimana
dampak atau pengaruh dari
keberadaan
situs
purbakala
semedo bagi masyarakat tegal
dan sekitarnya ?

Jumlah pengunjung yang banyak dapat
meningkatkan perekomonian warga
sekitar semedo.

8

Bagaimana
harapan
anda
terhadap situs purbakala semedo
di masa yang akan datang ?

Menjadi lebih berkembang

9

Bagaimana upaya yang anda
lakukan untuk mewujudkan
harapan tersebut ?

-

Menurut

layak

10

anda

apakah

situs

tentang

peninggalan
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semedo layak dimanfaatkan
sebagai sarana edukasi ?
11

Bagaimana persepsi anda tentang
situs purbakala semedo di
kabupaten tegal ?

Sudah baik

12

Bagaimana
pendapat
anda
tentang koleksi fosil di situs
semedo ?

Pendapat saya tentang fosil yang saya
lihat itu apa ya.. Ada yang berbeda
dari fosil-fosil hewan pada jaman
sekarang, itu khusus di hewannya ya.
Ada gading besar banget tapi udah
kaya mau rusak dan kotor, tetapi yang
saya
temukan
dan
membuat
terperangah, disitu di semedo kan
bukan laut, tapi kenapa ada fosil-fosil
hewan-hewan yang ada di laut, seperti
kerang, gigi ikan hiu, dan itu menurut
saya wajib dijaga.

13

Apakah anda mengamati setiap
jenis fosil di situs purbakala
semedo ?

Tidak semua

14

Fosil apa saja yang
temukan di situs semedo ?

Gading gajah, aneka jenis kerang

15

Jenis fosil apa yang membuat
anda tertarik ?

Menurut saya yang paling menarik
adalah fosil-fosil hewan yang ada di
laut, saya melihat kerangkakerang, dan
yang kedua kerangka yang kecil sekali,
dan terlihat jela itu kerangka kepala,
ada mata, ada hidung, dan mulut. Itu
menurut saya yang masih teringat di
memori saya.

16

Apa yang anda ketahui tentang
masa praaksara ?

Masa dimana manusia belum mengenal
tulisan

17

Bagaimana
pendapat
anda
tentang materi masa praaksara
dan
manusia
purba
yang
diajarkan di sekolah ?

Saya masih setengah percaya atau
tidak. Karena kok iya sih ? Brarti
manusia jaman dulu berbentuk seperti
kera ? Terus juga ada simpang siur
dengan agama. Tapi setelah melihat di
semedo, walaupun kerangka tidak
menyatu namun perlahan-lahan kami

anda
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dapat percaya,
nyatanya.

karena

ada

bukti

18

Apakah anda tertarik untuk
mendalami materi tersebut ?

Tidak terlalu

19

Apakah
anda
kesulitan dalam
materi tersebut ?

Ya, karena sulit untuk dihafalkan

20

Apa yang anda pahami dari
materi masa praaksara jika
dikaitkan dengan situs purbakala
semedo ?

Sangat membatu sekali, karena yang
awalnya tidak percaya menjadi
percaya, dan menjadi lebih tau. Jadi
wawasan kita bertambah tidak hanya
dari buku saja, tetapi secara langsung
kebetulan sekali ada bentuk dan
wujudnya

21

Setelah anda mengunjungi situs
semedo, bagaimana pendapat
anda
tentang
gambaran
kehidupan pada masa praaksara ?

Sangat berbeda dengan sekarang

mengalami
mempelajari

HASIL WAWANCARA SISWA
Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui persepsi siswa terhadap Situs
Purbakala Semedo sebagai sumber bejalar sejarah.
Lokasi
Waktu
Data Informan
Nama
Jenis kelamin
Agama
Umur
Kelas
No
1

: SMA N 1 Kramat
: 10 Maret 2020
: Rahmah Suci F.
: Perempuan
: Islam
: 16 Tahun
: X IPS 2

Pertanyaan
Apakah
anda
pernah
mengunjungi situs semedo ?
dan berapa kali anda
berkunjung ?

Jawaban
Pernah, 1 kali
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2

Apa
tujuan
anda
mengunjungi situs semedo ?

Mencari informasi tentang fosil-fosil

3

Apa yang anda lakukan
selama berada di situs
semedo ?

Yang saya lakukan di situs semedo itu pertama
saya mencoba, apa yahh… menjelajahi yang
pertama itu ke bukit pelangi, terus yang kedua
ke bukit putih, terus yang ketiga ke makam
mbah semedo, disitu kita melakukan beberapa
penelitian, ya gimanaya.. Dari bertanya ke
pemandu, disitu ka nada pemandunya. Disitu
kita disuruh untuk bertanya-tanya seputar situs
semedo.

4

Bagaimana pendapat anda
mengenai keberadaan situs
semedo di kabupaten tegal ?

Menurut pendapat saya, keberadaan situs
semedo membantu wawasan pendidikan. Jadi
kita sebagai pelajar dapat menambah wawasan
kita mengenai fosil-fosil, jadi keberadaan situs
semedo itu keberadaannya menjadi salah satu
faktor pendorong pendidikan.

5

Apa yang anda dapatkan
setelah mengunjungi situs
purbakala semedo ?

Saya saja baru tahu setelah sekolah disini. Jadi
sangat bermanfaat banget secara pribadi semedo
itu seperti apa, dan saya juga tahu tentang fosilfosil di temukan di desa semedo, dan saya tahu
bentu fosil, dan disitu juga ada fosil manusia
purba. Dan dari cerita bapak dakri juga saya
tahu, kalau fosil itu ditemukan di sini, di sungai,
ladang. Jadi tempatnya disitu

6

Apa arti atau makna situs
purbakala semedo bagi anda
?

Tempat untuk belajar sejarah praaksara

7

Menurut anda bagaimana
dampak atau pengaruh dari
keberadaan situs purbakala
semedo bagi masyarakat
tegal dan sekitarnya ?

Membuat tegal lebih terkenal dan
dijadikan tempat wisata

8

Bagaimana harapan anda
terhadap situs purbakala
semedo di masa yang akan
datang ?

Koleksi fosil dapat bertambah

9

Bagaimana upaya yang anda
lakukan untuk mewujudkan

-

dapat
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harapan tersebut ?
10

Menurut anda apakah situs
semedo layak dimanfaatkan
sebagai sarana edukasi ?

layak

11

Bagaimana persepsi anda
tentang
situs
purbakala
semedo di kabupaten tegal ?

baik

12

Bagaimana pendapat anda
tentang koleksi fosil di situs
semedo ?

Pendapat saya mengenai fosil yang di semedo
itu menarik, karena warnanya itu putih, cuma ya
kotor, mungkin karena ditemukannya di tanah,
di ladang, di sungai,

13

Apakah anda mengamati
setiap jenis fosil di situs
purbakala semedo ?

Tidak semua

14

Fosil apa saja yang anda
temukan di situs semedo ?

Banyak, tapi yang saya ingat kerangka kepala
kera, gig hiu, tempurung lutut gajah

15

Jenis
fosil
apa
yang
membuat anda tertarik ?

Menurut saya semua fosil disana menarik,
karena bentuknya di luar nalar banget, ternyata
fosil manusia dan hewa seperti ini, semuanya
menarik, tapi yang paling menarik menurut saya
gigi hiu deh, itu mungil menurut saya, jadi saya
liatin terus

16

Apa yang anda ketahui
tentang masa praaksara ?

Masa dimana manusia belum mengenal tulisan

17

Bagaimana pendapat anda
tentang
materi
masa
praaksara dan manusia purba
yang diajarkan di sekolah ?

Waktu guru menerangkan tentang manusia
purba, atau saya melihat sendiri gambar
manusia purba dan hewan-hewan lain pada
jaman dahulu. Jujur sebelum datang ke situs
semedo itu belum percaya. Kok bisa gajah
sebesar ini ? Kok bisa manusia seperti ini ?
Yang sekarang kita liat kan manusia sekarang
cantik-cantik, ganteng-ganteng, saya tidak
percaya kalau dulu manusia seperti itu. Apa ini
cuma hayalan manusia ? Yang namanya ingin
dicatat di buku. Saya juga tidak tahu kenapa
saya berpikiran seperti itu. Cuma setelah saya
pergi ke situs semedo, saya juga berfikir apakah
iya benar ini fosil manusia purba ? Tapi ternyata
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sudah ada penelitian kurang lebih dua kali. Jadi
percaya tidak percaya saya harus percaya
karena banyak yang meneliti.
18

Apakah anda tertarik untuk
mendalami materi tersebut ?

iya

19

Apakah anda mengalami
kesulitan dalam mempelajari
materi tersebut ?

Ya, ada nama-namanya membingungkan

20

Apa yang anda pahami dari
materi masa praaksara jika
dikaitkan
dengan
situs
purbakala semedo ?

Menurut saya membantu, jadi kita bisa percaya
dengan yang ada di buku dan kita bisa
mendatangi langsung karena memang dekat
dengan situs semdo, jadi benar-benar sangat
membantu.

21

Setelah anda mengunjungi
situs semedo, bagaimana
pendapat
anda
tentang
gambaran kehidupan pada
masa praaksara ?

Sangat berbeda dengan kehidupan seperti
sekarang ini.

HASIL WAWANCARA SISWA
Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui persepsi siswa terhadap Situs
Purbakala Semedo sebagai sumber bejalar sejarah.
Lokasi
Waktu
Data Informan
Nama
Jenis kelamin
Agama
Umur
Kelas

: SMA N 1 Kramat
: 13 Maret 2020
: Annisah
: Perempuan
: Islam
: 16 Tahun
: X IPS 3

No
1

Pertanyaan
Apakah
anda
pernah
mengunjungi situs semedo ? dan
berapa kali anda berkunjung ?

Jawaban
Pernah, satu kali

2

Apa tujuan anda mengunjungi
situs semedo ?

Untuk memenuhi tugas mata pelajaran
sejarah
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3

Apa yang anda lakukan selama
berada di situs semedo ?

Yang pertama kami ke pusat informasi
untuk mencari informasi apa saja yang
ada disana, terus ke bukit-bukit
penemuan fosil terus ke museum, liat
museumnya sudah jadi tapi belum
dibuka untuk umum

4

Bagaimana
pendapat
anda
mengenai
keberadaan
situs
semedo di kabupaten tegal ?

Menurut saya situs semedo itu bagus
untuk edukasi pelajar tegal, kan tidak
usah jauh-jauh kan di tegal ada, dulu
kan itu ya kak cuman belajar di buku
tentang materi-materi, lah sekarang
kan sudah ada situs semedo, jadi kita
bisa meneliti secara langsung fosil apa
itu, terus sejarah tentang manusia
purba.

5

Apa yang anda dapatkan setelah
mengunjungi situs purbakala
semedo ?

Manfaat yang saya dapat jadi tahu di
semedo, di tegal itu dulunya laut,
banyak hewan-hewan laut di semedo
terus jadi nambah tau mbedain gimana
fosil sama yang bukan, trus disitu kan
dijelasin ini loh fosil, dan ini yang
bukan fosil. Trus dimana aja tempat
mencari fosil itu ga susah, kemarin aja
kayanya bukan fosil,seperti batu biasa
tapi setelah saya ambil ditanyakan ke
pak dakri itu fosil karang laut,
namanya koral

6

Apa arti atau makna situs
purbakala semedo bagi anda ?

Salah satu tempat bersejarah yang
harus dijaga

7

Menurut
anda
bagaimana
dampak atau pengaruh dari
keberadaan
situs
purbakala
semedo bagi masyarakat tegal
dan sekitarnya ?

Menurut saya dengan adanya situs ini
maka desa semedo dapat dijadikan
sebagai tujuan wisata.

8

Bagaimana
harapan
anda
terhadap situs purbakala semedo
di masa yang akan datang ?

Harapannya supaya museumnya segera
dibuka untuk umum

9

Bagaimana upaya yang anda
lakukan untuk mewujudkan

-
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harapan tersebut ?
10

Menurut anda apakah situs
semedo layak dimanfaatkan
sebagai sarana edukasi ?

Layak, karen disitu banyak sekali
penemuan fosilnya.

11

Bagaimana persepsi anda tentang
situs purbakala semedo di
kabupaten tegal ?

Baik untuk
mendalam

12

Bagaimana
pendapat
anda
tentang koleksi fosil di situs
semedo ?

Menurut saya koleksi fosil disana
sangat banyak dan menarik juga dari
hewan laut sama hewa darat itu ada.
Yang paling menarik itu tempurung
tengkorak kera, itu sangat kecil, tapi
masih utuh loh kak. Lalu ada gigi
manusia purba, kan mustahil juga kan
masa iya ada gigi masih ada, tapi
masih ada kak disana

13

Apakah anda mengamati setiap
jenis fosil di situs purbakala
semedo ?

Tidak semua karena terlalu banyak.

14

Fosil apa saja yang anda temukan
di situs semedo ?

Yang saya temui itu fosil binatang
laut, ada tempurung kera, sama kaki
gajah, dan giginya manusia purba juga.

15

Jenis fosil apa yang membuat
anda tertarik ?

Menurut saya yang paling menarik
adalah tempurung kera.

16

Apa yang anda ketahui tentang
masa praaksara ?

Masa dimana manusia belum mengenal
tulisan.

17

Bagaimana
pendapat
anda
tentang materi masa praaksara
dan
manusia
purba
yang
diajarkan di sekolah ?

Pas pertama kali saya mempelajari
tentang sejarah tentang manusia, jujur
saya belum percaya kalau emang
adanya sejarah kaya gitu loh kak,
hewan purba ada, saya pikir cuman di
mana gitu ga ada di indonesia, tapi
setelah ke semedo ternyata benar
adanya kalau disini memang ada fosil,
ada kehidupan sebelum masehi. Kaya
gitu lah.

18

Apakah

Iya lumayan

anda

tertarik

untuk

belajar sejarah yang
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mendalami materi tersebut ?
19

Apakah
anda
kesulitan dalam
materi tersebut ?

mengalami
mempelajari

tidak

20

Apa yang anda pahami dari
materi masa praaksara jika
dikaitkan dengan situs purbakala
semedo ?

Masa dimana manusia hidup dengan
sederhana, seperti alat-alat yang
ditemukan di semedo

21

Setelah anda mengunjungi situs
semedo, bagaimana pendapat
anda
tentang
gambaran
kehidupan pada masa praaksara ?

Kehidupan masa praaksara sangat
berbeda dengan kehidupan seperti
sekarang ini.

HASIL WAWANCARA SISWA
Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui persepsi siswa terhadap Situs
Purbakala Semedo sebagai sumber bejalar sejarah.
Lokasi
Waktu
Data Informan
Nama
Jenis kelamin
Agama
Umur
Kelas

: SMA N 1 Kramat
: 13 Maret 2020
: Denis Saputra
: Laki-laki
: Islam
: 16 Tahun
: X IPS 3

No
1

Pertanyaan
Apakah anda pernah mengunjungi
situs semedo ? dan berapa kali anda
berkunjung ?

Jawaban
Pernah, satu kali

2

Apa tujuan anda mengunjungi situs
semedo ?

Pembelajaran sejarah di luar kelas

3

Apa yang anda lakukan selama
berada di situs semedo ?

Mengunjungi ke rumah pak dakri
untuk
menanyakan
informasi
seputar situs semedo.

4

Bagaimana pendapat anda mengenai

Pendpat saya bagus kalo ada situs
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keberadaan
situs
kabupaten tegal ?

semedo

di

semedo agar kita bisa banyak
mengenal tentang sejarah

5

Apa yang anda dapatkan setelah
mengunjungi situs purbakala semedo
?

Manfaat yang saya dapat yaitu bisa
lebih tau bentuk dan sejarah
penemuannya. Ternyata tidak
susah, banyak disekitar kita. Tapi
kitanya saja yang tidak tahu ini
fosil atau bukan

6

Apa arti atau makna situs purbakala
semedo bagi anda ?

Tempat yang dijadikan sumber
belajar tentang manusia purba.

7

Menurut anda bagaimana dampak
atau pengaruh dari keberadaan situs
purbakala semedo bagi masyarakat
tegal dan sekitarnya ?

Pengaruhnya sangat bagus, bisa
menjadikan
kabupaten
tegal
semakin terkenal dan dapat
dijadikan tempat wisata.

8

Bagaimana harapan anda terhadap
situs purbakala semedo di masa yang
akan datang ?

Harapan saya semoga museumnya
cepat dibuka

9

Bagaimana upaya yang anda lakukan
untuk mewujudkan harapan tersebut ?

Ikut menjaga nama baiknya.

10

Menurut anda apakah situs semedo
layak dimanfaatkan sebagai sarana
edukasi ?

Layak sekali

11

Bagaimana persepsi anda tentang
situs purbakala semedo di kabupaten
tegal ?

Situs semedo sangat baik untuk
referensi belajar sejarah.

12

Bagaimana pendapat anda tentang
koleksi fosil di situs semedo ?

Menarik dan beraneka ragam

13

Apakah anda mengamati setiap jenis
fosil di situs purbakala semedo ?

Tidak semuanya.

14

Fosil apa saja yang anda temukan di
situs semedo ?

15

Jenis fosil apa yang membuat anda
tertarik ?

yang saya ingat fosil tengkorak
manusia purba, gading gajah, gigi
hiu
Saya tertarik dengan gigi hiu

16

Apa yang anda ketahui tentang masa

Masa

dimana

manusia

belum
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praaksara ?

mengenal tulisan

17

Bagaimana pendapat anda tentang
materi masa praaksara dan manusia
purba yang diajarkan di sekolah ?

Sebenarnya saya ga percaya. kalau
sejarah jaman dulu seperti itu, tapi
setelah ke situs semedo saya jadi
tahu semuanya.

18

Apakah
anda
tertarik
untuk
mendalami materi tersebut ?
Apakah anda mengalami kesulitan
dalam mempelajari materi tersebut ?
Apa yang anda pahami dari materi
masa praaksara jika dikaitkan dengan
situs purbakala semedo ?
Setelah anda mengunjungi situs
semedo, bagaimana pendapat anda
tentang gambaran kehidupan pada
masa praaksara ?

Sedikit tertarik

19
20

21

Iya, sulit dihafalkan
Alam selalu berubah

Kehidupan yang penuh tantangan.

HASIL WAWANCARA SISWA
Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui persepsi siswa tentang Situs
Purbakala Semedo dalam pembelajaran sejarah.
Lokasi
Waktu
Data Informan
Nama
Jenis kelamin
Agama
Umur
Kelas
Alamat

: SMA N 1 Kramat
: 13 Maret 2020
: Dimas Haryo Pamungkas
: Laki-laki
: Islam
: 16 Tahun
: X IPS 3
: Desa Kramat

No
1

Pertanyaan
Apakah
anda
pernah
mengunjungi situs semedo ? dan
berapa kali anda berkunjung ?

Jawaban
Pernah, satu kali

2

Apa tujuan anda mengunjungi
situs semedo ?

Inti dari tujuan melakukan observasi
itu adalah untuk menambah wawasan
dan untuk mengetahui tentang bentukbentuk fosil, batu. Dan apakah itu apa
benar keberadaan situs semedo, seperti
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itu.
3

Apa yang anda lakukan selama
berada di situs semedo ?

Melakukan penelitian secara langsung
dan ziarah ke makam mbah putih dan
lainnya. Selanjutnya itu juga untuk
menambah
wawasan
tentang
kebudayaan manusia purba

4

Bagaimana
pendapat
anda
mengenai
keberadaan
situs
semedo di kabupaten tegal ?

Menurut pendapat saya situs semedo
merupakan
cagar
pemberdayaan
manusia purba yang bukan hanya
menarik perhatian masyrakat tegal,
tetapi juga masyarakat luar kota karena
ada
ketertarikan
sendiri
dan
pengetahuan tentang fosil dan sejarahsejarah purbakala.

5

Apa yang anda dapatkan setelah
mengunjungi situs purbakala
semedo ?

Setelah saya berkunjung, saya bisa
mengerti bentuk fosil yang sebenarnya.

6

Apa arti atau makna situs
purbakala semedo bagi anda ?

Menurut saya situs semedo adalah
salah satu tempat bersejarah di Tegal
yang harus dilestarikan karena dapat
dijadikan sebagai sarana untuk belajar.

7

Menurut
anda
bagaimana
dampak atau pengaruh dari
keberadaan
situs
purbakala
semedo bagi masyarakat tegal
dan sekitarnya ?

Menurut saya dengan hadirnya situs
semedo, nama kabupaten tegal dapat
lebih dikenal dan meluas.

8

Bagaimana
harapan
anda
terhadap situs purbakala semedo
di masa yang akan datang ?

Harapan
dibuka

9

Bagaimana upaya yang anda
lakukan untuk mewujudkan
harapan tersebut ?

Selalu mendukung perkembangannya.

10

Menurut anda apakah situs
semedo layak dimanfaatkan
sebagai sarana edukasi ?

Sangat layak

11

Bagaimana persepsi anda tentang
situs purbakala semedo di

Sangat baik untuk belajar sejarah

saya

museumnya

segera
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kabupaten tegal ?
12

Bagaimana
pendapat
anda
tentang koleksi fosil di situs
semedo ?

Menurut saya fosil di semedo
keberadaannya memang ada. Selain
melihat dari sumber informasi yang
dipajang, dirumah-rumah juga dapat
kita temukan fosil.

13

Apakah anda mengamati setiap
jenis fosil di situs purbakala
semedo ?

Tidak semua fosil saya amati

14

Fosil apa saja yang anda temukan
di situs semedo ?

Fosil yang saya lihat saat melakukan
observasi di semedo yaitu fosil gading
gajah yang berukuran 6 meter, terus
fosil yang lutut gajah, gigi hiu, sama
gigi geraham kingkong.

15

Jenis fosil apa yang membuat
anda tertarik ?

Saya tertarik dengan gading gajah
karena ukurannya yang sangat besar

16

Apa yang anda ketahui tentang
masa praaksara ?

Masa dimana manusia belum mengenal
tulisan

17

Bagaimana
pendapat
anda
tentang materi masa praaksara
dan
manusia
purba
yang
diajarkan di sekolah ?

Pertama memperlajari materi tentang
manusia purba di masa lalu memang
secara langsung terorientasi untuk
mempersepsikan bagaimana manusia
purba dan fosil-fosilnya karena melihat
referensi dari youtube, tapi ya belum
melihat secara langsung di tempatnya.
Dan kemaren
setelah melakukan
observasi baru seakan-akan ada
suasana berbeda ketika melihat
langsung.

18

Apakah anda tertarik untuk
mendalami materi tersebut ?

Sedikit tertarik

19

Apakah
anda
kesulitan dalam
materi tersebut ?

Sedikit sulit

20

Apa yang anda pahami dari
materi masa praaksara jika
dikaitkan dengan situs purbakala

mengalami
mempelajari

Masa praaksara dapat digambarkan
seperti peninggalan di situs semedo.
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semedo ?
21

Setelah anda mengunjungi situs
semedo, bagaimana pendapat
anda
tentang
gambaran
kehidupan pada masa praaksara ?

Kehidupan pada jaman praaksara
sangat bergantung pada alam.

HASIL WAWANCARA SISWA
Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui persepsi siswa terhadap Situs
Purbakala Semedo sebagai sumber bejalar sejarah.
Lokasi
Waktu
Data Informan
Nama
Jenis kelamin
Agama
Umur
Kelas
Alamat

: SMA N 1 Kramat
: 13 Maret 2020
: Linda Lestari
: Perempuan
: Islam
: 16 Tahun
: X IPS 3
: Pangkah

No
1

Pertanyaan
Apakah anda pernah mengunjungi situs
semedo ? dan berapa kali anda
berkunjung ?

Jawaban
Pernah

2

Apa tujuan anda mengunjungi situs
semedo ?

Untuk mengetahui berbagai macam
temuan-temuan
tentang
hewan
purbakala

3

Apa yang anda lakukan selama berada
di situs semedo ?

Mengenal berbagai macam bentuk
hewan-hewan purbakala

4

Bagaimana pendapat anda mengenai
keberadaan situs semedo di kabupaten
tegal ?

Sangat membantu
pembelajaran

5

Apa yang anda dapatkan setelah
mengunjungi situs purbakala semedo ?

6

Apa arti atau makna situs purbakala
semedo bagi anda ?

Setelah berkunjung ke situs semedo
saya dapat mengerti bentuk fosil
secara langsung.
bagi saya situs semedo merupakan
peninggalan yang harus dilestarikan
karena dapat dijdikan tempat belajar.

untuk

proses
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7

Menurut anda bagaimana dampak atau
pengaruh dari keberadaan situs
purbakala semedo bagi masyarakat
tegal dan sekitarnya ?

Dampaknya sangat baik ya, dapat
membantu pelajar untuk lebih
memahami sejarah dan dapat
dijadikan sebagai tempat wisata.

8

Bagaimana harapan anda terhadap situs
purbakala semedo di masa yang akan
datang ?

Semoga lebih
berkembang

9

Bagaimana upaya yang anda lakukan
untuk mewujudkan harapan tersebut ?

-

10

Menurut anda apakah situs semedo
layak dimanfaatkan sebagai sarana
edukasi ?

Sangat layak

11

Bagaimana persepsi anda tentang situs
purbakala semedo di kabupaten tegal ?

Sangat baik

12

Bagaimana pendapat anda tentang
koleksi fosil di situs semedo ?

Sangat beragam

13

Apakah anda mengamati setiap jenis
fosil di situs purbakala semedo ?

Ya

14

Fosil apa saja yang anda temukan di
situs semedo ?

Banyak

15

Jenis fosil apa yang membuat anda
tertarik ?

Yang menurut saya tertarik yaitu ada
gigi ikan hiu dan gading gajah purba

16

Apa yang anda ketahui tentang masa
praaksara ?

Masa dimana manusia
mengenal tulisan

17

Bagaimana pendapat anda tentang
materi masa praaksara dan manusia
purba yang diajarkan di sekolah ?

Materinya sulit dipahami karena
sulit untuk dinalar

18

Apakah anda tertarik untuk mendalami
materi tersebut ?

tidak

19

Apakah anda mengalami kesulitan
dalam mempelajari materi tersebut ?

Ya, sulit dimengerti

20

Apa yang anda pahami dari materi

Lebih ada gambaran sedikit tentang

maju

dan

lebih

belum
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masa praaksara jika dikaitkan dengan
situs purbakala semedo ?

materi masa praaksara.

Setelah anda mengunjungi situs
semedo, bagaimana pendapat anda
tentang gambaran kehidupan pada
masa praaksara ?

Kehidupan masa praaksara tidak
jauh berbeda dengan kondisi dan
peninggalan di situs semedo.

HASIL WAWANCARA SISWA
Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui persepsi siswa tentang Situs
Purbakala Semedo dalam pembelajaran sejarah.
Lokasi
Waktu
Data Informan
Nama
Jenis kelamin
Agama
Umur
Kelas
Alamat

: SMA N 1 Kramat
: 13 Maret 2020
: Nita Amalia
: Perempuan
: Islam
: 16 Tahun
: X IPS 3
: Desa Kesadikan

No
1

Pertanyaan
Apakah
anda
pernah
mengunjungi situs semedo ? dan
berapa kali anda berkunjung ?

Jawaban
Pernah, satu kali

2

Apa tujuan anda mengunjungi
situs semedo ?

Kita disana menganalisis fosil terus
kita ke bukit

3

Apa yang anda lakukan selama
berada di situs semedo ?

Pertama penelitian tentang fosil yang
kedua ziarah ke makan ulama sekitar

4

Bagaimana
pendapat
anda
mengenai
keberadaan
situs
semedo di kabupaten tegal ?

Keberadaan situs semedo itu selain
dari apa yaa.. keberadaan situs semedo
bagi kita para siswa di tegal lebih
mengenalkan fosil itu seperti apa gitu.
Kan kalo yang dulu dulu kan kita
Cuma bisa liat gambar. Kalo disini kan
ada situs semedo, kita bisa liat
langsung fosil, gimana ciri-ciri fosil
itu.

5

Apa yang anda dapatkan setelah

Setelah

berkunjung

saya

dapat
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mengunjungi
semedo ?

situs

purbakala

mengetahui
bentuk
fosil
yang
sebenarnya dan belajar tentang sejarah
situs semedo

6

Apa arti atau makna situs
purbakala semedo bagi anda ?

Situs di Kabupaten Tegal yang
bermanfaat untuk sarana belajar.

7

Menurut
anda
bagaimana
dampak atau pengaruh dari
keberadaan
situs
purbakala
semedo bagi masyarakat tegal
dan sekitarnya ?

Desa Semedo bisa ramai pengunjung
dan dapat meningkatkan perekonomian
warga sekitar

8

Bagaimana
harapan
anda
terhadap situs purbakala semedo
di masa yang akan datang ?

Museumnya segera diresmikan

9

Bagaimana upaya yang anda
lakukan untuk mewujudkan
harapan tersebut ?

-

10

Menurut anda apakah situs
semedo layak dimanfaatkan
sebagai sarana edukasi ?

Layak sekali

11

Bagaimana persepsi anda tentang
situs purbakala semedo di
kabupaten tegal ?

Situs purbakala semedo merupakan
warisan cagar budaya yang harus
dijaga

12

Bagaimana
pendapat
anda
tentang koleksi fosil di situs
semedo ?

Menurut saya fosil yang ada disana
saya tertari dengan gigi hiu di tempat
tersebut. Ada kerang tiram juga disana,
kalo menurut saya dulunya disini laut

13

Apakah anda mengamati setiap
jenis fosil di situs purbakala
semedo ?

Tidak semua

14

Fosil apa saja yang
temukan di situs semedo ?

Saya lihat disana ada artefak yang
ditemukan bapak dakri, gigi hiu, terus
masih ada gading gajah yang panjang
banget, ada juga kerang

15

Jenis fosil apa yang membuat
anda tertarik ?

anda

Gigi hiu dan gading gajah
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16

Apa yang anda ketahui tentang
masa praaksara ?

Masa dimana manusia belum mengenal
tulisan

17

Bagaimana
pendapat
anda
tentang materi masa praaksara
dan manusia purba
yang
diajarkan di sekolah ?

Waktu kita mempelajari materi
tersebut kan kita belum ke situs
semedo, kan materinya tentang
meganthropus, homo erectus, kita
cuman bisa liat di gambar. Di gambar
Cuma bisa mbayang-bayang doing.
Kita tidak tahu bentuk manusia purba
seperti apa secara mate kepala kita
sendiri. Di semedo sudah ada patung
manusia purba. Jadi waktu itu Cuma
burem dan bisa bayangin aja

18

Apakah anda tertarik untuk
mendalami materi tersebut ?

Tidak terlalu

19

Apakah
anda
kesulitan dalam
materi tersebut ?

Ya, karena sulit dihafalkan

20

Apa yang anda pahami dari
materi masa praaksara jika
dikaitkan dengan situs purbakala
semedo ?

Situs semedo merupakan salah satu
peninggalan masa praaksara

21

Setelah anda mengunjungi situs
semedo, bagaimana pendapat
anda
tentang
gambaran
kehidupan pada masa praaksara ?

Kehidupan dahulu sangat sederhana

mengalami
mempelajari

HASIL WAWANCARA SISWA
Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui persepsi siswa tentang Situs
Purbakala Semedo dalam pembelajaran sejarah.
Lokasi
: SMA N 1 Kramat
Waktu
: 13 Maret 2020
Data Informan
Nama
: Siti Nurhaliza
Jenis kelamin
: Perempuan
Agama
: Islam
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Umur
Kelas
Alamat

: 16 Tahun
: X IPS 3
: Desa Gembongdadi Rt 02/ Rw. 03

No
1

Pertanyaan
Apakah
anda
pernah
mengunjungi situs semedo ? dan
berapa kali anda berkunjung ?

Jawaban
Pernah, sekali

2

Apa tujuan anda mengunjungi
situs semedo ?

Dengan adanya pembelajaran outdoor
di situs semedo itu supaya kita
mengetahui, bukan hanya fosil-fosil
tertentu, tetapi juga adanya alam yang
begitu megah, dan kita mengetahui
seperti bukit bintang, itukan ada fosilfosil binatang laut. Sedangkan disitu
bukit, jadi menurut saya itu benua satu,
lalu menjadi bukit. Itu menurut saya.

3

Apa yang anda lakukan selama
berada di situs semedo ?

Kegiatannya disana meneliti fosil-fosil
yang ada di jaman purbakala. Dan
situs semedo itu menurut saya adalah
banyaknya fosil-fosil seperti gajah,
dan bukit-bukit yang kami telusuri
seperti bukit bintang, bukit pelangi,
makam mbah putih, dan makam mbah
semedo juga.

4

Bagaimana
pendapat
anda
mengenai
keberadaan
situs
semedo di kabupaten tegal ?

Menurut saya dengan adanya situs
semedo
seharusnya
bisa
dikembangkan lagi supaya bisa
menjadi situs nasional, bukan hanya
nasional, tetapi juga mendunia.
Bahkan saya sendiri yang orang tegal
juga kurang mengetahui tentang situs
semedo. Dan jalan disana juga masih
rusak gitu

5

Apa yang anda dapatkan setelah
mengunjungi situs purbakala
semedo ?

Menurut saya, bukan hanya meneliti
situs-situs, tetapi kita sebagai generasi
kita kan jarang melihat sejarawan
tertarik dengan seperti itu, tapi dengan
adanya kegiatan menuju situs semedo
kita tau akan kebersamaan, jiwa korsa
begitu. Terus ya mengetahui tentang
alam, terus meneliti, terus bener-bener
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nyata gitu.
6

Apa arti atau makna situs
purbakala semedo bagi anda ?

Situs semedo merupakan sumber
belajar sejarah yang harus dijaga

7

Menurut
anda
bagaimana
dampak atau pengaruh dari
keberadaan
situs
purbakala
semedo bagi masyarakat tegal
dan sekitarnya ?

Kabupaten tegal menjadi semakin
dikenal dengan adanya situs bersejarah,
dan dapat menambah penghasilan bagi
warga sekitar dengan dibukanya
semedo sebagai tempat kunjungan
wisata

8

Bagaimana
harapan
anda
terhadap situs purbakala semedo
di masa yang akan datang ?

Dapat dikenal di seluruh indonesia,
bahkan dunia

9

Bagaimana upaya yang anda
lakukan untuk mewujudkan
harapan tersebut ?

Dengan melalui media sosial

10

Menurut anda apakah situs
semedo layak dimanfaatkan
sebagai sarana edukasi ?

Layak sekali

11

Bagaimana persepsi anda tentang
situs purbakala semedo di
kabupaten tegal ?

Bagus sekali untuk belajar sejarah

12

Bagaimana
pendapat
anda
tentang koleksi fosil di situs
semedo ?

Kan di semedo ada kaki gajah, gading
gajah, biota laut, adanya terumbu
karang, nah itu kan memang nyata,
bukan hiasan. Berarti benar-benar
ditemukan secara langsung. Menurut
saya itu benar dulu ada kehidupan
seperti itu ? Begitu menurut saya sih.

13

Apakah anda mengamati setiap
jenis fosil di situs purbakala
semedo ?

Tidak

14

Fosil apa saja yang anda temukan
di situs semedo ?

Ada kaki gajah, gigi hiu, tengkorak
monyet, terus terumbu karang, bukan
kurang lebih diingat tapi bentuknya
yang unik jadi bisa diingat.

15

Jenis fosil apa yang membuat

Saya tertarik dengan fosil kaki gajah
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anda tertarik ?

dan gig hiu

16

Apa yang anda ketahui tentang
masa praaksara ?

Masa dimana manusia belum mengenal
tulisan

17

Bagaimana
pendapat
anda
tentang materi masa praaksara
dan
manusia
purba
yang
diajarkan di sekolah ?

Bagus untuk menambah pengetahuan
tapi terkadang membosankan jika di
dalam kelas

18

Apakah anda tertarik untuk
mendalami materi tersebut ?

Tidak terlalu

19

Apakah
anda
kesulitan dalam
materi tersebut ?

Sedikit sulit

20

Apa yang anda pahami dari
materi masa praaksara jika
dikaitkan dengan situs purbakala
semedo ?

Ya situs semedo merupakan gambaran
masa praaksara di Kabupaten Tegal.

21

Setelah anda mengunjungi situs
semedo, bagaimana pendapat
anda
tentang
gambaran
kehidupan pada masa praaksara ?

Kehidupan dulu sangat sederhana.

mengalami
mempelajari

HASIL WAWANCARA SISWA
Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui persepsi siswa tentang Situs
Purbakala Semedo dalam pembelajaran sejarah.
Lokasi
Waktu
Data Informan
Nama
Jenis kelamin
Agama
Umur
Kelas
Alamat

: SMA N 1 Kramat
: 13 Maret 2020
: Windi Apriliyani
: Perempuan
: Islam
: 16 Tahun
: X IPS 3
: Desa Kertaharja RT 2/RW 02, Kab. Tegal
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No
1

Pertanyaan
Apakah
anda
pernah
mengunjungi situs semedo ? dan
berapa kali anda berkunjung ?

Jawaban
Pernah, satu kali

2

Apa tujuan anda mengunjungi
situs semedo ?

Melakukan studi
pelajaran sejarah

3

Apa yang anda lakukan selama
berada di situs semedo ?

Selain mendapat pembelajaran, kita
juga melihat makam mbah putih, terus
disana kita takziah bersama, selain itu
juga dapat melihat fosil-fosil yang ada
di museum.

4

Bagaimana
pendapat
anda
mengenai
keberadaan
situs
semedo di kabupaten tegal ?

Selain tempatnya terpencil, karena
agak masuk ke dalam gang, terus yang
kedua
orang-orangnya
kurang
mendalami.

5

Apa yang anda dapatkan setelah
mengunjungi situs purbakala
semedo ?

Yang saya dapatkan adalah selain kita
dapat belajar tentang situs-situs, kita
juga dapat mengetahui tentang alamalam. Bagaimana alam itu dapat
berkembang biak melainkan eee..ya
kurang lebih seperti itu.

6

Apa arti atau makna situs
purbakala semedo bagi anda ?

7

Menurut
anda
bagaimana
dampak atau pengaruh dari
keberadaan
situs
purbakala
semedo bagi masyarakat tegal
dan sekitarnya ?

Situs semedo merupakan tempat
langka yang dapat dijadikan sebagai
sumber belajar
Ekonomi
warga
sekitar
dapat
meningkat dengan dibukanya semedo
sebagai tempat wisata

8

Bagaimana
harapan
anda
terhadap situs purbakala semedo
di masa yang akan datang ?

Lebih terkenal dan semakin meluas

9

Bagaimana upaya yang anda
lakukan untuk mewujudkan
harapan tersebut ?

Mendukungnya dengan
promosi di sosial media

10

Menurut anda apakah situs
semedo layak dimanfaatkan
sebagai sarana edukasi ?

Layak sekali

outdoor

mata

melakukan
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11

Bagaimana persepsi anda tentang
situs purbakala semedo di
kabupaten tegal ?

Baik untuk orang yang mau belajar

12

Bagaimana
pendapat
anda
tentang koleksi fosil di situs
semedo ?

Pendapat saya, waktu pertama saya
tertarik dengan kaki gajah, karena
gimana yaaa, pas liat langsung kaya ga
asli, cuman pas dipegang beneran
nyata , terus yang buat saya penasaran
kok bisa di desa terpencil kok ada
fosil-fosil tertentu. Itu pertanyaan saya
pertama kali, tapi emang beneran ada

13

Apakah anda mengamati setiap
jenis fosil di situs purbakala
semedo ?

Tidak

14

Fosil apa saja yang anda temukan
di situs semedo ?

15

Jenis fosil apa yang membuat
anda tertarik ?

Saya tidak bisa menjawab banyak,
karena saya hanya melihat beberapa
ada kaki gajah, terus gading gajah,
sama gigi ikan hiu, udah
Fosil gajah

16

Apa yang anda ketahui tentang
masa praaksara ?

Masa dimana manusia belum mengenal
tulisan

17

Bagaimana
pendapat
anda
tentang materi masa praaksara
dan manusia purba
yang
diajarkan di sekolah ?

Sebenarnya saya kurang percaya
dengan materi tentang manusia purba,
tapi setelah berkunjung ke semedo jadi
lebih memahami

18

Apakah anda tertarik untuk
mendalami materi tersebut ?

Tidak terlalu

19

Apakah
anda
kesulitan dalam
materi tersebut ?

Sedikit

20

Apa yang anda pahami dari
materi masa praaksara jika
dikaitkan dengan situs purbakala
semedo ?

Situs semedo membuat saya memiliki
gambaran yang lebih nyata tentang
materi masa praaksara.

21

Setelah anda mengunjungi situs

Berbeda dengan masa sekarang

mengalami
mempelajari

148

semedo, bagaimana pendapat
anda
tentang
gambaran
kehidupan pada masa praaksara ?

HASIL WAWANCARA SISWA
Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui persepsi siswa tentang Situs
Purbakala Semedo dalam pembelajaran sejarah.
Lokasi
: SMA N 1 Kramat
Waktu
: 22 April 2020
Data Informan
Nama
: Ahmad Nur Fajar
Jenis kelamin
: Laki-laki
Agama
: Islam
Umur
: 16 Tahun
Kelas
: X IPS 4
Alamat
: Ds. Karangjati Rt 03/ Rw. 01
No
1

Pertanyaan
Apakah
anda
pernah
mengunjungi situs semedo ? dan
berapa kali anda berkunjung ?

Jawaban
Pernah

2

Apa tujuan anda mengunjungi
situs semedo ?

Untuk
mengamati
peninggalan purbakala

3

Apa yang anda lakukan selama
berada di situs semedo ?

Yang pertama mengunjungi rumah pak
dakri, kedua ke bukit pelangi, ketika
makam mbah semedo.

4

Bagaimana
pendapat
anda
mengenai
keberadaan
situs
semedo di kabupaten tegal ?

Sangat bagus juga sih, kan di
kabupaten tegal tidak ada museum,
jadi di semedo itu sangat bagus untuk
menambah wawasan.

5

Apa yang anda dapatkan setelah
mengunjungi situs purbakala
semedo ?

Manfaatnya yang saya dapat yaitu
menemukan informasi sejarah dan tau
bagaimana fosil itu ditemukan oleh
pak dakri

6

Apa arti atau makna situs
purbakala semedo bagi anda ?

Tempat untuk mengenal kehidupan
praaksara pada jaman dahulu

peningglan-
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7

Menurut
anda
bagaimana
dampak atau pengaruh dari
keberadaan
situs
purbakala
semedo bagi masyarakat tegal
dan sekitarnya ?

Dampaknya sangat baik, bisa dijadikan
tempat belajar sejarah dan tempat
wisata

8

Bagaimana
harapan
anda
terhadap situs purbakala semedo
di masa yang akan datang ?

Harapan saya agar museumnya segera
dibuka untuk umum

9

Bagaimana upaya yang anda
lakukan untuk mewujudkan
harapan tersebut ?

Ikut melestarikan

10

Menurut anda apakah situs
semedo layak dimanfaatkan
sebagai sarana edukasi ?

Sangat layak

11

Bagaimana persepsi anda tentang
situs purbakala semedo di
kabupaten tegal ?

Situs semedo baik untuk para pelajar
dalam belajar sejarah

12

Bagaimana
pendapat
anda
tentang koleksi fosil di situs
semedo ?

Koleksi pertama yang paling unik itu
yang jadi penasaran itu bentuknya fosil
kera monyet sama gading gajah

13

Apakah anda mengamati setiap
jenis fosil di situs purbakala
semedo ?

Tidak semua

14

Fosil apa saja yang
temukan di situs semedo ?

Yang saya temui itu fosil kepala kera
sama kaki gajah sama batu

15

Jenis fosil apa yang membuat
anda tertarik ?

Kaki gajah

16

Apa yang anda ketahui tentang
masa praaksara ?

Masa dimana manusia belum mengenal
tulisan

17

Bagaimana
pendapat
anda
tentang materi masa praaksara
dan
manusia
purba
yang
diajarkan di sekolah ?

Menambah
pengetahuan,
tapi
terkadang terasa membosankan bila di
kelas

18

Apakah

Tidak terlalu

anda

tertarik

anda

untuk
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mendalami materi tersebut ?
19

Apakah
anda
kesulitan dalam
materi tersebut ?

mengalami
mempelajari

Iya, karena sulit dihafalkan

20

Apa yang anda pahami dari
materi masa praaksara jika
dikaitkan dengan situs purbakala
semedo ?

Situs semedo membantu dalam mata
pelajaran
sejarah
materi
masa
praaksara.

21

Setelah anda mengunjungi situs
semedo, bagaimana pendapat
anda
tentang
gambaran
kehidupan pada masa praaksara ?

Kondisinya sangat berbeda dengan
jaman sekarang.

HASIL WAWANCARA SISWA
Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui persepsi siswa tentang Situs
Purbakala Semedo dalam pembelajaran sejarah.
Lokasi
: SMA N 1 Kramat
Waktu
: 22 April 2020
Data Informan
Nama
: Atin Mulyani
Jenis kelamin
: Perempuan
Agama
: Islam
Umur
: 16 Tahun
Kelas
: X IPS 4
Alamat
: Desa Lebeteng RT 10/ RW 02, Kab. Tegal
No
1

Pertanyaan
Apakah
anda
pernah
mengunjungi situs semedo ? dan
berapa kali anda berkunjung ?

Jawaban
Pernah, satu kali

2

Apa tujuan anda mengunjungi
situs semedo ?

Tujuan dari kunjungan ke semedo
adalah untuk pembelajaran seperti
penelitian fosil-fosil yang ada disitu

3

Apa yang anda lakukan selama
berada di situs semedo ?

Disana saya melihat fosil-fosil, seperti
kaki gajah, terus belalai, sama gigi hiu.

4

Bagaimana

Menurut saya situs semedo terbilang

pendapat

anda
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mengenai
keberadaan
situs
semedo di kabupaten tegal ?

belum banyak orang mengetahui. Dan
disitu
masih
pedesaan,
dan
penduduknya masih tergantung sama
alam, dan orang-orangnya masih
tradisional sekali

5

Apa yang anda dapatkan setelah
mengunjungi situs purbakala
semedo ?

Manfaatnya dari kunjungan ke situs
semedo tersebut saya disitu dapat
belajar melihat alam yang begitu hijau,
dan masih banyak pepohonan, dan kita
bisa menghirup udara yang segar

6

Apa arti atau makna situs
purbakala semedo bagi anda ?

Tempat untuk menambah pengetahuan

7

Menurut
anda
bagaimana
dampak atau pengaruh dari
keberadaan
situs
purbakala
semedo bagi masyarakat tegal
dan sekitarnya ?

Sangat meguntungkan karena dapat
meningkatkan ekonomi jika dijadikan
tempat wisata.

8

Bagaimana
harapan
anda
terhadap situs purbakala semedo
di masa yang akan datang ?

Harapannya agar museum
dibuka untuk umum

9

Bagaimana upaya yang anda
lakukan untuk mewujudkan
harapan tersebut ?

-

10

Menurut anda apakah situs
semedo layak dimanfaatkan
sebagai sarana edukasi ?

Sangat layak

11

Bagaimana persepsi anda tentang
situs purbakala semedo di
kabupaten tegal ?

Baik untuk menambah pengetahuan
masyarakat tegal

12

Bagaimana
pendapat
anda
tentang koleksi fosil di situs
semedo ?

Manfaatnya dari kunjungan ke situs
semedo tersebut saya disitu dapat
belajar melihat alam yang begitu hijau,
dan masih banyak pepohonan, dan kita
bisa menghirup udara yang segar

13

Apakah anda mengamati setiap
jenis fosil di situs purbakala
semedo ?

Tidak semuanya

segera
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14

Fosil apa saja yang
temukan di situs semedo ?

anda

15

Jenis fosil apa yang membuat
anda tertarik ?

Gading gajah dan gigi hiu

16

Apa yang anda ketahui tentang
masa praaksara ?

Merupakan masa dimana
belum mengenal tulisan

17

Bagaimana
pendapat
anda
tentang materi masa praaksara
dan
manusia
purba
yang
diajarkan di sekolah ?

Dapat menambah pengetahuan, tapi
masih belum bisa memahaminya.

18

Apakah anda tertarik untuk
mendalami materi tersebut ?

Iya

19

Apakah
anda
kesulitan dalam
materi tersebut ?

Sedikit, karena sulit dihafalkan

20

Apa yang anda pahami dari
materi masa praaksara jika
dikaitkan dengan situs purbakala
semedo ?

Kehidupan masa praaksara kurang
lebih seperti yang ada di semedo

21

Setelah anda mengunjungi situs
semedo, bagaimana pendapat
anda
tentang
gambaran
kehidupan pada masa praaksara ?

Kehidupan
sederhana

mengalami
mempelajari

Fosil-fosil yang saya temukan di situs
semedo yaitu seperti kaki gajah, terus
gading gajah, terumbu karang, sama
gigi hiu.

masa

praaksara

manusia

sangat

HASIL WAWANCARA SISWA
Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui persepsi siswa tentang Situs
Purbakala Semedo dalam pembelajaran sejarah.
Lokasi
: SMA N 1 Kramat
Waktu
: 22 April 2020
Data Informan
Nama
: Luthfi Andini
Jenis kelamin
: Perempuan

153

Agama
Umur
Kelas
Alamat

: Islam
: 16 Tahun
: X IPS 4
: Pesawahan Rt 6/Rw 1, Kec. Pangkah, Kab. Tegal

No
1

Pertanyaan
Apakah
anda
pernah
mengunjungi situs semedo ? dan
berapa kali anda berkunjung ?

Jawaban
Pernah, satu kali

2

Apa tujuan anda mengunjungi
situs semedo ?

Untuk melihat fosil-fosil di sana

3

Apa yang anda lakukan selama
berada di situs semedo ?

Disana kita melakukan kunjungan
study outdoor yang
mana adalah
pembelajaran di luar ruangan. Disana
kita melakukan semacam kegiatan
keikutsertaan kita mengenai sejarah
kehidupan purbakala pada jaman
dahulu. Bukan hanya manusia purba,
ada juga hewan-hewan purba yang
hidup pada jaman yang mana telah
mengalami fosilisasi dalam tanah
sekitar 700 tahun yang lalu. Kurang
lebih seperti itu.

4

Bagaimana
pendapat
anda
mengenai
keberadaan
situs
semedo di kabupaten tegal ?

Bahwasannya
keberadaan situs
semedo tersebut terbilang masih
kurang
diketahui
oleh
warga
kabupaten tegal. Saya juga miris
setelah mendengar penjelasan dari
anak pak dakri yang mana beliu adalah
penemu fosil yang ada di
situs
semedo. Putri beliau, mba tanti
menjelaskan kondisi situs semedo
yang dulunya itu dari pemerintah
seakan-akan belum ikut mengurus,
ikut peduli istilahnya seperti itu.

5

Apa yang anda dapatkan setelah
mengunjungi situs purbakala
semedo ?

Disini saya secara pribadi jujur ya
kak, sebelum saya dan teman-teman
satu angkatan berencana melaksanakan
study outdoor ke semedo, saya belum
mengetahui apa itu situs semedo.
Karena saya menyadari diri saya
sendiri,
saya
sangat
minim
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pengetahuan apalagi mengenai sejarah.
Nah alhamdulilllah nya di sekolah ini
mengadakan study outdoor ke situs
semedo. Maka dari itu saya
merasakan, wah ternyata ada rasa
kebanggaan di kabupaten tegal kak,
dimana adalah tanah kelahiran saya
sendiri, memiliki museum yag begitu
luar biasa. Ya jadi itu, saya merasakan
kebanggaan yang luar biasa.
6

Apa arti atau makna situs
purbakala semedo bagi anda ?

Menurut saya Situs Semedo wajb
dijaga
kelestariannya
karena
merupakan tempat yang sangat
bermanfaat untuk belajar sejarah.

7

Menurut
anda
bagaimana
dampak atau pengaruh dari
keberadaan
situs
purbakala
semedo bagi masyarakat tegal
dan sekitarnya ?

Sangat bagus, bisa meningkatkan
ekonomi warga jika banyak yang
berkunjung ke sana.

8

Bagaimana
harapan
anda
terhadap situs purbakala semedo
di masa yang akan datang ?

Bisa lebih maju dan museumnya segera
dibuka

9

Bagaimana upaya yang anda
lakukan untuk mewujudkan
harapan tersebut ?

Ikut mengenalkan situs semedo kepada
publik melalui media sosial

10

Menurut anda apakah situs
semedo layak dimanfaatkan
sebagai sarana edukasi ?

Sangat layak

11

Bagaimana persepsi anda tentang
situs purbakala semedo di
kabupaten tegal ?

Baik untuk belajar sejarah

12

Bagaimana
pendapat
anda
tentang koleksi fosil di situs
semedo ?

Pertama kali saya tiba di rumah pak
dakri disitu ada beberapa ruangan
berisi fosil yang bapak dakri temukan.
Jadi menurut saya yang menjadi
menarik perhatian saya adalah dari gigi
ikan hiu. Jadi paling pertama yang saya
soroti adalah gigi ikan hiu. Nah terus
ada juga yang menurut saya kurang
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percaya kak, itu beneran kaki gajah
atau gak. Soalnya kok hampir mirip
kaya kayu. Cuman pas saya
menyentuhnya ternyata itu bukan kayu
kak, tapi fosil. Kurang lebih seperti
itu.
13

Apakah anda mengamati setiap
jenis fosil di situs purbakala
semedo ?

Tidak semuanya

14

Fosil apa saja yang anda temukan
di situs semedo ?

Ada gading gajah, kaki gajah, kerang,
kerangka kepala kera yang sangat kecil

15

Jenis fosil apa yang membuat
anda tertarik ?

Semuanya membuat saya tertarik, tapi
saya lebih suka dengan gigi hiu,
Soalnya kok bisa gitu ? Mungkin kan
dari jaman dulunya kan ikan hiunya
masih hidup. Logika saya hidup kok
bisa diambil ? Cuma ya mungkin dia
mati atau terbengkalai pas dia menjadi
bangkai.

16

Apa yang anda ketahui tentang
masa praaksara ?

Masa dimana manusia belum mengenal
tulisan

17

Bagaimana
pendapat
anda
tentang materi masa praaksara
dan
manusia
purba
yang
diajarkan di sekolah ?

Nama-namanya susah dihafalkan

18

Apakah anda tertarik untuk
mendalami materi tersebut ?

Tidak terlalu

19

Apakah
anda
kesulitan dalam
materi tersebut ?

Iya

20

Apa yang anda pahami dari
materi masa praaksara jika
dikaitkan dengan situs purbakala
semedo ?

Masa praaksara dulu tidak jauh
berbeda dengan peninggalan di
Semedo.

21

Setelah anda mengunjungi situs
semedo, bagaimana pendapat
anda
tentang
gambaran

Masa dulu
sekarang.

mengalami
mempelajari

sangat

berbeda

dari
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kehidupan pada masa praaksara ?

HASIL WAWANCARA SISWA
Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui persepsi siswa terhadap Situs
Purbakala Semedo sebagai sumber bejalar sejarah.
Lokasi
: SMA N 1 Kramat
Waktu
: 22 April 2020
Data Informan
Nama
: Mutia Kanza
Jenis kelamin
: Perempuan
Agama
: Islam
Umur
: 16 Tahun
Kelas
: X IPS 4
Alamat
: Desa Desamandi
No
1

Pertanyaan
Apakah
anda
pernah
mengunjungi situs semedo ? dan
berapa kali anda berkunjung ?

Jawaban
Pernah, satu kali

2

Apa tujuan anda mengunjungi
situs semedo ?

Melakukan observasi tentang fosil-fosil

3

Apa yang anda lakukan selama
berada di situs semedo ?

Selain kita menjelajah alam, mengenal
situs purbakala, kita juga ziarah ke
makam syekh maulana putih dan
makam mbah semedo

4

Bagaimana
pendapat
anda
mengenai
keberadaan
situs
semedo di kabupaten tegal ?

Menurut saya, keberadaan situs
semedo sangatlah penting, karena
mengingat fosil-fosil purbakala adalah
asset negara wajib di lindungi dan
dilestarikan. Dan disekitar lingkungan
tersebut harus melestarikan, dan
keberadaannya sangat bermanfaat
untuk kalangan pelajar, mahasiswa,
atau yang lebih tinggi untuk melakukan
penelitian.di situs tersebut.

5

Apa yang anda dapatkan setelah
mengunjungi situs purbakala
semedo ?

Manfaat dari mengunjungi situs
semedo, sebenarnya saya sudah tau
dari orang tua. Ketika mengunjungi ke
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sana sudah benar-benar tahu. Yag
katanya ada manusia purba, dan salah
satunya ditemukan di semedo. Hal itu
menambah wawasan, informasi dan
segalanya yang ada di semedo kita
dapt melihat langsung, dan terasa
manfaatnya dari mulai pelajar sd,
smp,sma, bahkan universitas meneliti
disitu.
6

Apa arti atau makna situs
purbakala semedo bagi anda ?

Tempat peninggalan sejarah
harus dijaga kelestariannya

yang

7

Menurut
anda
bagaimana
dampak atau pengaruh dari
keberadaan
situs
purbakala
semedo bagi masyarakat tegal
dan sekitarnya ?

Dapat meningkatkan perekonomian
warga sekitar karena banyak yang
berkunjung.

8

Bagaimana
harapan
anda
terhadap situs purbakala semedo
di masa yang akan datang ?

Semakin terkenal dan berkembang

9

Bagaimana upaya yang anda
lakukan untuk mewujudkan
harapan tersebut ?

Dengan mempublikasikan
semedo di media sosial

10

Menurut anda apakah situs
semedo layak dimanfaatkan
sebagai sarana edukasi ?

Sangat layak

11

Bagaimana persepsi anda tentang
situs purbakala semedo di
kabupaten tegal ?

Baik untuk belajar sejarah, khsusunya
masa praaksara

12

Bagaimana
pendapat
anda
tentang koleksi fosil di situs
semedo ?

Pendapat saya mengenai fosil yang
ditemukan bapak dakri di situs
semedo, karena adanya fosil tersebut,
eeee.. Tulang hewan sekarang berbeda
dengan
yang
dulu
ditemukan,
contohnya gading gajah yang panjang
banget, dan lain-lain juga ada, seperti
tempurung kura-kura purba juga ada,
terus gigi manusia purba juga ada, dan
ada pertanyaan juga kenapa di semedo
kok ditemukan kerangka kerang, fosil-

tentang
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fosil kerang, karena kan dahulunya
situs semedo itu laut.
13

Apakah anda mengamati setiap
jenis fosil di situs purbakala
semedo ?

Ya

14

Fosil apa saja yang
temukan di situs semedo ?

anda

Jenis-jenis kerang, tulang hyena, gigi
ikan hiu, fosil gajah.

15

Jenis fosil apa yang membuat
anda tertarik ?

Menurut saya menarik semua dan
diluar nalar juga. Menurut saya yang
paling menarik adalah gading gajah,
ditemukannya di tegal, padahal tempat
yang paling banyak gajah adalah di
pulau lain, di kalimantan. Cara
berfikirnya juga dulunya disitu
daratan, terus terpisah karena laut dan
semuanya menarik dan menambah
wawasan.

16

Apa yang anda ketahui tentang
masa praaksara ?

Suatu
dimana
mengenal tulisan

17

Bagaimana
pendapat
anda
tentang materi masa praaksara
dan
manusia
purba
yang
diajarkan di sekolah ?

Menambah wawasan dan pengetahuan
tentang sejarah manusia purba

18

Apakah anda tertarik untuk
mendalami materi tersebut ?

Tidak terlalu

19

Apakah
anda
kesulitan dalam
materi tersebut ?

sedikit

20

Apa yang anda pahami dari
materi masa praaksara jika
dikaitkan dengan situs purbakala
semedo ?

Mengingat di tegal sudah ditemukan
situs purbakala dan di mapel sejarah
juga ada matei masa praaksara. Yang
dahulunya tau fosil dan benda
purbakala dari buku sekarang sudah
melihat hasil temuannya secara
langsung.

21

Setelah anda mengunjungi situs
semedo, bagaimana pendapat

Kehidupan jaman dulu sangat berbea
dengan sekarang ini.

mengalami
mempelajari

manusia

belum
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anda
tentang
gambaran
kehidupan pada masa praaksara ?

HASIL WAWANCARA SISWA
Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui persepsi siswa tentang Situs
Purbakala Semedo dalam pembelajaran sejarah.
Lokasi
: SMA N 1 Kramat
Waktu
: 22 April 2020
Data Informan
Nama
: Nila Kusniah
Jenis kelamin
: Perempuan
Agama
: Islam
Umur
: 16 Tahun
Kelas
: X IPS 4
No
1

Pertanyaan
Apakah anda pernah
mengunjungi
situs
semedo ? dan berapa kali
anda berkunjung ?

Jawaban
Pernah, satu kali

2

Apa
tujuan
mengunjungi
semedo ?

Mempelajari
peninggalan
Kabupaten Tegal

3

Apa yang anda lakukan
selama berada di situs
semedo ?

Pertama saya dan teman-teman ke pusat
informasi di rumah bapak dakri, kedua kita ke
bukit pelangi, disitu dijelaskan tentang sejerah
bukit pelangi, terus dilanjut ke museum situs
semedo, disana belum dibuka namun sudah
ada yang menjelaskan.

4

Bagaimana
pendapat
anda
mengenai
keberadaan situs semedo
di kabupaten tegal ?

Menurut saya dengan adanya situs semedo
buat saya sendiri, di sekolah sendiri kan tidak
dijelaskan tentang pertulangan, terkhususnya
untuk saya dari biologi, disana bisa langsung
terjun ke lapangan, bisa langsung liat fosilfosilnya

5

Apa yang anda dapatkan
setelah mengunjungi situs
purbakala semedo ?

Buat saya sendiri saya dapat manfaatnya, saya
bisa melihat langsung fosil-fosil hewan purba
seperti kerang, gajah, ikan hiu

anda
situs

purbakala
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6

Apa arti atau makna situs
purbakala semedo bagi
anda ?

Tempat yang bermanfaat untuk menggali
pengetahuan

7

Menurut anda bagaimana
dampak atau pengaruh
dari keberadaan situs
purbakala semedo bagi
masyarakat tegal dan
sekitarnya ?

Sangat baik terutama bidang ekonomi

8

Bagaimana harapan anda
terhadap situs purbakala
semedo di masa yang
akan datang ?

menjadi aset kebanggaan kab. Tegal

9

Bagaimana upaya yang
anda
lakukan
untuk
mewujudkan
harapan
tersebut ?

Menjaga nama baik situs purbakala

10

Menurut anda apakah
situs
semedo
layak
dimanfaatkan
sebagai
sarana edukasi ?

Layak

11

Bagaimana persepsi anda
tentang situs purbakala
semedo di kabupaten
tegal ?

Sangat membantu dalam belajarsejarah

12

Bagaimana
pendapat
anda tentang koleksi fosil
di situs semedo ?

Disitu cukup beragam karena ada hewan laut
juga ada hewan darat. Yang hewan laut seperti
gigi hiu, disitu saya liat memang ada. Yang
darat ada gajah, kakinya juga ada kak

13

Apakah anda mengamati
setiap jenis fosil di situs
purbakala semedo ?

Tidak semuanya saya amati

14

Fosil apa saja yang anda
temukan di situs semedo
?

Yang saya temui ada kaki gajah, gigi hiu,
sama kerang, terus gigi manusia purba.

15

Jenis

Kaki gajah dan gigi hiu

fosil

apa

yang

161

membuat anda tertarik ?
16

Apa yang anda ketahui
tentang masa praaksara ?

Masa dimana manusia belum mengenal
tulisan

17

Bagaimana
pendapat
anda tentang materi masa
praaksara
dan
masa
praaksara yang diajarkan
di sekolah ?

susah dihafalkan

18

Apakah anda tertarik
untuk mendalami materi
tersebut ?

tidak

19

Apakah anda mengalami
kesulitan
dalam
mempelajari
materi
tersebut ?

Iya sedikit

20

Apa yang anda pahami
dari
materi
masa
praaksara jika dikaitkan
dengan situs purbakala
semedo ?

Sedikit ada gambaran tentang kehidupan
praaksara dengan mengunjungi situs semedo.

21

Setelah
anda
mengunjungi
situs
semedo,
bagaimana
pendapat anda tentang
gambaran
kehidupan
pada masa praaksara ?

Masa dulu lebih sulit

HASIL WAWANCARA SISWA
Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui persepsi siswa terhadap Situs
Purbakala Semedo sebagai sumber bejalar sejarah.
Lokasi
: SMA N 1 Kramat
Waktu
: 22 April 2020
Data Informan
Nama
: Safira Novita Dewi
Jenis kelamin
: Perempuan
Agama
: Islam
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Umur
Kelas
Alamat

: 16 Tahun
: X IPS 4
: Desa Dukuhjati Wetan, Kedungbanteng

No
1

Pertanyaan
Apakah
anda
pernah
mengunjungi situs semedo ? dan
berapa kali anda berkunjung ?

Jawaban
Pernah, satu kali

2

Apa tujuan anda mengunjungi
situs semedo ?

Untuk melakukan penelitian terkait
dengan kehidupan masa praaksara

3

Apa yang anda lakukan selama
berada di situs semedo ?

Waktu kami penelitian ke situs
semedo, kami menjelajah alam, selain
itu kami berziarah ke makam mbah
semedo, dan kami naik bukit. Namanya
ada bukit pemuda, bukit sarean,
makam mbah putih, dan kami belajar
makhluk-makhuk
purbakala,
peninggalan yang ada di semedo,
tempat ditemukannya,serta sejarahnya.

4

Bagaimana
pendapat
anda
mengenai
keberadaan
situs
semedo di kabupaten tegal ?

Keberadaan situs semedo sangat
bermanfaat, apalagi di jaman yang
milenial ini, anak-anak milenial kan
pegangnya gadget, dan di google tidak
mungkin selengkap yang ada di situs
semedo. Jadi, di situ anak milenial
sekarang khususnya kabupaten tegal
bisa mengunjungi situs semedo untuk
melihat fosil-fosil yang ada disana.

5

Apa yang anda dapatkan setelah
mengunjungi situs purbakala
semedo ?

Manfaat yang saya peroleh dari
semedo, jujur saya ke semedo pas
acara sekolah kemarin dan disitu saya
benar-benar bermanfaat sekali, dan
disitu saya dapat melihat fosil-fosil
apalagi disana dijelaskan pak dakri
tentang fosil hewan, dan disitu sangat
bemanfaat sekali.

6

Apa arti atau makna situs
purbakala semedo bagi anda ?

Menurut
saya
Situs
Semedo
merupakan tempat yang menyimpan
peninggalan sejarah yang harus
dilestarikan.
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7

Menurut
anda
bagaimana
dampak atau pengaruh dari
keberadaan
situs
purbakala
semedo bagi masyarakat tegal
dan sekitarnya ?

Desa Semedo dapat menjadi tujuan
wisata

8

Bagaimana
harapan
anda
terhadap situs purbakala semedo
di masa yang akan datang ?

Situs Semedo dapat berkembang
menjadi pusat belajar sejarah

9

Bagaimana upaya yang anda
lakukan untuk mewujudkan
harapan tersebut ?

Terus mendukung perkembangannya

10

Menurut anda apakah situs
semedo layak dimanfaatkan
sebagai sarana edukasi ?

Layak

11

Bagaimana persepsi anda tentang
situs purbakala semedo di
kabupaten tegal ?

Sangat
baik
untuk
peninggalan sejarah

12

Bagaimana
pendapat
anda
tentang koleksi fosil di situs
semedo ?

Disana saya lihat banyak sekali fosil
salah satunya saya melihat taring
gajah, disitu saya tidak percaya. Taring
gajah
kok sebesar ini ? Kalau
taringnya sudah besar, apalagi dengan
gajahnya, lebih besar mungkin. Terus
ada satu lagi saya melihat semacam
kerangka kepala, dan saya tanya
kepada pemandu, katanya itu kerangka
kepala monyet ketika masih bayi,
kerangka tersebut sangat kecil sekali.

13

Apakah anda mengamati setiap
jenis fosil di situs purbakala
semedo ?

Tidak semuanya

14

Fosil apa saja yang anda temukan
di situs semedo ?

Gigi hiu dan kaki gajah

15

Jenis fosil apa yang membuat
anda tertarik ?

Menurut saya semuanya menarik, tapi
yang paling menarik adalah taring
gajah, taringnya saja segitu lah jaman
dahulu gajahnya sebesar apa coba…
dan disitu kan diperlihatkan fosil

mengenal
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hewan purba, nah kami ingin melihat
fosil manusia purba
16

Apa yang anda ketahui tentang
masa praaksara ?

Masa dimana manusia belum mengenal
tulisan

17

Bagaimana
pendapat
anda
tentang materi masa praaksara
dan
manusia
purba
yang
diajarkan di sekolah ?

Dapat menembah pengetahuan namun
sedikit membosankan

18

Apakah anda tertarik untuk
mendalami materi tersebut ?

Tidak terlalu

19

Apakah
anda
kesulitan dalam
materi tersebut ?

Ya, terkadang sulit dihafalkan

20

Apa yang anda pahami dari
materi masa praaksara jika
dikaitkan dengan situs purbakala
semedo ?

Dulu belum mengenal situs semedo
itukan hanya dapat mempelajari
materi-materi lewat buku hanya bisa
lihat gambarnya, belum tahu pasti. Jadi
kehadiran situs semedo sangat
bermanfaat di pelajaran sejarah. Kita
jadi tahun fosil-fosil hewan seperi apa.
Jadi sangat membantu.

21

Setelah anda mengunjungi situs
semedo, bagaimana pendapat
anda
tentang
gambaran
kehidupan pada masa praaksara ?

Kehidupan
jaman
dulu
tergantung pada alam semesta

mengalami
mempelajari

sangat

HASIL WAWANCARA SISWA
Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui persepsi siswa terhadap Situs
Purbakala Semedo sebagai sumber bejalar sejarah.
Lokasi
: SMA N 1 Kramat
Waktu
: 22 April 2020
Data Informan
Nama
: Salwa Salsabila
Jenis kelamin
: Perempuan
Agama
: Islam
Umur
: 15 Tahun
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Kelas

: X IPS 4

No
1

Pertanyaan
Apakah
anda
pernah
mengunjungi situs semedo ? dan
berapa kali anda berkunjung ?

Jawaban
Pernah, 1 kali

2

Apa tujuan anda mengunjungi
situs semedo ?

Melihat fosil-fosil

3

Apa yang anda lakukan selama
berada di situs semedo ?

Yang saya lakukan ketika berkunjung
ke situs semedo saya disana untuk
penelitian mengenai evolusi makhluk
hidup, disana saya meneliti dan
menjelajah di sekitar situs semedo
untuk memenuhi tugas dari guru
sejarah, yaitu membuat makalah.

4

Bagaimana
pendapat
anda
mengenai
keberadaan
situs
semedo di kabupaten tegal ?

Menurut saya keberadaannya sangat
bermanfaat bagi masyarakat indonesia,
khususnya tegal, karena menjadi pusat
wisata di desa semedo , kecamatan
kedungbanteng. Disitu kita bisa
melihat terjadinya situs semedo,
mengenai fosil-fosil yang ditemukan
bapak dakri, dan kita bisa belajar
sejarah-sejarah yang ada disitu.

5

Apa yang anda dapatkan setelah
mengunjungi situs purbakala
semedo ?

Manfaat dari situs semedo kita bisa
tahu
wawasan,
dan
informasi
mengenai penemuan-penemuan yang
ditemukan bapak dakri, dimana bapak
dakri menemukan fosil manusia purba
dan membuat pengumpulan dan fosil
tersebut sudah diketahui dan dihargai
2m, namun beliu memilih untuk
dibangunkan museum di semedo.

6

Apa arti atau makna situs
purbakala semedo bagi anda ?

7

Menurut
anda
bagaimana
dampak atau pengaruh dari
keberadaan
situs
purbakala
semedo bagi masyarakat tegal
dan sekitarnya ?

Menurut saya situs semedo merupakan
tempat untuk mengenal peninggalan
jaman dahulu
Kabupaten Tegal menjadi semakin
dikenal karena adanya Situs Semedo
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8

Bagaimana
harapan
anda
terhadap situs purbakala semedo
di masa yang akan datang ?

Fasilitas dapat ditingkatkan dan
museumnya segera dibuka untuk
umum

9

Bagaimana upaya yang anda
lakukan untuk mewujudkan
harapan tersebut ?

-

10

Menurut anda apakah situs
semedo layak dimanfaatkan
sebagai sarana edukasi ?

Layak sekali

11

Bagaimana persepsi anda tentang
situs purbakala semedo di
kabupaten tegal ?

Baik untuk dijadikan tempat belajar

12

Bagaimana
pendapat
anda
tentang koleksi fosil di situs
semedo ?

Menurut pendapat saya tentang fosil di
semedo, disitu beraneka ragam, ada
yang bentuk gigi, bentuk taring, terus
ada kerang, seperti batu tapi itu bukan
batu tapi fosil

13

Apakah anda mengamati setiap
jenis fosil di situs purbakala
semedo ?

Tidak semua

14

Fosil apa saja yang anda temukan
di situs semedo ?

Banyak, ada gigi hiu, fosil gajah

15

Jenis fosil apa yang membuat
anda tertarik ?

Menurut saya semuanya menarik,
apalagi saya baru pertama kali melihat
fosil, jadi semuanya menarik, tapi
yang paling menarik di fikiran saya
adalah kenapa tering gajah bisa
sebesar itu, dan yang masih dianganangan kira-kira gajah pada jaman
dahulu seberapa besarnya ?

16

Apa yang anda ketahui tentang
masa praaksara ?

Masa dimana manusia belum mengenal
tulisan

17

Bagaimana
pendapat
anda
tentang materi masa praaksara
dan
manusia
purba
yang
diajarkan di sekolah ?

Membosankan,
banyak

karena

materinya
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18

Apakah anda tertarik untuk
mendalami materi tersebut ?

Tidak

19

Apakah
anda
kesulitan dalam
materi tersebut ?

Ya, karena
dihafalkan

20

Apa yang anda pahami dari
materi masa praaksara jika
dikaitkan dengan situs purbakala
semedo ?

Menurut saya situs semedo sangat
bermanfaat bagi siswa, yang dulunya
tidak tahu menjadi tahu, yang dulunya
hanya mengira-ngira menjadi percaya
tentang manusia purba tersebut. Dan
sekiranya menambah wawasan, tidak
hanya di buku, tetapi kita bisa tahu
tentang fosil-fosil tersebut.

21

Setelah anda mengunjungi situs
semedo, bagaimana pendapat
anda
tentang
gambaran
kehidupan pada masa praaksara ?

Kehidupannya sangat sederhana dan
bergantung pada alam

mengalami
mempelajari

nama-namanya

sulit
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Lampiran 6

HASIL WAWANCARA PENGELOLA SITUS PURBAKALA SEMEDO
Tempat
Waktu
Data diri informan
Nama
Usia
Alamat

: Pusat Informasi Situs Purbakala Semedo
: 22 Februari 2020
: Tanti Asih
: 31 Tahun
: Desa Semedo, Kec. Kedung Banteng, Kab. Tegal

P : Peneliti
N : Narasumber
P : Bagaimana sejarah ditemukannya fosil-fosil di Situs ini ?
N : jadi ini yang menjadi pertanyaan orang-orang. pak dakri menemukan fosil tahun
1987 tanpa disengaja, mengalir begitu saja, jadi tidak ada keniatan awal untuk
mencari. Awalnya pak dakri sedang mancing di sungai, lalu fosil tergeletak begitu
saja diteras sungai. Baru pada tahun 2005 mulai di publis, karena ada LSM yang
datang dan membuat catatan, bahwa apa yang ditemukan pak dakri dilindungi
oleh undang-undang. Bapak dakri tau ini fosil, namun tidak mengerti jenisnya
apa, namun itu sudah luar biasa. Dari ribuan orang di semedo tidak ada yang tahu
kalau itu fosil, mereka tahunya batu, karena memang bentunkya seperti batu. Tapi
bapak dakri tahu kalau ini fosil. Jadi LSM meminta izin ke bapak dakri untuk
membuat laporan ke bupai tegal tahun 2005. Barulah bupati tegal datang ke
semedo untuk melihat fosil dan diekspos oleh wartawan. Kemudian, memalui
berita, Balai Arkeologi Yogyakarta terkejut, karena selama ini mereka meneliti
situs purbakala dari wilayah sangiran, trinil. Ternyata di tegal ada. Mereka ingin
tahun dan membuktikan kebenarannya, lalu tanpa undangan dari pemerintah
daerah mereka datang ke Semedo, pak dakri kemudian memanggil temannya
seperti pak duman, pak sunardi, dan ansori untuk menjadi saksi terhadap kegiatan
sehari-hari yang bapak dakri lakukan, dan mengumpulkan fosil. Teman-teman
pak dakri mengaku mengetahui fosil dari pak dakri. Kemudian ada tindak lanjut
dari dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten tegal membuat laporan kepada
balai arkeologi jogya untuk meneliti semedo, jadi pada saat itu sudah dipublis tapi
belum diteliti. Kenapa balai arkeologi jogja ? karena yang memiliki wewenang
untuk melakukan penelitian di wilayah jawa tengah dan jawa timur adalah balai
arkeologi jogja. kemudian dilakukan penelitian arkeologis secara resmi, seperi
survey dan ekskavasi, setelah penelitian tersebut, bahwa yangditemukan bapak
dakri adalah fosil, maka semedo resmi ditetapkan sebagai situs cagar budaya
tahun 2005. Sejak itulah ada kunjungan dari sekolah-sekolah. Fosil yang pak dakri
temukan lebih dari 3000 potong fosil, hanya beberapa yang dipamerkan.
P : Fosil apa saja yang telah ditemukan ?
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N : itu sudah banyak sekali,dari fosil faua laut, ikan hiu, moluska itu kan umum ya,
kerangnya ada murex, ada anadara, kura-kura, kuda sungai, buaya sungai, buaya
rawa, buaya muara babi hutan harimau.lengkap sekali. Yang belum ada tahun
2005 adalah fosil manusia purba dan gorilla raksasa. Artefak sudah ketemu seperti
kapak, batu inti. Makanya pas tahun 2005, bapak dakri mengatakan kepada
peneliti, Bapak yakin kepada peneliti,bahwa artefak sudah ditemukan maka kapan
waktunya akan ditemukan fosil manusia purba. Artinya seperti ini, artefak dibuat
oleh manusia purba, ada alat berarti ada yang buat. Cuma tinggal nunggu waktu.
Barulah pada tahun 2011 ditemukan fosil manusia purba berupa tempurung kepala
bagian belakang, jenis homo erectus pada mei 2011 oleh pak dakri. ketika
menemukan fosil tahun 2011 saya terlibat langsung. Ketika itu saya sudah tahu
keadaan situs semedo, hanya diakui tapi tidak dirawat, tidak ada rencana apapun
dari pemerintah. Saya juga bingung, bapak meninggalkan pekerjaannya hanya
untuk mencari fosil, merawat situs semedo. Kemudian menemukan fosil ini saya
tidak lagi menghubungi LSM ataupun pemerintah kabupaten tegal, bukan
bermaksud melangkahi pemerintah, namun memang di pemerintah tidak ada tim
ahli. Jadi saya langsung menghubungi kepala museum sangiran, Dr. Harry
Widyanto. Beliau selain sebagai kepala museum sangiran, beliau juga peneliti
utama di bidang manusia purba indonesia. Jadi sudah jelas, dan beliau juga dosen
Perancis. Akhirnya saya telepon kemudian beliau percaya. Satu minggu kemudian
beliau bersama tim datang ke semedo dan fosil dibawa selama1 tahun, dan kami
diminta untuk merahasiakannya terhadap media selama hasil penelitian belum
selesai. Dan akhirnya desember 2011 tim sanguran datang kesini, kami undang
perangkat desa untuk jadi saksi, dan disitu kumpul pak duman,pak sunardi yang
tidak tahu apa-apa tentang fosil. Dr Harry dan tim sangiran mengatakan bahwa
fosil yang ditemukan bapak dakri benar adalah fosil manusia purba, sudah diteliti
di indonesia dan di perancis. Kami kaget yang diberikan kepada kami adalah
replica, dan fosil yang asli di museum sangiran. Setelah fosil manusia purba
ditemukan, Dr. Harry bertanya kepadapak dakri, apa yang bapak inginkan ?,
kemudian pak dakri minta dibangunkan museum di desa semedo. Dengan adanya
museum di semedo, yang dulunya desa semedo terisolasi, tidak ada air bersih,
jalanan rusak, sekarang sudah berubah. Dan sekarang semedo diperhatikan oleh
pemerintah. Barulah tahun 2015 dibangun museum, tanah masyarakat dibeli, dan
anggaran dari pemerintah 50 milyar.
P : Kapan Situs mulai dikenal masyarakat umum ?
N : dikenal umum tahun 2005
P : Sejak kapan mulai ada kunjungan dari sekolah-sekolah ?
N : ya mulai tahun itu juga, 2005. Pak dakri menemukan fosil dari 1987, namun dikenal
umum tahun 2005
P : Apa yang dilakukan siswa saat kunjungan ?
N : Mereka biasanya seflie untuk mengabadikan, mengekspresikan fosil, memfoto fosil,
membuat tugas, catatan. Intinya mereka datang untuk mengenal, mencatat,
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mengabadikan fosil, bertanya kepada pemandu. Untuk catatan memang tugas dari
guru, seperti itulah siswa.

P : Apakah siswa mengajukan pertanyaan yang mendetail tentang koleksi di ditus
ini ?
N : Tetap ada, seperti yang tadi dikatakan, ada kujungan yang sifatnya singkat, biasanya
pertanyaan tidak mendetail, hanya beberapa. Namun jika waktunya panjang, dan
tugasnya seperti membuat makalah pasti lama, dan pertanyaannya mendetail.
P : apakah ada lembaga yang melakukan penelitian disini ?
N : yang paling intens ada dari sangiran, kemudian ada dari Geologi Bandung, dari ITB
karena mereka ada tim ahlinya di bidang palaeoantologi, terus dari UGM, dari
luar juga ada dari jerman, perancis. Kenapa mereka senang ke semedo ? yak arena
disini lengkap. Tapi kemudian masyarakat umum bertanya, katanya semedo
lengkap kok Cuma kaya gini ? nah jadi yang dimaksud lengkap adalh jenis
fosilnya, bukan satu kerangka utuh. Adanya organ utuh di museum yang lain itu
menggunkan replica,tidak ada fosil utuh.
P : bagaimana respon masyarakat dengan keberadaan Situs dan pembanguan
museum ?
N: sebelum dibangunnya museum awalnya mereka cemburu sosial, banyak pengunjung
yang datang kesini untuk melihat fosil. Kami tidak menentukan biaya masuk,
dari pengunjung sifatnya sukarela, namun warga mengira kami banyak uang.
Namun dengan adanya museum dan pasar kuliner lawas banyak warga yang
berdagang, seperti ganyong, angkrik,nasijagung.ada pula yang jual gantungan
kunci, dll. Masyarakat diberi tempat untuk berjualan.
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Lampiran 7
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Sekolah
Mata pelajaran
Kelas/Semester
Materi pokok
Aloksi waktu

: SMA Negeri 1 Kramat
: Sejarah Peminatan
:X/2
: Manusia Purba Indonesia dan Dunia
: 1 X 3 Jam Pelajaran @ 45menit

A. Kompetensi Inti
 KI-1: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
 KI-2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif,
dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan
anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam
sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”.
 KI 3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural
pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk
memecahkan masalah.
 KI4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah
secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar
Indikator
3.9
Menganalisis

Membaca buku teks tentang manusia purba
persamaan dan perbedaan
di Indonesia
antara
manusia
purba

Mengumpulkan informasi mengenai jenis
Indonesia dan dunia dengan
manusia purba di indonesia selain buku
manusia modern dalam
teks
aspek fisik dan non fisik.

Menjelaskan manusia purba di Indonesia
dan kitannya dengan nenek moyang bangsa
indonesia.

Membedakan jenis-jenis manusia purba di
Indonesia.

Menunjukkan peta alur penyebarn manusia
purba di indonesia.

Membedakan jenis-jenis manusia purba di
dunia

Mengidentifikasi
hasil-hasil
budaya
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4.9
Menyajikan
hasil
analisis
mengenai
persamaan dan perbedaan
antara
manusia
purba
Indonesia dan dunia dengan
manusia modern dalam
aspek
nonfisik
dalam
bentuk tulisan/atau media
lain







manusia purba di dunia
Menjelaskan pengertian manusia purba
modern.
Mengidentifikasi jenis-jenis manusia purba
jenis Homo Sapiens yang ditemukan di
beberapa tempat di dunia.
Membedakan 4 ras yang ada di dunia
berdasarkan fosil-fosil yang ditemukan
para ahli.
Menyimpulkan keterkaitan antara manusia
purba Indonesia dan dunia dengan manusia
modern dalam fisik dan budaya.
Menampilkan laporan sederhana hasil
analisis ciri-ciri fisik jenis-jenis manusia
purba di Indonesia berikut hasil contoh
budayanya.
Mengakategorikan berbagai informasi
yang sudah dikumpulkan mengenai
keterkaitan antaramanusia purba Indonesia
dan dunia dengan manusia modern secara
fisik.
Mengkategorikan berbagai informasi yang
sudah dikumpulkan mengenai keterkaitan
antara manusia purba Indonesia dan dunia
dengan manusia modern secara budaya.

C. Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat :
 Membaca buku teks tentang manusia purba di Indonesia
 Mengumpulkan informasi mengenai jenis manusia purba di indonesia
selain buku teks
 Menjelaskan manusia purba di Indonesia dan kitannya dengan nenek
moyang bangsa indonesia.
 Membedakan jenis-jenis manusia purba di Indonesia.
 Menunjukkan peta alur penyebarn manusia purba di indonesia.
 Membedakan jenis-jenis manusia purba di dunia
 Mengidentifikasi hasil-hasil budaya manusia purba di dunia
 Menjelaskan pengertian manusia purba modern.
 Mengidentifikasi jenis-jenis manusia purba jenis Homo Sapiens yang
ditemukan di beberapa tempat di dunia.
 Membedakan 4 ras yang ada di dunia berdasarkan fosil-fosil yang
ditemukan para ahli.
 Menyimpulkan keterkaitan antara manusia purba Indonesia dan dunia
dengan manusia modern dalam fisik dan budaya.
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Menampilkan laporan sederhana hasil analisis ciri-ciri fisik jenis-jenis
manusia purba di Indonesia berikut hasil contoh budayanya.
Mengakategorikan berbagai informasi yang sudah dikumpulkan mengenai
keterkaitan antaramanusia purba Indonesia dan dunia dengan manusia
modern secara fisik.
Mengkategorikan berbagai informasi yang sudah dikumpulkan mengenai
keterkaitan antara manusia purba Indonesia dan dunia dengan manusia
modern secara budaya.

D. Materi Pembelajaran
Persamaan dan perbedaan antara manusia purba Indonesia dan dunia dengan
manusia modern dalam aspek fisik dan nonfisik
 Manusia purba Indonesia
 Manusia purba dunia
 Manusia modern
E. Metode Pembelajaran
1. Pendekatan : Scientific
2. Metode
: Diskusi dan Eksperimen
3. Model
: Discovery Learning
F. Media Pembelajaran
Media :
 Worksheet atau lembar kerja siswa
 Lembar penilaian
Alat/bahan :
 Penggaris, spidol, papan tulis
 Laptop
 Slide presentasi (PPT)
G. Sumber Belajar
 Buku Sejarah Peminatan Siswa kelas X, Kemendikbud, Tahun 2016
 Buku lainnya yang menunjang
 Internet
 Situs Purbakala Semedo
H. Langkah – langkah Pembelajaran
Kegiatan Pendahuluan (15 menit)
Guru :
Orientasi
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada
Tuhan YME dan berdoa untuk memulai pembelajaran.
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin
 Menyiapkan fisik dan psikis siswa dalam mengawali kegiatan pembelajaran
Apersepsi
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 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan
pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.
 Mengajukan pertantaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan
dilakukan
Motivasi
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yangakan
dipelajari dalam kehidupan sehari-hari.
 Apabila materi/tema/projek ini dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh ini
dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang
materi manusia purba.
 Jenis manusia purba di Indonesia dan kaitannya dengan nenek moyang
bangsa Indonesia.
 Klarifikasi dan pendalaman mengenai fosil-fosil manusia purba di
Indonesia dan kaitannya dengan nenek moyang bangsa indonesia.
 Menemukan perbedaan jenis-jenis manusia purba di Indonesia
berdasarkan ciri-ciri fisiknya.
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung.
 Mengajukan pertanyaan
Pemberian Acuan
 Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu.
 Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensu dasar, indikator, dan
KKM pada pertemuan yang berlangsung.
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan kegiatan pengalaman be;ajar sesuai
dengan langkah-langkah pembelajaran
Kegiatan Inti (105 menit)
Sintak Model
Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran
Stimulation
(Stimulasi/
pemberian
rangsangan)

KEGIATAN LITERASI
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan
perhatian pada topik materi manusia purba Indonesia dengan cara :
 Melihat (tanpa atau dengan alat)
Menayangkan gambar/foto/video yang relevan
 Mengamati

Lembar kerja materi manusia purba Indonesia

Pemberian contoh-contoh materi manusia purba
Indonesia untuk dapat dikembangkan peserta didik, dari
media interaktif, dsb.
 Membaca
Kegiatan literasi ini dilakukan di rumah dan di sekolah dengan
membaca materi dari buku paket atau buku-buku penunjang
lain, dari internet/materi yang berhubungan dengan manusia
purba indonesia.
 Menulis
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Menulis resume dari hasil pengamatan dan bacaan terkait
manusia purba Indonesia.
 Mendengar
Pemberian materi manusia purba Indonesia oleh guru
 Menyimak
 Jenis manusia purba di Indonesia dan kaitannya dengan nenek
moyang bangsa Indonesia.
 Klarifikasi dan pendalaman mengenai fosil-fosil manusia
purba di Indonesia dan kaitannya dengan nenek moyang
bangsa indonesia.
 Menemukan perbedaan jenis-jenis manusia purba di Indonesia
berdasarkan ciri-ciri fisiknya.
Untuk melatih rasa syukur, kesungguhan, dan kedisiplinan,
ketelitian, mencari informasi.
Problem
statement
(pertanyaan/
identifikasi
masalah

Data
Collection
(Pengumpula
data)

CRITICAL THINKING (BERFIKIR KRITIK)
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk
mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan
dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan
belajar, contohnya :
Mengajukan pertanyaan tentang materi manusia purba Indonesia :

Jenis manusia purba di Indonesia dan kaitannya dengan
nenek moyang bangsa Indonesia.

Klarifikasi dan pendalaman mengenai fosil-fosil
manusia purba di Indonesia dan kaitannya dengan nenek
moyang bangsa indonesia.

Menemukan perbedaan jenis-jenis manusia purba di
Indonesia berdasarkan ciri-ciri fisiknya.
Yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai
dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik)
untuk merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang
perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat.
KEGIATAN LITERASI
Peserta didik mengumpullkan informasi yang relevan untuk
menjawan pertanyaan yang telah diidentifikasikan melalui kegiatan :

Mengamati objek / kejadian
Mengamati dengan seksama materi manusia purba indonesia
yang sedang disajikan dalam bentuk gambar/video/slide
presentasi
yang
disajikan
dan
mencona
menginterpretasikannya.

Membaca sumber lain selain buku teks
Secara disiplin melakukan kegiatan literasi dengan mencari
dan membaca berbagai referensi dari berbagai sumber guna
menambah pengetahuan dan pemahaman tentang manusia
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purba indonesia yang sedang dipelajari,

Aktivitas
Menyusun daftar pertanyaan atas hal-hal yang belum dapat
dipahami dari kegiatan mengamati dan membaca yang akan
diajukan kepada guru berkaitan dengan materi manusia purba
indonesia yang sedang dipelajari.

Wawancara / tanya jawab dengan narasumber
Mengajukan pertanyaan berkitan dengan materi manusia purba
indonesia yang telah disusun dalam daftar pertanyaan kepada
guru.
COLLABORATION (KERJASAMA)
Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk :

Mendiskusikan
Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas contoh
dalam buku paket mengenai materi manusia purba

Mengumpulkan informasi
Mencatat semua informasi tentang materi manusia purba
indonesia yang telah diperoleh ada buku catatan dengan
tulisan yang rapi dan menggunakan bahsa indonesia yang baik
dan benar

Mempresentasikan ulang
Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau
mempresentasikan meteri dengan rasa percaya diri sesuai
dengan pemahamannya.

Saking tukar informasi tentang materi Manusia purba
Indonesia :

Jenis manusia purba di Indonesia dan kaitannya
dengan nenek moyang bangsa Indonesia.

Klarifikasi dan pendalaman mengenai fosilfosil manusia purba di Indonesia dan kaitannya dengan
nenek moyang bangsa indonesia.

Menemukan perbedaan jenis-jenis manusia
purba di Indonesia berdasarkan ciri-ciri fisiknya.

Data
processing
(pengolahan

Dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya
sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan
sebagai bahan diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan
metode ilmiah yang disediakan dengan cermat untuk mengembangkan
sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan
berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi
melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan
belajar dan belajar sepanjang hayat.
COLLABORATION (KERJASAMA) dan
CRITICAL
THINKING (BERPIKIR KRITIS)
Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil
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data)

Verification
(pembuktian)

Generalization
(menarik
kesimpulan)

pengamatan dengan cara :

Berdiskusi tentang data dari materi Manusia Purba
Indonesia :

Jenis manusia purba di Indonesia dan kaitannya
dengan nenek moyang bangsa Indonesia.

Klarifikasi dan pendalaman mengenai fosilfosil manusia purba di Indonesia dan kaitannya dengan
nenek moyang bangsa indonesia.

Menemukan perbedaan jenis-jenis manusia
purba di Indonesia berdasarkan ciri-ciri fisiknya.

Mengolah informasi dari materi manusia purba
indonesia
yang
sudah
dikumpulkan
dari
hasil
kegiatan/pertemuan sebelumnya maupun hasil dari kegiatan
mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi yang
sedang berlangsung dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan
pada lembar kerja.

Perserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai
materi manusia purba indonesia.
CRITICAL THINKING (BERIKIR KRITIK)
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi
hasil pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber
melalui kegiatan :

Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada
pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari
berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai
kepada yang bertentangan untuk mengembangkan sikap jujur,
teliti, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan
prosedur dan kemampuan berfikir induktif serta deduktif
dalam membuktikan tentang materi manusia purba di
Indonesia :

Jenis manusia purba di Indonesia dan kaitannya
dengan nenek moyang bangsa Indonesia.

Klarifikasi dan pendalaman mengenai fosilfosil manusia purba di Indonesia dan kaitannya dengan
nenek moyang bangsa indonesia.

Menemukan perbedaan jenis-jenis manusia
purba di Indonesia berdasarkan ciri-ciri fisiknya.
antara lain dengan : peserta didik dan guru secara bersama-sama
membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan peserta didik.
COMMUNICATION (BERKOMUNIKASI)
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan :

Menyampaikan hasil diskusi tentang materi manusia
purba indonesia berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis
secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk
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mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan
berfikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan.

Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara
klasikal tentang materi :

Jenis manusia purba di Indonesia dan kaitannya
dengan nenek moyang bangsa Indonesia.

Klarifikasi dan pendalaman mengenai fosilfosil manusia purba di Indonesia dan kaitannya dengan
nenek moyang bangsa indonesia.

Menemukan perbedaan jenis-jenis manusia
purba di Indonesia berdasarkan ciri-ciri fisiknya.

Mengemukakan pendapat atas presentasi yang
dilakukan tentang manusia purba indonesia dan ditanggapai
oleh kelompokyang mempresentasikan.

Bertanya atas presentasi tentang materi manusia purba
indonesia yang dilakukan dan peserta didik lain diberi
kesempatan untuk menjawabnya.
CREATIVITY (KREATIVITAS)

Menyimpulkan tentang poin-poin penting yang muncul
dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa :
Laporan hasil pengamatan secara tertulis tentang materi
manusia purba indonesia

Jenis manusia purba di Indonesia dan kaitannya
dengan nenek moyang bangsa Indonesia.

Klarifikasi dan pendalaman mengenai fosilfosil manusia purba di Indonesia dan kaitannya dengan
nenek moyang bangsa indonesia.

Menemukan perbedaan jenis-jenis manusia
purba di Indonesia berdasarkan ciri-ciri fisiknya

Menjawab pertanyaan tentang materi manusia purba
indonesia yang terdapat pad buku pegangan peserta didik atau
lembar kerja yang telah disediakan.

Bertanya tentang hal yang belum dapat dipahami, atau
guru melemparkan beberapa pertanyaan kepada siswa
berkaitan dengan materi manusia purba indonesia yang akan
selesai dipelajari.

Menyelesaikan uji kompetensi untuk materi manusia
purba indonesia yang terdapat pad buku pegangan siswa atau
lembar kerja siswa yang telah disediakan secara individu
untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran.
Catatan : selama pembelajaran manusia purba indonesia berlangsung, guru
mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap nasionalisme,
disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah
tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan.
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Kegiatan Penutup (15 menit)
Peserta didik :

Membuat resume (creativity) dengan bimbingan guru tentang point-point
penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi manusia
purba indonesia yang baru dilakukan.

Mengagendakan pekerjaan rumah untuk materu pelajaran manusia purba
indonesia yang baru diselesaikan.

Mengagendakan materi atau tugas projek/produk/portofolio/unjuk kerja
yang harus dipelajari pad pertemuan berikutnya diluar jam sekolah atau
dirumah.
Guru :

Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa untuk meteri
pelajaran manusia purba indonesia.

Peserta
didik
yang
selesai
mengerjakan
tugas
projek/produk/portofolio/unjuk kerja dengan benar diberi paraf serta diberi
nomor urut peringkat, untuk penilaian tugas.

Memberikan penghargaan untuk materi pelajaran manusia purba
indonesia kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik.
I. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan
1.
Teknik Penilaian (terlampir)
a. Sikap
- Penilaian Observasi
Penilaian observasi berdasarkan pengamatan sikap dan perilaku
peserta didik sehari-hari,baik terkait dalam proses pembelajaran
maupun secara umum. Pengamatan langsung dilakukan oleh guru.
Berikut contoh instrumen penilaian sikap.
No

1
2
Keterangan




-

Nama
Siswa
Adinda
.......

Aspek Perilaku yang
Dinilai
BS
JJ
TJ DS
75
75
50
75
....
...
.... ....

Jumlah
Skor
275
....

Skor
Sikap
68,75
C
... ....

BS : Bekerja sama
JJ : jujur
TJ : Tanggung Jawab
DS : Disiplin

Penilaian Diri
Guru hendaknya menjelaskan terlebih dahulu tujuandari penilaian
diri ini, menentukan kompetensi yang akan dinilai, kemudian
menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan, dan
merumuskan format penilaiannya. Jadi, singkatnya format

Kode
nilai
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penilaiannya disiapkan oleh guru terlebih dahulu. Berikut contoh
format penilaian :
No
1

2

3

4
-

Pernyataan

Ya Tidak Jumlah
Skor
50

Selama diskusi, saya
ikut serta mengusulkan
ide/gagasan.
Ketika kami berdiskusi,
setiap
anggota
mendapatan
kesempatan
untuk
berbicara
Saya ikut serta dalam 50
membuat kesimpulan
hasil diskusi kelompok
...................
100

Skor
Sikap

Kode
Nilai

62,50

C

50
250

Penilaian Teman Sebaya
Penilaian ini dilakukan dengan meminta peserta didik untuk
menilai temannya sendiri. Sama halnya dengan penilaian
hendaknya guru telah menjelaskan masud dan tujuan penilaian,
membuat kriteria penilaian, dan juga menentukan format
penilaiannya. Berikut contoh format penialain teman sebaya
Nama teman yang diamati
Pengamat
No
1
2
3

4
5

Pernyataan

: ..................
: ..................

Ya Tidak Jumlah
Skor
Mau
menerima 100
pendapat teman
Memberikan
solusi 100
terhadap permasalahan
550
Memaksakan pendapat
100
sendiri kepada anggota
kelompok
Marah saat diberi 100
kritik
................
50

Skor
Sikap

Kode
Nilai

90,00

SB

- Penilaian Jurnal (lihat lampiran)
b. Pengetahuan
- Tertulis uraian dan atau pilihan ganda
- Tes lisan/observasi terhadap diskusi, tanya jawab dan
percakapan
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Prakek Monolog atau Dialog
Penilaian Aspek Percakapan
No

Aspek yang
Dinilai
Intonasi
Pelafalan
Kelancaran
Ekspresi
Penampilan
Gestur

1
2
3
4
5
5

25

Skala
50 75

100

Jml
Skor

Skor
Sikap

Kode
Nilai

Penugasan (lihat lampiran)
Tugas Rumah
a) Peserta didik menjawab pertanyaan yang terdapat pada
buku pserta didik
b) Peserta didik meminta tanda tangan orangtua sebagai bukti
bahwa mereka telah mengerjakan tugas rumah dengan
baik.
c) Peserta didik mengumpulkan jawaban dari tugas rumah
yang telah dikerjakan untuk mendapatkan penilaian.
c. Ketrampilan
- Penilaian unjuk kerja
Contoh instrumen penilaian unjuk kerja dapat dilihat pada instrumen
penilaian ujian ketrampilan berbicara sebagai berikut :
Instrumen Penilaian
No Aspek yang Dinilai

1
2
3
4

Sangat Baik Kurang
Baik (75)
Baik
(100)
(50)

Tidak
Baik
(25)

Kesesuaian respon dengan
pertanyaan
Keserasian pemilihan kata
Kesesuaian penggunaan tata
bahasa
Pelafalan

Cara pemberian nilai (N) = jumlah skor yang diperoleh siswa dibagi
jumlah skor maksimal dikali skor ideal (100)
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Instrumen Penilaian Diskusi
No Aspek yang Dinilai
1 Penugasan materi diskusi
2 Kemampuan menjawab pertanyaan
3 Kemampuan mengolah data
4 Kemampuan
menyelesaikan
masalah

100

75

50

25

Keterangan :
100 = Sangat baik
75 = Baik
50 = Kurang baik
25 = Tidak Baik
-

Penilaian Proyek (lihat lampiran)
Penilaian Produk (lihat lampiran)
Kemampuan Portofolio
Kumpulkan semua tugas yang sudah dikerjakan pesertadidik,
seperti catatan, PR, dll

2.

Instrumen Penilaian (terlampir)
a) Pertemuan pertama
b) Pertemuan kedua
c) Pertemuan ketiga

3.

Pembelajaran Remedial dan Pengayaan
a) Remedial
Bagi peserta didik yang belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal
(KKM), maka guru bisa memberikan soal tambahan.

No

1
2
3
4
5
dst

Nama
Peserta
Didik

Nilai
Ulangan

Indikator
Yang
Belum
Dikuasai

Bentuk
Tindakan
Remedial

Nilai
Setelah
Remidial

Keterangan
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b) Pengayaan
Guru memberikan nasihat agar tetap rendah hati, karena telah
mencaai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Guru memberikan soal
pengayaan sebagai berikut :
1) Membaca buku-buku tentang manusia purba indonesia
2) Mencari informasi secra online tentang manusia purba Indonesia

Kramat,

Juli 2019

Mengetahui,
Kepala SMA Negeri 1 Kramat

Guru Mata Pelajaran

Drs. Budhi Hilali,M.M.
NIP. 19630520 198903 1 013

Drs. Sumarno,M.M.
NIP.19640406 199512 1 002
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Lampiran 8
Surat Balasan Penelitian
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Lampiran 9
DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 1. Foto bersama Bapak Sumarno, Guru Sejarah SMA N 1 Kramat

Gambar 2. Proses KBM SMA N 1 Kramat
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Gambar 3. Wawancara dengan siswa

Gambar 4. Wawancara dengan Ibu Tanti Asih, Penjaga Situs Purbakala Semedo

187

Gambar 5. Foto bersama Bapak Dakri, penemu fosil di Situs Purbakala Semedo

Gambar 6. Fosil Gading Gajah

Gambar 7. Foto Fosil Gigi Ikan Hiu

