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SARI 

Ilham Kurniantoro. 2011. Pemanfaatan Peninggalan-Peninggalan Sejarah Di 
Kabupaten Jepara Sebagai Sumber Belajar Pada Siswa SMA Negeri Dan Swasta 
Di Kabupaten Jepara Tahun Ajaran 2010/2011  
Kata kunci: Peninggalan-peninggalan bersejarah di Kabupaten Jepara, 
Pembelajaran Sejarah, Sumber Belajar Sejarah, 

Peninggalan-peninggalan bersejarah yang tersebar di sebagian besar 
Kabupaten Jepara, setidaknya telah  memberikan pengaruh bagi siswa-siswi SMA 
Negeri dan Swasta di Kabupaten Jepara tentang antusias dalam mempelajari situs 
peninggalan bersejarah di daerahnya sendiri. Penelitian ini mengungkapkan  
tentang pemanfaatan peninggalan-peninggalan sejarah di Kabupaten Jepara 
sebagai sumber belajar pada siswa SMA Negeri dan Swasta di Kabupaten Jepara 
tahun ajaran 2010/2011. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) 
bagaimana pengajaran sejarah di SMA Negeri dan Swasta di Kabupaten Jepara 
tahun ajaran 2010/2011, (2) apa saja yang digunakan oleh siswa sebagai sumber 
belajar dalam pembelajaran sejarah, (3) seberapa jauh peninggalan Islam pada 
situs Mantingan yang digunakan sebagai sumber belajar dalam pembelajaran 
sejarah di SMA Negeri dan Swasta di Kabupaten Jepara. 

 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif  dengan lokasi penelitian di 
SMA Negeri dan Swasta se-Kabupaten Jepara. Informan dalam penelitian ini 
adalah guru sejarah  SMA Negeri dan Swasta se-Kabupaten Jepara dan beberapa 
siswa SMA Negeri dan Swasta se-Kabupaten Jepara kelas XI IPA dan XI IPS. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, 
pengamatan, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model 
analisis model interaktif, terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. 

Dari keseluruhan hasil penelitian, bentuk pemanfaatan situs-situs 
peninggalan sejarah sebagai sumber belajar sejarah siswa SMA Negeri dan 
Swasta di Kabupaten Jepara dinyatakan sudah berhasil meskipun belum optimal. 
Dari hasil penelitian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa situs-situs 
peninggalan sejarah di Kabupaten Jepara belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh 
siswa sebagai sumber belajar. Adapun dari hasil tersebut yang menunjukkan 
bahwa siswa kurang memiliki pengetahuan tentang situs sejarah sebagai sumber 
belajar. Selain dari pada itu ada pula yang menunjukkan bahwa siswa memiliki 
pengetahuan tentang situs sejarah sebagai sumber sejarah adalah sebagai berikut : 
a) guru tidak terbiasa dalam memanfaatkan situs-situs peninggalan sejarah sebagai 
sumber sejarah, sehingga siswa kurang memahami situs-situs peninggalan di 
Kabupaten Jepara, b) tujuan kunjungan siswa ke situs-situs peninggalan sejarah 
hanya untuk memenuhi tugas dari guru saja. Mereka belum benar-benar 
memahami untuk memanfaatkan situs-situs peninggalan sejarah sebagai sumber 
belajar sejarah mereka, c) pelayanan disitus-situs peninggalan di Kabupaten 
Jepara cenderung ditujukan kepada para mahasiswa, peneliti, dan umum, 
sementara pelayanan untuk para siswa baik di tingkat SD, SMP, SMA masih 
kurang maksimal sehingga perlu sosialisasi ke sekolah-sekolah, d) kurangnya 
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informasi tentang penyalahgunaan situs-situs peninggalan sejarah di Kabupaten 
Jepara sebagai sarana untuk menambah pengetahuan. 
Memperhatikan adanya hasil akhir penelitian pada siswa SMA Negeri dan Swasta, 
maka pada kesimpulannya bahwa situs-situs sejarah peninggalan di Kabupaten 
Jepara belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber belajar sejarah, maka 
perlu adanya stimulan kepada masyarakat di lingkungan dunia pendidikan 
sehingga situs-situs peninggalan sejarah dapat dimanfaatkan dalam rangka 
menunjang pendidikan nasional. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan yang merupakan proses meniti hamparan kehidupan yang 

panjang, menempati posisi yang penting pada setiap segi kehidupan manusia. 

Pendidikan berusaha membuat anak menemukan jati diri, kemampuan, 

keterampilan, kecerdasan dan kepribadian secara optimal. Pendidikan dapat   di 

raih secara formal, informal, dan non formal. Tetapi pendidikan non formal lebih 

banyak dikesampingkan bahkan bisa jadi tidak diakui. Padahal pada hakekatnya 

pendidikan non formal akan banyak menyumbang terhadap perkembangan anak 

didik misalnya saja adalah lingkungan tempat tinggal mereka dan teman sebaya. 

Selain itu sebagian besar waktu anak didik akan    di habiskan pada pendidikan 

informal misalnya orang tua atau keluarga sehingga akan menentukan 

keberhasilan pendidikan pada dirinya. Siswa dalam proses pembelajaran haruslah 

dihantarkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal. 

Dalam pembelajaran, perubahan perilaku yang harus dicapai oleh 

pembelajar setelah melaksanakan aktifitas belajar dirumuskan dalam tujuan 

pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi tentang perubahan 

perilaku yang diinginkan atau deskripsi produk yang menunjukkan bahwa belajar 

telah terjadi. 
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Mata pelajaran sejarah yang merupakan salah satu pelajaran di sekolah 

menengah atas maupun sekolah menengah kejuruan memiliki arti penting dalam 

pembentukan kesadaran dan wawasan kebangsaan. Arti penting pelajaran sejarah 

dapat dilihat dari segi edukatif yang bisa ditangkap dari pendidikan sejarah itu 

sendiri. Makna yang bisa ditangkap dari pendidikan sejarah adalah bahwa 

pendidikan sejarah dapat memberikan kearifan dan kebijaksanaan bagi yang 

mempelajarinya  Carr dalam Adam Smith (1989: 45). 

Dengan makna eduatif sejarah berarti menyadari masa lampau yang penuh 

arti dan selanjutnya berarti bahwa dapat diambil pelajaran dari sejarah beberapa 

ide-ide maupun konsep-konsep kreatif sebagai sumber motivasi bagi pemecahan 

masalah-masalah di masa kini dan masa selanjutnya untuk merelisasikan harapan-

harapan di masa yang akan datang. Dalam kegiatan pembelajaran sejarah menjadi 

sangat sulit untuk di rubah. Pembelajaran sejarah saat ini mengakibatkan peran 

siswa sebagai pelaku sejarah pada zamannya menjadi terabaikan. Pengalaman 

yang telah di miliki oleh siswa pada lingkungan sosialnya tidak dijadikan bahan 

pelajaran di kelas sehingga menempatkan siswa sebagai peserta pembelajaran 

sejarah yang pasif. Seorang guru harus tahu bagaimana membuat ajaran sejarah 

menjadi menarik dan tidak membosankan. Pelajaran sejarah jangan di hafalkan 

tetapi untuk lebih banyak di pahami dengan melakukan sesuatu. Lawatan sejarah 

atau kunjungan ketempat bersejarah adalah upaya untuk menjadikan sejarah 

menyenangkan bagi siswa untuk belajar, apalagi dengan berwisata. Kegiatan yang 

biasa dilakukan adalah dengan mengajak siswa mengunjungi situs-situs. 
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Permasalahan lain berkaitan dengan masalah pendidikan sejarah yang 

sampai pada saat ini masih sering terjadi adalah persepsi siswa terhadap guru 

sejarah. Dalam hal ini tampaknya faktor mengajar guru sejarah merupakan faktor 

terpenting dari semakin buruknya pengajaran sejarah tersebut. Kebanyakan guru 

sejarah ketika mengajar hanya memberikan cerita yang di ulang-ulang, 

membosankan, menyebalkan, dan guru sejarah di anggap siswa sebagai guru yang 

memberikan pelajaran yang tidak bermanfaat. Hal ini di perparah lagi dengan 

adanya anggapan praktik-praktik pengajaran yang berlaku selama ini sering dicap 

sebagai pelajaran hafalan yang di dominsai oleh situasi “How to much chalk and 

talk and by a lack of involvement of children in their own learning” yakni terlalu 

banyak omongan dan catatan tanpa melibatkan siswa secara aktif dalam 

pembelajarannya. adanya hal tersebut memperkuat persepsi siswa tentang 

pendidikan sejarah menjadi satu pelajaran yang membosankan, monoton, kurang, 

menyenangkan, terlalu banyak hafalan, kurang variatif dan sebagainya (Smith, 

1989:50). 

Banyak sekali situs-situs sejarah di Kabupaten Jepara antara lain: situs 

Mantingan, pendopo kabupaten (tempat tinggal Kartini), Ari-ari Kartini, benteng 

portugis di Kabupaten Jepara yang patut mereka banggakan akan mempengaruhi 

terhadap minat siswa tentang materi pembelajaran sejarah di SMA Negeri dan 

Swasta di Kabupaten Jepara. Pada guru sejarah SMA Negeri dan Swasta di 

Kabupaten Jepara, dianggap masih kurang memanfaatkan situs-situs sejarah yang 

terdapat di Kabupaten Jepara sebagai sumber belajar sejarah bagi siswa. Atas 

dasar pemikiran dan kenyataan di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat 
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skripsi dengan judul: “Pemanfaatan Peninggalan-Peninggalan Sejarah Di 

Kabupaten Jepara Sebagai Sumber Belajar Pada Siswa SMA Negeri dan Swasta 

Di Kabupaten Jepara Tahun Ajaran 2010/2011”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diambil kesimpulan bahwa ada 

permasalahan yang perlu di kaji lebih lanjut dalam penelitian ini. Oleh karena itu 

penulis mengambil beberapa pertanyaan: 

1. Bagaimana pengajaran sejarah di SMA Negeri dan Swasta di Kabupaten 

Jepara tahun ajaran 2010/2011? 

2. Apa saja yang digunakan oleh guru sebagai sumber belajar dalam 

pembelajaran sejarah pada siswa SMA Negeri dan Swasta di Kabupaten 

Jepara? 

3. Seberapa jauh peninggalan islam pada situs Mantingan yang digunakan 

sebagai sumber belajar dalam pembelajaran sejarah di SMA Negeri dan 

Swasta di Kabupaten Jepara?  

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengajaran sejarah di SMA Negeri dan Swasta di 

Kabupaten Jepara Tahun Ajaran 2010/2011. 

2. Untuk mengetahui sumber belajar yang digunakan oleh siswa sebagai 

sumber belajar dalam pembelajaran sejarah. 
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3. Untuk mengetahui seberapa jauh peninggalan Islam pada situs Mantingan 

yang di gunakan sebagai sumber belajar dalam pembelajaran sejarah di 

SMA Negeri dan Swasta di Kabupaten Jepara. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan rekomendasi pada 

dunia pendidikan tentang bagaimana penggunaan peninggalan-

peninggalan bersejarah yang dimana merupakan dalam pembelajaran 

sejarah kaitannya dengan kesadaran sejarah siswa terhadap peninggalan 

sejarah di daerahnya sendiri. 

2. Bagi Siswa  

Agar siswa lebih mengetahui arti penting dari pembelajaran sejarah 

lokal di sekolah, dalam hal ini terutama sejarah peninggalan-peninggalan 

bersejarah di sekitar wilayah kabupaten jepara. 

3. Bagi Sekolah 

Memberi tolok ukur bagaimana tentang pemanfaatan peninggalan-

peninggalan sejarah dalam proses pembelajaran sejarah terhadap 

kesadaran sejarah siswa. 

4. Bagi Masyarakat Umum 

Sebagai bahan bacaan,referensi maupun sebagai sumber untuk 

menambah ilmu pengetahuan yang lebih berwawasan, serta mampu 
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memberikan gambaran tentang pentingnya proses pendidikan sejarah guna 

mengubah pola pikir dan meningkatkan kedewasaan supaya mampu 

bersaing di dunia globalisasi pada kedepannya nanti. 

 

E. Batasan Istilah 

1. Pemanfaatan 

Menurut kamus bahas Indonesia, manfaat diartikan guna, faedah, 

bermanfaat, yaitu berguna, berfaedah (Poerwadarminta, 1984:630). 

Sehingga manfaat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegunaan 

dari peninggalan-peninggalan atau situs-situs sejarah yang terdapat di 

Kabupaten Jepara yang digunakan sebagai sumber belajar mata pelajaran 

sejarah SMA Negeri dan Swasta di Kabupaten Jepara. 

2. Situs atau peninggalan sejarah 

Situs atau peninggalan sejarah merupakan daerah di mana 

ditemukan benda-benda purbakala, benda-benda purbakala tersebut 

diantaranya istana-istana, makam, Masjid, dan Candi. Dimana dalam 

penelitian ini membahas tentang peninggalan-peninggalan sejarah di 

Kabupaten Jepara antara lain: Pendopo, Museum, dan Monumen Ari-ari 

Kartini,  Situs Masjid dan makam Mantingan, serta Benteng Portugis yang 

nantinya akan digunakan sebagai sumber belajar mata pelajaran sejarah. 

3. Siswa 

Siswa adalah murid yang dijadikan subjek dalam penelitian ini, 

yaitu SMA Negeri dan Swasta di Kabupaten Jepara. 
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4. Sumber belajar 

Sumber belajar adalah semua sumber berupa data, orang dan wujud 

tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara 

terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah peserta 

didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. 

5. Mata pelajaran sejarah 

Mata pelajaran di sini yang dimaksud adalah mata pelajaran sejarah 

di SMA, dimana mata pelajaran itu sendiri memiliki arti strategis dalam 

menentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat serta dalam 

pembentukan manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan rasa 

cinta tanah air (Permendiknas No. 22 Tahun 2006). 

 



 

8 

BAB  II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Hakekat Pembelajaran Sejarah dan Tujuan Belajar Sejarah 

Pembelajaran merupakan jantung dari proses pendidikan dalam suatu 

institusi pendidikan. Kualitas pembelajaran bersifat kompleks dan dinamis, dapat 

dipandang dari berbagai persepsi dan sudut pandang melintasi garis waktu. Pada 

tingkat mikro, pencapaian kualitas pembelajaran merupakan tanggungjawab 

profesional seorang guru, misalnya melalui penciptaan pengalaman belajar yang 

bermakna bagi siswa dan fasilitas yang didapat siswa untuk mencapai hasil belajar 

yang maksimal. Pada tingkat makro, melalui sistem pembelajaran yang 

berkualitas, lembaga pendidikan bertanggungjawab terhadap pembentukan tenaga 

pengajar yang berkualitas, yaitu yang dapat berkontribusi terhadap perkembangan 

intelektual, sikap, dan moral dari setiap individu peserta didik sebagai anggota 

masyarakat. Seorang guru dituntut untuk menguasai berbagai model-model 

pembelajaran, diharapkan melalui model pembelajaran yang digunakannya akan 

dapat memberikan nilai tambah bagi siswa (Rimm, 1989:231). Selanjutnya 

menurut (Munib, 1999:56) yang tidak kalah pentingnya dari proses 

pembelajarannya adalah hasil belajar yang optimal atau maksimal. Namun, salah 

satu model pembelajaran yang masih berlaku dan sangat banyak digunakan oleh 

guru adalah model pembelajaran konvensional.   
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Model pembelajaran tersebut sebenarnya sudah tidak layak lagi digunakan 

sepenuhnya dalam suu proses pengajaran perlu di ubah. Dari keseluruhan para 

guru-guru yang mengajar mata pelajaran sejarah yang masih memakai model 

pembelajaran konvensional pada umumnya lebih banyak dibandingkan dengan 

guru memakai model pembelajaran yang inovatif. Untuk mengubah model 

pembelajaran konvensional sangat susah bagi guru karena harus memilih 

kemampuan dan keterampilan menggunakan model pembelajaran lainnya. 

Memang model pembelajaran ini tidak serta merta kita tinggalkan dan guru 

harus melakukan model konvensional pada setiap pertemuan, setidak-tidaknya pada 

awal proses pembelajaran dilakukan. Atau awal pertama memberikan kepada siswa 

sebelum menggunakan model pembelajaran yang akan guru gunakan. Akan tetapi 

menurut (Kasmadi, 1996:34) metode konvensional adalah metode pembelajaran 

tradisional atau disebut juga dengan metode ceramah, karena sejak dahulu kala 

metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara siswa dengan 

guru dalam proses belajar dan pembelajaran. Dalam suatu pembelajaran sejarah 

metode konvensional ditandai dengan ceramah yang diiringi dengan penjelasan serta 

pembagian tugas dan latihan. 

Selanjutnya menurut Kartodirjo (1998:23) cara mengajar yang paling 

tradisional dan telah lama dijalankan dalam sejarah pendidikan ialah cara 

mengajar dengan ceramah sejak dahulu guru atau guru dalam usaha menularkan 

pengetahuannya pada siswa adalah secara lisan atau ceramah. Pembelajaran 

konvensional yang dimaksud adalah pembelajaran yang biasa dilakukan para 

guru. Bahwa, pembelajaran konvensional (tradisional) pada umumnya memiliki 
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kekhasan tertentu, misalnya lebih mengutamakan hafalan dari pada pengertian 

mengutamakan hasil dari proses dan pengajaran berpusat pada guru saja. Guru 

biasanya mengajar dengan berpedoman pada buku teks, atau diktat dengan 

mengutamakan metode ceramah dan kadang-kadang tanya jawab, tes atau 

evaluasi yang bersifat simatif dengan maksud untuk mengetahui perkembangan 

jarang dilakukan. Siswa harus mengikuti cara  belajar yang dipilih oleh guru 

dengan patuh terhadap muatan yang ditetapkan guru dan kurang sekali mendapat 

kesempatan untuk menyatakan pendapat atau mengeluarkan ide-ide yang kreatif.  

Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), khususnya sejarah, sering 

dianggap sebagai pelajaran hafalan dan membosankan. Pembelajaran ini dianggap 

tidak lebih dari rangkaian angka tahun dan urutan peristiwa yang harus diingat 

kemudian diungkap kembali saat menjawab soal-soal ujian. Kenyataan ini tidak 

dapat dipungkiri, karena masih terjadi sampai sekarang. Pembelajaran sejarah 

yang selama ini terjadi di sekolah-sekolah dirasakan kering dan membosankan. 

Menurut cara pandang Bimo Walgito (2002:35) pembelajaran sejarah seperti ini 

dianggap lebih banyak memenuhi hasrat dominant group seperti rezim yang 

berkuasa, kelompok elit, pengembang kurikulum dan lain-lain, sehingga 

mengabaikan peran siswa sebagai pelaku sejarah. Tidak dipungkiri bahwa 

pendidikan sejarah mempunyai fungsi yang sangat penting dalam membentuk 

kepribadian bangsa, kualitas manusia dan masyarakat Indonesia umumnya. 

Agaknya pernyataan tersebut tidaklah berlebihan. Namun hingga sampai saat ini 

masih terus dipertanyakan akan keberhasilannya, mengingat fenomena kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh ( Rimm, 
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1986:57), anak yang inspiratif atau seorang inspirator, mungkin saja merupakan 

anak yang kreatif, sangat verbal dan memiliki kemampuan matematis yang sangat 

tinggi, meskipun begitu dengan bakat yang mereka miliki, mereka tidak sukses di 

sekolahnya. Inspirator hadir di setiap kelas dan berada dalam banyak keluarga.  

Mereka menyia-nyiakan sumber pendidikan, mencobai kesabaran para 

guru, dan memanipulasi keluarga mereka untuk melakukan yang mereka inginkan. 

Mereka kadangkala mengklaim bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk 

mendapatkan hasil atau prestasi yang lebih baik dan tidak yakin apakah mereka 

akan berhasil. (Lexy J. Moleong, 1986:65) juga menyatakan bahwa underachiever 

tidak dapat membangun kepercayaan diri yang kuat karena mereka tidak 

memahami inti dari bekerja keras. Menurut (Rimm, 1998:75) kepercayaan diri 

dapat dibangun dengan menerima dan menaklukan setiap tantangan. Dan dari 

pencapaian yang aktuallah seorang anak dapat membangun kepercayaan diri yang 

kuat. Underachiever menolak diri mereka sendiri kesempatan untuk membangun 

kepercayaan diri yang kuat karena mereka tidak mengalami hubungan antara 

proses dan hasil, antara usaha dan pencapaian. Jika siklus underachieve ini terus 

berlanjut, anak akan terus mengalami perasaan semakin tidak mampu. Ketakutan 

terhadap kegagalan meningkat, dan sense of efficacy mereka menurun. Anak 

dapat belajar untuk underachieve ketika mereka masih pada tahap early 

childhood. Mereka belajar dari orang tua, kakek, nenek, saudara kandung, 

pengasuh anak, atau orang yang mereka anggap penting yang memberikan 

pengaruh terhadap lingkungan anak dalam pembelajaran. Tingkah laku 

underachievement yang muncul ketika anak masih kecil belum dianggap sebagai 
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masalah ketika itu, namun akan memberikan dampak yang cukup besar ketika 

anak beranjak dewasa.  

Tujuan pembelajaran (pendidikan) mencakup tiga aspek, yaitu: koqnitif, 

affektif, dan psikomotorik. Tujuan koqnitif berkaitan dengan usaha 

pengembangan intelektual siswa, affektif berhubungan dengan perkembangan 

sosial dan emosional, sedangkan psikomotorik berkenaan dengan perkembangan 

aspek ketrampilan siswa. Hal itu berarti pembelajaran dapat dikatakan berkualitas 

apabila mampu mengembangkan aspek-aspek tersebut pada diri siswa.  

Pendapat ini sesuai dengan pendapat dari (Hartono Kasmadi, 1999:12) 

bahwa dalam pembelajaran yang berkualitas adalah pembelajaran yang 

memungkinkan siswa mendapatkan ketrampilan, pengetahuan, dan sikap yang 

telah ditetapkan dan mensyaratkan suatu karakteristik yang harus dimiliki oleh 

guru yang berkualitas, yaitu: mempunyai pengharapan yang tinggi terhadap para 

siswanya, memberikan contoh perilaku yang diinginkan, mengajar dengan penuh 

semangat, dan mau mendengarkan siswanya menggunakan bahasa yang tepat, 

penyajian materi yang logis dan berkesinambungan, penggunaan isyarat yang 

jelas, perhatian yang tepat, dan keselarasan antara lisan dan tindakan adalah 

penting dalam komunikasi yang efektif guru mengajar tepat pada waktunya, 

mempersiapkan materi sebelumnya, dan mempunyai kebiasaan yang baik. Pada 

umumnya guru kurang menyadari peranannya dalam membina pelajaran sejarah. 

Hal ini tercermin dari seringnya pembelajaran di sekolah mendapat sorotan tajam 

dari masyarakat, karena ternyata pembelajaran sejarah diselenggarakan dengan 

cara-cara yang kurang memadai (Purwadarminto, 1989:23).  
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Pembelajaran sejarah sangat mengharapkan digunakannya sumber-sumber 

sejarah dalam pengajaran di sekolah. Siswa harus berusaha menemukan bukti-

bukti dari peristiwa masa lampau (sumber sejarah), mengolah atau mengadakan 

kritik terhadap sumber tersebut, menafsirkan, dan kemudian menyusunnya 

menjadi ceritera sejarah. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi 

di kelas, tetapi lebih berperan dalam banyak dimensi, sebagai seorang 

pembimbing aktivitas siswa. Tugas siswa seperti seorang sejarawan professional, 

meskipun baru pada tingkat perkenalan atau tahap awal. Mereka dapat 

mengumpulkan, mengolah, menafsirkan, dan menyimpulkan sumber-sumber 

dengan berbagai macam cara, bahkan terpaksanya buku pelajaran sejarah di 

sekolah pun dapat dipakai sebagai sumber, tergantung dari bagaimana kita 

memperlakukan sumber tersebut (Hartono Kasmadi,1985:13). Metode atau teknik 

ini selanjutnya dinamakan proses historiografi. 

Menurut Haryono (1999:24) mengemukakan empat langkah dalam proses 

historiografi, yaitu: heuristik, kritik, interpretasi, dan penyajian. Sementara itu 

untuk dalam memulai kegiatan ini dengan penentuan topik atau permasalahan, 

mengumpulkan dokumen, untuk kemudian dianalisis dalam rangka menjawab dan 

menyimpulkan. Dengan begitu penggunaan proses historiografi, siswa tidak hanya 

mempelajari produk sejarah seperti dalam buku teks atau sumber lain, tetapi juga 

mempelajari proses pencapaian produk. Siswa memahami bahwa penulisan cerita 

sejarah dibuat dari berbagai macam sumber dengan berbagai sudut pandang. 

Dengan demikian kemampuan kritik dan mengemukakan pendapat dapat 

ditingkatkan. Siswa akan mendapatkan generalisasi yang dapat membantu untuk 
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mengetahui perilaku manusia masa lampau, sekarang, dan yang akan datang 

karena selama ini (sebelum dilakukan tindakan dalam pengembangan ini) guru 

mengaku tidak pernah menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran sebelum 

melaksanakan prosedur dalam pembelajaran. Menurut mereka dalam penyusunan 

rencana pelaksanaan pembelajaran dibuat secara global dan dilaksanakan sekali 

dalam satu semester, dan itu pun dapat digunakan secara berulang-ulang setiap 

semester yang sama. Hal itulah yang membuat guru tidak pernah merencanakan 

pelaksanaan pembelajaran, yang dilakukan biasanya hanya membaca buku paket, 

dan meneruskan pelajaran sebelumnya (Haryono, 1999:45). 

 

B. Profil dalam Pembelajaran Sejarah di SMA Negeri dan Swasta   

Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi pada tingkat satuan 

pendidikan merupakan suatu kegiatan tugas professional pendidikan, yang 

bertolak dari perubahan kondisi pembelajaran saat ini dan merekonstruksi suatu 

model pembelajaran ke masa yang akan datang. Berkaitan dengan hal itu perlu 

dipahami terlebih dahulu apa dan bagaimana model dalam konteks praktik 

pembelajaran. Menurut Mills (1989:14), model adalah bentuk reprensentasi 

akurat, sebagai proses aktual yang memungkinkan seseorang atau sekelompok 

orang mencoba bertindak berdasarkan model itu. Hal itu merupakan interpretasi 

atas hasil observasi dan pengukuran yang diperoleh dari beberapa sistem. 

Perumusan model mempunyai tujuan: (1) memberikan gambaran kerja 

sistem untuk periode tertentu, dan di dalamnya secara implisit terdapat 

seperangkat aturan untuk melaksanakan perubahan, (2) memberikan suatu 
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gambaran tentang fenomena yang tertentu menurut diferensiasi waktu atau 

memproduksi seperangkat aturan-aturan yang bernilai bagi keteraturan sebuah 

sistem, (3) memproduk suatu model yang mempresentasikan data dan format 

ringkas dengan kompleksitas rendah. Dengan demikian, suatu model dapat 

ditinjau dari aspek mana apabila kita memfokuskan suatu pemecahan 

permasalahannya. Menurut Rahmat (2004:25) pengertian dalam model 

pembelajaran dalam konteks ini, merupakan landasan praktik pembelajaran hasil 

penurunan teori psikologi pendidikan dan teori belajar, yang dirancang 

berdasarkan proses analisis yang diarahkan pada implementasi KTSP dan 

implikasinya pada tingkat operasional dalam pembelajaran. Melalui sistem 

pembelajaran yang berkualitas, merupakan suatu lembaga pendidikan yang di 

dalamnya bertanggungjawab terhadap pembentukan tenaga pengajar yang 

berkualitas, yaitu yang dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan 

intelektual, sikap, dan moral dari setiap individu peserta didik sebagai anggota 

masyarakat pada umumnya.  

Seorang guru dituntut untuk lebih menguasai berbagai model-model 

pembelajaran, diharapkan melalui model pembelajaran yang digunakannya akan 

dapat memberikan nilai tambah bagi siswa. Selanjutnya yang tidak kalah 

pentingnya dari proses pembelajarannya adalah hasil belajar yang optimal atau 

maksimal. Namun, salah satu model pembelajaran yang masih berlaku dan sangat 

banyak digunakan oleh guru adalah model pembelajaran konvensional. Model ini 

sebenarnya sudah tidak layak lagi digunakan sepenuhnya dalam suatu proses 

pengajaran dan perlu di ubah. Memang model pembelajaran ini tidak serta merta 
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di tinggalkan dan guru harus melakukan model konvensional pada setiap 

pertemuan (Mills, 1989:18). Para guru biasanya mengajar dengan berpedoman 

pada buku teks, atau diktat dengan mengutamakan metode ceramah dan kadang-

kadang tanya jawab, tes atau evaluasi yang bersifat simatif dengan maksud untuk 

mengetahui perkembangan jarang dilakukan. Siswa harus mengikuti cara  belajar 

yang dipilih oleh guru dengan patuh terhadap muatan yang ditetapkan guru dan 

kurang sekali mendapat kesempatan untuk menyatakan pendapat atau 

mengeluarkan ide-ide yang kreatif.  

Ada empat komponen yang saling berkait dan menjadi penyebab 

munculnya suatu permasalahan dalam pembelajaran sejarah menurut Ahmad 

Munib (2000:66) yakni para tenaga pengajar sejarah yang pada umumnya miskin 

wawasan kesejarahan karena adanya semacam kemalasan intelektual untuk 

menggali sumber sejarah, baik berupa benda-benda dokumen maupun literatur. 

Pada buku-buku sejarah dan media pembelajaran sejarah yang masih terbatas.  

Menurut (Moleong, 1999:23) mengajar bukan sekedar mengetahui dan 

menyalurkan pengetahuan, melainkan suatu usaha yang dimaksudkan untuk 

mengilhami dan membantu siswa untuk belajar. Guru tidak lagi menjadi pusat 

kegiatan yang menentukan setiap aktivitas siswa. Justru siswa lah yang menjadi 

pusat, mereka bebas berpikir dan bertindak. Ini tidak berarti guru kehilangan 

tanggung jawab, sebab guru berperan sebagai pengelola pengajaran. Sedangkan 

menurut pendapat Abu Su’ud (1999:52), bahwa pembelajaran harus dilandasi 

dengan penciptaan lingkungan yang memungkinkan siswa untuk belajar. Kualitas 

pembelajaran dapat dikaji dari beberapa aspek, diantaranya adalah aspek: proses, 



17 

 

karakteristik guru, dan hasil belajar. Semua aspek tersebut saling terkait dalam 

upaya pencapaian tujuan pembelajaran.  

Menurut Adam Smith (2009:24) setelah guru melakukan diskusi  tentang 

suatu pembelajaran sejarah (yang berkualitas), secara bertahap terjadi perubahan 

sikap pada guru-guru pengembang. Diskusi yang diantaranya mencakup tentang 

perihal pentingnya suatu susunan rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut agar 

mampu menanamkan kesadaran para guru pengembang. Mereka sadar atas 

anggapan yang telah keliru selama ini, dan berjanji akan menyusun rencana 

pelaksanaan pembelajaran setiap kali akan mengimplementasikannya dalam 

prosedur pembelajaran. Namun mereka merasa kurang mampu menyusun rencana 

pelaksanaan pembelajaran dengan baik. Oleh karena itu dengan dilaksanakan 

tindakan yang berupa pelatihan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. 

Dan setelah dengan diadakannya pelatihan, ternyata pada siklus pertama guru 

telah menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Meskipun pada dasarnya 

masih ada kekurangannya, setelah mendapat masukan akhirnya pada siklus kedua 

para guru telah mampu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dengan 

baik. Hal itu dapat dilihat dari kemampuan: (1) merumuskan kompetensi dasar, 

(2) mengembangkan materi yang sesuai dengan kompetensi dasar pembelajaran, 

(3) menetapkan langkah-langkah dan strategi pembelajaran, (4) penetapan alat, 

media dan sumber pembelajaran, dan (5) merencanakan alat dan prosedur 

penilaian dalam pembelajaran (Munib, 1999:87). 

Pada observasi tahap awal terhadap proses belajar mengajar menunjukkan 

bahwa guru mengajar semata-mata hanya untuk menyampaikan pengetahuan kepada 
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siswa. Pertanyaan yang disampaikan pun hanya sebagai alat untuk menjajagi sejauh 

mana pengetahuan yang telah disampaikan dapat diserap oleh para siswa, dan ketika 

guru mengajar hanya berorientasi pada buku paket. Hal itu menunjukkan bahwa guru 

kurang kritis, tidak mencoba mencocokkan apakah materi yang ada dalam buku paket 

benar-benar telah sesuai dengan tuntutan kurikulum. Hal itu berarti bahwa guru 

merasa tidak perlu memahami kondisi siswa, dan merasa tidak perlu untuk 

membangkitkan motivasi agar siswa ikut terlibat aktif dalam KBM (Adam, 2008:25). 

Perihal ini berarti guru hanya menekankan aspek koqnitif dengan menyuruh siswanya 

untuk semata-mata mencatat dan menghafal materi, sedangkan aspek lainnya 

terabaikan. Padahal materi pembelajaran sejarah tidak lepas dari unsur nilai-nilai 

affektif. Setelah dilakukan penanaman konsep dan prinsip-prinsip pembelajaran 

sejarah yang benar kepada para siswa-siswi tentang karakteristik dan manfaat proses 

historiografi, dan dilanjutkan dengan les model pembelajaran, maka dalam 

pembelajaran yang ada pada tahap siklus 1 guru sudah dapat menerapkan model 

tersebut dengan benar.  

Hal itu tampak dari: (a) guru dapat membagi kelompok belajar dengan 

baik, (b) bersama-sama siswa guru mampu mengidentifikasi permasalahan yang 

perlu dipecahkan, (c) guru mampu memberi penjelasan tentang tugas yang harus 

dikerjakan siswa dengan baik, yaing meliputi: historiografi, kritik, interpretasi, 

dan penyimpulan sehingga siswa dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan 

baik pula, dan (d) guru mapu memimpin diskusi dalam rangka presentasi hasil 

kerja kelompok siswa. Meskipun pada saat itu diskusi belum dapat berjalan 

lancar, karena masih banyak kendala dari pihak siswa (Abu Su’ud,2006:45). 
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Beberapa kelemahan yang masih tampak pada siklus 1 di atas, setelah dievaluasi 

dan direfleksi bersama tim pengembang yang lain, akhirnya diberi beberapa 

masukan untuk perbaikan rencana tindakan berikutnya. Setelah diadakan 

perbaikan tindakan, ternyata pada siklus 2 guru dapat memperbaiki beberapa 

kelemahan yang masih tampak pada siklus 1 sehingga guru semakin mampu 

melaksanakan prosedur pembelajaran dan semakin terampil dalam menerapkan 

proses historiografi. Sejalan dengan optimalisasi penerapan proses historiografi 

dalam kegiatan belajar mengajar meningkat juga kualitas pembelajarannya. Hal 

ini juga ditandai dengan meningkatnya aktivitas belajar siswa. Pengamatan yang 

dilakukan sebelum diadakan tindakan pada pengembangan ini menunjukkan 

bahwa aktivitas belajar siswa rendah. Hal ini tercermin dari siswa yang pasif 

dalam mengikuti pelajaran, tidak ada yang bertanya, kalau ditanya tidak ada yang 

menjawab, kalau ditunjuk baru menjawab, itu pun dengan jawaban yang 

semampunya (Abu Su’ud, 2006:23).  

Menurut Hartono (2000:32) Setelah diadakan beberapa tindakan, yang 

diantaranya berupa penanaman konsep tentang metode, strategi dan pendekatan 

dalam pembelajaran sejarah (khususnya proses historiografi) dan pemberian 

model pembelajaran yang difokuskan pada peningkatan ketrampilan dalam 

menerapkan proses historiografi, secara bertahap seiring dengan optimalisasi 

penerapan proses historiografi meningkat juga aktivitas belajar siswa. Karena 

melalui proses historiografi siswa dapat melakukan kegiatan sendiri mulai dari: 

mencari dan mengumpulkan sumber (heuristik), menganalisa berbagai macam 

sumber-sumber (kritik), menafsirkan (interpretasi), menyimpulkan, sampai pada 
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langkah mempresentasikan hasil kerjanya. Kegiatan tersebut cukup menantang 

dan tidak menjemukan, sehingga semua siswa dapat terlibat aktif dalam semua 

tahapan kegiatan tersebut. Dalam optimalisasi penerapan proses historiografi pada 

pembelajaran sejarah ternyata tindakan telah dilakukan oleh tim pengembang 

menjadi kenyataan, hal ini dapat diketahui bahwa dalam upaya optimalisasi 

penerapan proses historiografi berdampak positif terhadap kualitas pembelajaran 

mampu memberikan hasil yang optimal. Sedangkan dalam pembelajaran sejarah, 

guru bukan lagi sebagai satu-satunya sumber informasi, justru para siswa  yang 

mengumpulkan, mengolah, menafsirkan, dan menyimpulkan beberapa sumber-

sumber yang terkait dengan berbagai cara. Sedangkan guru berperan sebagai 

pembimbing aktivitas siswa. 

 

C. Sumber-sumber Sejarah  

Sejarah merupakan suatu peristiwa yang terjadi pada masa lalu dapat di 

ungkap kembali oleh ahli sejarah berdasarkan sumber-sumber sejarah yang di 

temukan. Meskipun demikian tidak semua peristiwa masa lalu tidak dapat di 

ungkap secara lengkap karena terbatasnya sumber sejarah. Dalam penulisan 

sejarah, peran atau keberadaan sumber sejarah, menjadi sesuatu yang tidak bias di 

abaikan. Sumber sejarah merupakan bahan utama yang dipakai untuk 

mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan subyek sejarah. Untuk 

memperolehnya seseorang dapat memanfaatkan museum, perpustakaan, arsip 

nasional, arsip daerah sebagai tempat untuk mendapatkan informasi terkait dengan 

subyek sejarah yang akan di tulis, ditinjau dari wujudnya secara umum sumber 
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belajar di bedakan menjadi dua, yakni sumber primer dan sumber skunder 

(Wasino,2000:36). 

1. Sumber primer 

Sumber primer yaitu sumber  yang berkaitan langsung dengan 

peristiwa yang di ceritakan sumber primer ini dapat secra langsung di 

peroleh secara langsung dari pelaku sejarah(sumber Lisan),dokumen-

dokumen, naskah perjanjian,arsip dan benda atau bangunan sejarah. 

a. Sumber lisan 

Sumber lisan adalah keterangan tentang peristiwa pada masa 

lampau yang diperoleh secara langsung dari para pelaku atau saksi dari 

pelaku peristiwa tersebut. Misal keterangan yang diberikan oleh orang-

orang yang mengalami sendiri atau menyaksikan kejadian suatu 

peristiwa . 

b. Sumber tulisan  

Sumber tulisan adalah keterangan tentang peristiwa pada masa 

lampau yang diperoleh dari adanya prasasti,dokumen,naskah,dan 

rekaman, suatu kejadian,sumber tulisan merupakan sumber sejarah 

yang paling baik. 

c. Sumber benda 

Sumber benda adalah keterangan yang diperoleh pada masa 

lampau melalui benda-benda peninggalan alat-alat beserta peralatan 

benda budaya (kapak, tombak, gerabah). Selain dari itu juga berupa 
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sebuah bangunan seperti tugu peringatan,yang diantaranya adalah 

salah satu peninggalan sejarah. 

2. Sumber sekunder 

Sumber sekunder yaitu kesaksian dari siapapun yang bukan 

merupakan saksi pandangan mata yakni orang yang bukan hadir dalam 

peristiwa itu terjadi,disamping berupa kesaksian dari orang yang terlibat 

langsung dari peristiwa sejarah,yang termasuk dalam sumber sekunder 

yang lain adalah buku-buku tangan kedua. 

 

D.  Peninggalan-peninggalan Bersejarah di Kabupaten Jepara 

1. Sejarah Pendopo, Museum, dan Ari-ari Kartini Kabupaten Jepara 

 Bangunan pendopo kabupaten jepara ini dibangun kurang lebih 

pada tahun 1750 yaitu pada era pemerintahan adipati Citro sumo III,beliau 

merupakan pimpinan pemerintahan yang ke 23 selama kurun waktu 22 

tahun (1730-1760), sedangkan ayah R.A Kartini merupakan bupati ke 31 

selama kurun waktu 24 tahun (1881-1905). Pendopo kabupaten menurut 

pembagian ruangnya adalah sebagai ruang peringgitan,ruang ini dulu 

untuk menerima atau menjamu tamu terbatas, bahkan sampai saat inipun 

tempat tersebut masih di pergunakan untuk menjamu (tempat dhaharan 

prasmanan) para tamu bupati, selain dari pada itu disebut pula rono 

keputren (ukir-ukiran yang tembus) atau berlubang di setiap ulir-ulir 

ukiran dan yang di blok secra keseluruhan yakni namanya keputran. Pada 

bagian sebelah kiri pendopo adalah ruang kerja untuk bapak sekwilda dan 
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untuk ruang di sebelah kanan adalah ruangan kerja bapak bupati.Dari 

kedua rono atau penyekat tersebutlah yang pada waktu dulu yang 

membatasi R.A kartini di pingit. Ketika R.A kartini pada “waktu kecil” 

(sebelum menginjak dewasa atau dengan ayah, garwo darmi dan saudara-

saudaranya) tidur bersama-sama adiknya didalam ruangan yang sekarang 

digunakan untuk ruangan tengah, dulu ada 4 kamar yang kelihatan 

penyekat atau batas bekas dinding. Ruangan pingitan adalah ruangan yang 

berukuran 3x4 meter dan digunakan sebagai tempat pingitan R.A 

Kartini,pengertian di pingit adalah membatasi ruang gerak seorang anak 

perempuan yang akan mulai beranjak menjadi dewasa, dengan cara tidak 

boleh sama sekali memperbolehkan keluar dari rumah dengan bertujuan 

untuk menunggu datangnya lamaran dari seorang pria yang belumsama 

sekali dikenalnya. 

R.A Kartini di pingit dengan batasan depan ada rono dan belakang 

ada tembok tinggi. Memang sudah saatnya R.A Kartini sudah mengalami 

masa di pingit karena usianya sudah mencapai umur 13 tahun lebih, semua 

ini demi keprihatinan dan kepatuhan terhadap tradisi ia harus berpisah dari 

dunia luar dan terkurung oleh tembok kabupaten.Didepan ruang pingit ini 

dulu untuk ruang makan keluarga R.A Kartini. Pada serambi belakang 

pendopo adalah ruangan dimana R.A Kartini bias mewujudkan salah satu 

perjuangannya yaitu mendirikan sekolah wanita. Pada ruangan ini sampai 

saat sekarang ini masih di pertahankan sifat keasliannya, hanya cuman 

mengalami pewarnaan untuk memperlihatkan keindahan ruangan.  
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Selain itu terdapat dua bangunan yang memanjang di depan dua 

pohon bunga kantil kegemaran R.A Kartini adalah sebuah dapur umum 

yang pada masa R.A Kartini di pergunakan menjadi sarana dan prasarana 

pelajaran keterampilan memasak. 

2. Situs Makam dan Masjid Mantingan 

 Masjid dan Makam Mantingan terletak 5 km arah selatan dari pusat 

kota Jepara di desa Mantingan kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, 

sebuah yang menyimpan  Peninggalan Kuno Islam dan menjadi salah satu 

asset wisata sejarah di Jepara, dimana di sana berdiri megah sebuah masjid 

yang dibangun oleh seorang Islamik yaitu Pangeran Hadlirin atau Sultan 

Hadlirin suami Ratu Kalinyamat yang dijadikan sebagai pusat aktivitas 

penyebaran agama islam di pesisir utara pulau Jawa dan merupakan masjid 

kedua setelah masjid Agung Demak. Perlu diketahui juga bahwa di desa 

Mantingan mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama Islam dengan 

mata penghasilan dari usaha ukir-ukiran. Lokasi masjid dan makam 

Mantingan  berdiri dalam satu komplek yang mudah dijangkau dengan 

menggunakan kendaraan umum. Masjid dan makam Mantingan sampai 

saat ini masih dapat kita lihat dan masih berfungsi sebagai ”Living 

Monument” yaitu bangunan yang fungsinya masih digunakan seperti 

dahulu. Pada saat ini Masjid Mantingan telah mengalami beberapa kali 

renovasi, bahkan sekarang telah mengalami penambahan luas bangunan, 

terutama dibagian serambi depan dan serambi kiri, karena para peziarah 

yang menggunakannya lebih banyak, sehingga tidak mampu lagi apabila 
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masih mempertahankan bentuk keasliannya. Hiasan-hiasan yang terdapat 

pada dinding hingga sampai sekarang ini  masih tetap utuh (Tim Penyusun 

History of Japara,1999:36). 

3. Situs Benteng Portugis 

           Benteng ini dibangun setelah kejatuhan Jayakarta atau Sunda Kelapa 

ke tangan VOC, Sehingga namanya diubah menjadi Batavia agar lebih 

“Nederland Taste” inilah sinyal awal tumbuhnya imperialisme di tanah bumi 

pertiwi. Sultan Agung Raja Mataram pun gusar ,merasakan ancaman dari 

jatuhnya Jayakarta ke pelukan belanda dengan bendera VOCnya. Sultan 

Agung pun dengan mandatnya menetapkan dan mengagungkan tekat 

,”Penjajah harus dilawan ,kolonialisme jangan biarkan hidup , Belanda harus 

angkat kaki dari tanah jawa ‘’!. Perlawanan laskar mataram pun dinyalakan 

berturut-turut di tahun 1628 hingga 1629 dengan kekalahan di pihak 

mataram. Kejadian ini membuat Sultan Agung harus mengubah strategi 

peperangan baru, bahwa Belanda hanya bisa dikalahkan melalui serangan 

darat dan laut secara bersamaan. Sementara kelemahan dimataram tidak 

memiliki armada laut yang tangguh (Tim Penyusun History of 

Japara,1999:36).  

 

E. Kerangka Berpikir 

Dalam kegiatan belajar mengajar materi sejarah yang disampaikan oleh 

guru dikelas merupakan konsep-konsep yang masih bersifat abstrak atau dalam 

tatanan ide atau gagasan, untuk itu diperlukan guru sejarah yang profesional 
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dimana guru sejarah dituntut untuk menjabarkan konsep yang bersifat abstrak 

tersebut menjadi sesuatu yang lebih nyata dan kongkrit. Jadi dari berbagai 

pengertian para ahli dapat disimpulkan bahan pembelajaran adalah seperangkat 

peristiwa sebagai wahana bagi guru memberikan materi pelajaran sedemikian rupa 

sehingga memudahkan siswa untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial. 

Peninggalan-peninggalan sejarah yang berada di Kabupaten Jepara dapat 

digunakan sebagai sumber belajar pada SMA Negeri dan Swasta di Kabupaten 

Jepara. Karena penggunaan situs dalam pembelajaran sejarah merupakan salah 

satu alternatif yang dapat membantu guru dalam meningkatkan motivasi siswa 

dalam belajar sejarah seta dapat menumbuhkan kesadaran sejarah pada para siswa 

itu sendiri di SMA Negeri dan Swasta.                                                      
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam nenelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut 

Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007:44) penelitian kualitatif adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertilis 

atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif 

digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode 

kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan-kenyataan yang 

dihadapi peneliti di lapangan. Kedua metode kualitatif ini menyajikan secara 

langsung hakekat hubungan antara peneliti dan informan. Ketiga metode ini lebih 

peka dan lebih dapat menyesuaikan dengan banyak penajaman pengaruh bersama 

dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 2002:15). Dengan 

menggunakan pendekatan kualitaif ini diharapkan bahwa persepsi guru dan siswa 

SMA Negeri dan Swasta di Kabupaten jepara terhadap munculnya buku-buku 

yang berwacana pelurusan sejarah Indonesia dapat dideskripsi secara teliti. 

 

B.  Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan judul yang ditulis dalam rancangan penelitian ini maka 

lokasi penelitian ini adalah di SMA Negeri dan Swasta di Kabupaten Jepara yang 

diwakili oleh 6 SMA, diantaranya 3 SMA Negeri den 3 SMA swasta, yaitu: 
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1.  SMA Negeri I Jepara 

2.  SMA Islam Jepara 

3.  SMA Negeri I Mlonggo 

4.  MA (Madrasah Aliyah) Matholibul Huda 

5.  SMA Negeri I Bangsri 

6.  MA (Madrasah Aliyah) Hasyim Asyari 

Alasan pemilihan 3 SMA Negeri dan 3 SMA Swasta tersebut karena 

pembelajaran materi kontroversi sejarah sudah dilakukan. Alasan yang kedua 

referensi yang digunakan oleh semua SMA tersebut juga cukup memadai, 

sehingga memudahkan peneliti dalam pencarian data. Penelitian dilaksanakan 

pada bulan Januari 2011 sampai Maret 2011. 

 

C. Fokus Penelitian 

Fokus adalah masalah yang diteliti dalam penelitian. Pada dasamya fokus 

adalah pembatasan masalah yang menjadi obyek penelitian. Penelitian ini 

berfokus pada tiga permasalahan yaitu (1) unsur-unsur dan proses pengajaran 

sejarah di SMA Negeri dan Swasta di Kabupaten Jepara tahun ajaran 2010/2011, 

(2) apa saja yang digunakan oleh siswa sebagai sumber belajar dalam 

pembelajaran sejarah, (3) seberapa jauh peninggalan islam pada situs mantingan 

yang di gunakan sebagai sumber belajar dalam pembelajaran sejarah di SMA 

Negeri dan Swasta di Kabupaten Jepara.  

Dalam penelitian dilapangan yang paling diutamakan adalah (1) tentang 

bagaimana unsur-unsur serta profil-profil proses pengajaran sejarah di SMA 
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Negeri dan Swasta di Kabupaten Jepara pada tahun ajaran 2010/2011, lalu (2) apa 

sajakah yang digunakan oleh siswa sebagai sumber belajar dalam proses 

pembelajaran sejarah, kemudian (3) Seberapa jauhkah peninggalan-peninggalan 

kerajaan islam pada situs mantingan yang digunakan sebagai sumber belajar 

dalam pembelajaran sejarah pada SMA-SMA Negeri dan Swasta di Kabupaten 

Jepara. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Sugiyono (2006: 306), menyatakan bahwa teknik pengumpuran data 

merupakan langkah paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, 

maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang 

ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a.  Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu seorang pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan pada seseorang yang terwawancara dengan cara 

memberikan beberapa jawaban atas pertanyaan itu (Lexy J. Moleong, 

2006:186). wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara 

terstruktur yakni wawancara yang pewawancaraannya menetapkan 

sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan 

(Moleong, 2006:190). Dengan demikian sebelum melakukan wawancara 

peneliti telah menyiapkan instrumen wawancara yang berisi pertanyaan-
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pertanyaan yang terkait dengan keterkaitan para guru sejarah dan siswa 

terhadap pemanfaatan situs  bersejarah peninggalan terdahulu tentang 

sejarah suatu tempat di beberapa wilayah Kabupaten Jepara. Orang-orang 

yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah guru sejarah di SMA 

Negeri I Jepara, SMA Islam Jepara, SMA Negeri 1 Mlonggo, MA 

(Madrasah Aliyah Matholibul Huda), SMA Negeri l Bangsri, MA 

(Madrasah Aliyah Hasyim Asyari). 

Kredibilitas hasil wawancara perlu dijaga maka diperlukan 

pencatatan data yang peneliti lakukan dengan manyiapkan tape-recorder 

yang berfungsi untuk merekam hasil wawancara. Mengingat bahwa tidak 

semua informan suka dengan adanya alat tersebut, maka peneliti meminta 

izin terlebih dahulu kepada informan untuk menggunakan tape-recorder 

tersebut. Di samping menggunakan tape-recorder, peneliti juga membuat 

catatan-catatan tambahan yang berguna untuk membantu peneliti dalam 

merencanakan pertanyaan berikutnya. 

b.  Pengamatan atau Observasi 

Pengamatan atau observasi dapat diartikan sebagai upaya 

pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung 

terhadap objek yang dijadikan batran kajian untuk mendapatkan 

pengalaman dan data-data sesuai dengan permasalahan dan tujuan 

penelitian (Ahmad, 2006:23). Dalam penelitian ini, observasi dilakukan 

untuk mengetahui bagaimana para guru sejarah SMA Negeri dan Swasta 
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dalam melakukan proses pembelajaran sejarah pada para peserta didik 

terhadap pemanfaatan peninggalan bersejarah di wilayah sendiri. 

c.  Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto, l996:234). 

Menurut Moleong (1999:128) metode dokumen adalah pencatatan suatu 

peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran terhadap 

analisis dan ditulis dengan sengaja untuk menyampaikan dan 

merumuskan hitungan mengenai peristiwa tersebut. Berdasarkan 

pengertian di atas, metode dokumentasi digunakan dalam penelitian ini 

untuk mencari data tentang jumlah siswa, guru, dan hal-hal lain yang 

dapat diketahui dari dokumen. 

 

E. Triangulasi Data 

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu. Terdapat empat macam triangulasi sebagai 

teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber metode, penyidik 

dan teori (Moleong, 2007:330). 

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

pemeriksaan dengan memanfaatkan penggunaan sumber. Menurut Patton dalam 

Moleong (2007:330) triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek 
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balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 

yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan : (1) 

membandingkan dengan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (2) 

membandingkan dengan apa yang dikatakan seseorang di depan umum dengan 

apa yang telah dikatakannya secara pribadi, (3) membandingkan dengan apa yang 

dikatakan seseorang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan 

sepanjang waktu, (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan 

berbagai pendapat dan pandangan orang lain. 

Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi kemudian 

dibandingkan dengan sumber lain. Dalam hal ini wawancara yang dilakukan 

dengan guru kaitannya dengan pengimplementasian  dengan performa guru dalam 

mengajar dan di bandingkan pula dengan hasil wawancara terhadap siswa tentang 

bagaimana persepsi mereka terhadap pemanfaatan peninggalan-peninggalan 

sejarahvsebagai sumber belajar sejarah siswa. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong 

(2007:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data 

mengorganisasikan data memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya mencari dan menemukan pola menemukan apa yang penting 

dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada 

orang lain. Menurut Milles dan hubberman (2000:67) ada dua jenis analisis data 

yaitu analisis mengalir dan analisis interaktif. Analisis data dalam penelitian ini 
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menggunakan model analisis interaktif. Analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan model analisis interaktif. Dalam analisis interaktif ini terdiri dari 

alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian 

data, (3) penarikan simpulan. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan lapangan (Arikunto, Abu Su’ud, 2008:18). Langkah-langkah 

yang dilakukan dalam bagian-bagian ini telah dikelomokkan yang diantaranya 

adalah dengan cara menajamkan serta menganalisis, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sehingga 

kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat di tarik dan diverifikasi. Peneliti disini 

melakukan proses klasifikasi terhadap dari hasil wawancara dan pengamatan serta 

dokumentasi. 

Penyajian data merupakan analisis merancang deretan dan kolom sebuah 

matriks untuk data kualitatif dan menentukan jenis serta bentuk data yang 

dimasukkan ke dalam kotak-kotak matriks. Adapun data yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dengan data 

yang telah diklasifikasikan kemungkinan akan ada penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Penyajian data digunakan pada data kualitatif adalah 

bentuk teks naratif sehingga mengurangi tergelincirnya peneliti untuk bertindak 

ceroboh dan secara gegabah di dalam mengambil kesimpulan yang memihak, 

tersekat-sekat dan tak berdasar.   

Penarikan simpulan adalah tinjauan ulang pada catatan di lapangan atau 

kesimpulan dapat ditinjau sebagai makna yang muncul dari data yang harus diuji 
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kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya, yaitu yang merupakan 

validitasnya yang kongkrit (Milles dan Hubberman, 2000:20). Penarikan simpulan 

dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat hubungan-hubungan dari data yang 

diperoleh dari hasil penelitian,kemudian diambil makna dari hubungan-hubungan 

tersebut. Alur prosedur analisis interaktif tersebut bila digambarkan dalam skema 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komponen-komponen analisis data model interaktif (Milles dan 

Hubberman, 2000:20). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Sekolah Lokasi Penelitian 

Dalam lokasi ini ada 3 Sekolah Menengah Atas Negeri dan 3 Sekolah 

Menengah Swasta yang menjadi lokasi penelitian dan terdapat di Kabupaten Jepara. 

Untuk lokasi yang pertama yaitu SMAN 1 Jepara. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 

Jepara ini berdiri pada tahun 1 Agustus 1963.Awalnya bernama SMA Persiapan 

Negeri Jepara, dan baru pada tanggal  31 Juli 1964 Namanya menjadi SMA Negeri 1 

Jepara. Beralamat di Jalan CS Tubun 1 Jepara, tepat di pusat kota Jepara. 

Pada awal tahun ajaran baru 2010/2011, jumlah peserta didik adalah 930 

anak.Perkembangan jumlah kelas sampai saat ini (2010) adalah 33 kelas,masing-

masing angkatan pada kelas X ada 10 kelas, terbagi menjadi 6 kelas IPA,4 kelas IPS. 

Pada kelas XI berjumlah 6 kelas untuk kelas IPA dan 5 kelas untuk IPS.Dan 

kemudian pada kelas XII ada 6 Kelas untuk IPA dan 5 kelas untuk IPS .Dan 1 kelas 

untuk kelas bahasa. Sampai saat ini jumlah guru yang mengajar di SMA Negeri 

Jepara sejumlah 40 orang. Jumlah guru sejarah ada dua orang, yakni Drs Busri Aftoni 

M.Pd dan Drs Sri Inayah M.Pd. Drs Busri Aftoni M.Pd merupakan guru sejarah 

paling senior di SMA Negeri 1 Jepara yang mulai mengajar sejak tahun 1988.Saat ini 

Drs Busri Aftoni M.Pd , mengampu pelajaran sejarah untuk kelas X,XI pada program 

IPA dan IPS. Pendidikan terakhir dari Drs Busri Aftoni M.Pd adalah seorang lulusan 

dari Universitas Negeri Yogyakarta ( UNY ). Selanjutnya lokasi penelitian yang 
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kedua adalah bertempat pada sekolah di SMA Islam Jepara.Sekolah Menengah Atas 

Islam berdiri sejak tahun 1985. SMA Islam mempunyai siswa sebanyak 850 siswa, 

Yayasan juga menyelenggarakan pesantren dilingkungan sekolah. SMA Islam 

terletak di jalan Ratu Kalinyamat No. 2 . Pada tahun ajaran 2010/2011, jumlah peserta 

didik adalah 960 anak. Perkembangan jumlah peserta didik adalah 20 % dan 

perkembangan jumlah kelas pada saat ini adalah 27 kelas. Masing-masing  angkatan 

pada kelas X ada 9 kelas, pada kelas XI ada 9 kelas, yang terbagi atas 7 kelas IPA dan 

2 kelas IPS. Sedangkan pada kelas XII, terbagi atas 6 kelas IPA dan 3 kelas 

IPS.Sedangkan guru yang mengajar di SMA Islam Jepara berjumlah 38 orang. Yang 

dimana guru sejarah sendiri ada 2 orang, yakni Drs Tabroni S.Ag dan Drs Sri 

Wahyuni keduanya merupakan sarjana sejarah lulusan Universitas Sebelas Maret ( 

UNS) Surakarta. 

Lokasi penelitian yang ketiga adalah SMA Negeri 1 Mlonggo. Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Mlonggo berdiri pada tahun 1989. Letaknya di Jalan 

Jepara-Bangsri Km 7 Mlonggo.Pada tahun 2010/2011, jumlah peserta didik 

sebanyak 951 anak. Perkembangan kelas pada saat sejumlah 24 kelas masing-

masing angkatan pada kelas X ada 8 kelas, pada kelas XI ada 8 kelas terbagi atas 

4 kelas IPA dan 4 kelas IPS. Sedangkan kelas XII ada 8 kelas 4 kelas IPA dan 4 

kelas IPS. 

Sampai saat ini jumlah guru kelas yang mengajar di SMAN 1 Mlonggo 

sejumlah 40 orang  termasuk didalamnya guru tidak tetap atau honorer. 

Sedangkan guru sejarah sendiri ada 3 orang yakni Sri Rahayu S.Pd, Umi Kulsum 

S.Pd , Drs Haryono. 
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Sekolah Madrasah Aliyah (M.A) Matholibul Huda menjadi lokasi penelitian 

yang ke empat. Madrasah Aliyah Matholibul Huda berdiri sejak tahun 1988 . Sekolah 

ini terletak pada Jalan .Jepara Bangsri Km.09 Mlonggo Kabupaten Jepara. Pada tahun 

2010/2011 jumlah peserta didik di Madrasah Aliyah Matholibul Huda sejumlah 967 

anak. Dan perkembangan jumlah kelas sampai saat ini ada 24 kelas sehingga masing-

masing angkatan adalah sejumlah 8 kelas. Pada kelas XI dan kelas XII sama-sama 

terbagi menjadi 2 program yakni empat kelas IPA dan 4 kelas IPS.Sampai saat ini 

jumlah guru yang mengajar sebanyak 40 orang guru dengan jumlah guru sejarah 

sebanyak 2 orang, yakni Nur Hikmah S.Pd dan Masriyah S.Pd. Nur Hikmah S.Pd 

adalah lulusan dari Universitas Negeri Semarang dan Masriyah S.Pd adalah seorang 

lulusan dari Universitas Negeri Yogyakarta. 

Sekolah Menengah Negeri 1 Bangsri adalah lokasi penelitian yang ke 

lima. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bangsri baru berdiri pada tahun 1982. 

Sekolah ini terletak di Jalan Jeruk Wangi Bangsri Jepara. Jumlah Peserta didik 

sebanyak 893 anak. Pekembangan jumlah kelas hingga sampai saat ini adalah 29 

kelas dan ini akan selalu terus kami tingkatkan guna menunjang stabilitas dan 

kualitas para siswa-siswi agar dalam belajar mampu berkembang secara optimal, 

selain dari pada itu dengan adanya penambahan  pada kelas X terdiri atas 10 kelas 

sekolah menyediakan pula kelas unggulan. Sedangkan pada kelas XI 10 kelas, 

yang terbagi atas 5 kelas IPA dan 5 kelas IPS. Pada kelas XII terbagi menjadi 5 

kelas IPA dan 4 kelas IPS. Sampai saat ini jumlah guru yang mengajar di SMA 

Negeri 1 Bangsri sejumlah 40 orang. Sedangkan jumlah guru sejarah sendiri ada 2 

orang yaitu Puji Rahayu S.Pd, dan Sri Wulan S.Pd. Puji Rahayu merupakan 

lulusan sarjana dari Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta. 
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Untuk Lokasi sekolah terakhir ada pada Madrasah Aliyah Hasyim Ashari 

Bangsri yang terletak di Jalan Pramuka Bangsri Jepara.M.A Hasyim Ashari 

berdiri pada tahun 1990. Pada Tahun Ajaran 2010/2011 adalah 18 kelas dan siswa 

pada saat ini berjumlah 675 siswa.pada kelas X terdapat 7 kelas dan pada kelas XI 

terdiri dari 6 kelas yang terbagi 3 kelas IPA dan 3 kelas IPS.Sedangkan  pada 

kelas XII terdiri dari 5 kelas yakni 3 kelas IPA dan 2 kelas IPS. Sampai saat ini 

jumlah guru yang mengajar di Madrasah Aliyah Hasyim Ashari berjumlah 39 

orang. Sedangkan guru sejarah sendiri ada 2 orang. Eko pujianto S.Ag dan Priyo 

Handoko S.Pd. Eko Pujianto merupakan lulusan sarjana dari IAIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta dan Eko Pujianto S.Pd merupakan lulusan sarjana dari Universitas 

Negeri Semarang. 

 

B. Unsur-unsur Pengajaran yang dilaksanakan oleh Guru dalam 

Mengajar Siswa SMA Negeri dan Swasta di Kabupaten Jepara  

Mata pelajaran sejarah di tingkat SMA diberikan dengan tujuan antara 

lain meningkatkan kecintaan terhadap bangsa dan tanah air, mengembangkan 

sikap persahabatan dengan bangsa lain, mengembangkan kemampuan berpikir 

siswa, dan mengembangkan ketrampilan, baik yang bersifat psikomotorik dan 

afektif. Pembelajaran sejarah dalam rangka pengembangan afektif berurusan 

dengan identitas diri siswa yang mengarah pada sikap terbuka dan kompetitif 

bukan eksklusif. untuk menjaga identitas diri tanpa harus bersikap eksklusif, sejak 

dini siswa hendaknya diperkenalkan dan dibiasakan memahami dan menghayati 

nilai-nilai kemanusiaan serta cinta bangsa. Apa yang disebut core values atau 
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living values yang berakar pada ajaran agama dan warisan luhur bangsa dijadikan 

bagian dari kultur sekolah.  

Namun ini jangan berhenti sebagai sebuah slogan, tetapi benar-benar 

diaplikasikan secara nyata dan terukur. Misalnya, beberapa nilai yang harus 

dipahami dan dipratikkan siswa adalah respect others, self-confident, peace, 

curiousity, empathy, creative, honest, love dan beberapa nilai-nilai lain yang 

secara sadar dan telah terprogram secara akademis, guru memperkenalkannya dan 

selalu membantu anak mempraktekkan dalam situasi belajar di kelas maupun di 

sekolah. Masing-masing konsep itu dipantau oleh semua guru, seberapa jauh 

tumbuh dan menjadi bagian integral dari perilaku anak sehari-hari. Untuk 

mencapai tujuan itu siswa perlu melakukan aktivitas-aktivitas berupa mengikuti 

pelajaran tatap muka di kelas, menyerap sendiri materi yang termuat dalam buku 

pelajaran lewat membaca buku literatur yang digunakan dalam pembelajaran 

ataupun buku-buku sejarah yang relevan dengan topik yang sedang dipelajari, dan 

mengerjakan tugas terbimbing, baik tugas di kelas maupun di luar kelas. Tugas 

tersebut berupa antara lain observasi ke situs sejarah, studi pustaka (perpustakaan) 

terkait dengan materi yang sedang dipelajari. Untuk memperoleh hasil belajar 

yang baik, siswa memang masih memerlukan bantuan guru. Guru mempunyai 

tugas dalam menyampaikan suatu informasi pengetahuan, memberikan bimbingan 

dalam mempelajari materi pengajaran, dan memberikan motivasi serta kemudahan 

kepada siswa di dalam mempelajari materi pengajaran. Menurut teori belajar, 

siswa akan memperoleh hasil belajar sejarah yang optimal kalau mereka sendiri 

aktif dalam belajar. Mereka tidak boleh hanya menjadi objek yang terus menerus 

diajar, tapi mereka harus menjadi subyek belajar.  
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Dalam proses belajar mengajar siswa harus menjadikan dirinya sebagai 

subyek yang belajar. Untuk menjadikan siswa subyek yang belajar perlu 

diciptakan kondisi belajar yang sesuai. Ini dapat dilakukan dengan menerapkan 

berbagai metode pengajaran yang tepat, yang berpusat pada siswa, yaitu ketika 

guru dalam melaksanakan pengajarannya yang membuat siswa aktif supaya 

suasana proses pembelajaran tidak membosankan. Permasalahan yang ada terkait 

dengan pelajaran sejarah di Indonesia sekarang ini adalah adanya kebijakan UN 

menyebabkan daya magnet mengajar yang dominan di kelas mendorong pihak 

sekolah dan guru mengajar sesuai dengan konteks yang sesuai. Jarang pihak 

sekolah atau guru yang berusaha menciptakan suasana mengajar sesuai dengan 

kebutahan siswa yang sebenarnya. Kebijakan nasional ini sering menjadi tekanan 

yang berat bagi para guru dan pihak sekolah. Konsekuensinya bagi mata pelajaran 

sejarah, karena tidak di-UN-kan maka tidak perlu dengan adanya jam tambahan 

yang diberikan pada siswa. Dalam konteks yang demikian pelajaran sejarah 

semakin dianggap pelajaran yang “gampang”. Pelajaran sejarah yang dapat 

menjadi salah satu obor dalam membuka wawasan dan menggapai kehidupan 

secara cerdas justru dipinggirkan. Karena perlakuan yang demikian siswa pun 

seringkali menangkap pelajaran sejarah sebagai pelajaran yang tidak penting, 

hafalan, membuat ngantuk, tidak menarik. Untuk membangun semangat siswa 

dalam mengikuti pelajaran sejarah maka perlu dipilih metode dan model 

pembelajaran yang cocok dengan materi sejarah yang akan diajarkan. Penulis 

memilih metode cooperative learning model simulasi.  
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Kata sejarah mengandung makna peristiwa masa lampau dan kisah 

mengenai masa lampau. Sejarah sebagai peristiwa bersifat obyektif hanya terjadi 

sekali dan tidak akan terulang lagi. Sementara kisah sejarah adalah cerita orang 

mengenai suatu peristiwa yang terjadi sehingga lebih bersifat subyektif dan 

kompetitif. Peristiwa sejarah sangat tergantung pada intepretasi seseorang yang 

mengisahkannya. dalam buku, Sejarah dan Sejarawan Nugroho Notosusanto 

menuliskan ada empat faktor yang mempengaruhi intepretasi, yaitu; sikap berat 

sebelah pribadi, prasangka kelompok, intepretasi berlainan tentang faktor sejarah, 

dan pandangan dunia yang berbeda. Dari konsep sejarah seperti di atas maka 

terdapat  adanya dimensi sejarah yang meliputi tiga hal, yaitu; aktivitas, tempat, 

dan waktu. Aktivitas dalam sejarah sebagian besar merupakan sejarah aktivitas 

manusia. Tehnik pengajaran sejarah di SMA meliputi unsur-unsur yakni ketika 

Guru sejarah menyampaikan pokok materi dan tujuan pembelajaran tentang 

keadaan negara Indonesia pada awal kemerdekaan, guru menyiapkan beberapa 

perlengkapan lain untuk simulasi pada saat pengajaran, guru dan siswa duduk 

mengitari beberan yang berisi urutan nomor, tugas atau peran yang dilakukan oleh 

siswa, satu persatu siswa mulai bermain simulasi, guru melakukan penilaian 

proses, guru memberi tambahan penjelasan materi yang belum disampaikan oleh 

siswa. Program pemberian tugas siswa sebagai bentuk kerja yang sebenarnya pada  

siswa berupa penilaian dan portofolio (laporan tertulis siswa sebagai individu atau 

kelompok) tentang pertempuran di daerah melawan sekutu atau NICA di awal 

kemerdekaan. Adapun yang dinilai adalah perilaku pembelajaran oleh siswa yang 

meliputi mendeskripsikan lawan yang dihadapi berbeda di setiap daerah-daerah, 
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menyebutkan variasi bentuk-bentuk perlawanan yang dipilih, menguraikan 

strategi yang dipilih berdasarkan bentuk perlawanan, dan menarasikan hasil 

perjuangan dari segi patriotisme dan rasa nasionalisme yang diperjuangkan. 

Persoalannya adalah aktivitas seperti apa yang dapat dimasukkan dalam 

sejarah. Suatu peristiwa dapat dikatakan sejarah bila peristiwa itu memiliki makna 

dalam rentetan peristiwa berikutnya, misalnya meninggalnya Brigader Jendral 

Malaby dalam peristiwa di Surabaya. Tempat atau daerah merupakan dimensi penting 

dalam sejarah karena tempat bukan saja merupakan panggung dimana manusia ketika 

beraktivitas, akan tetapi juga turut menentukan perkembangan sejarah.  

Sejarah kuno mencatat semua peradaban awal selalu terdapat di daerah 

lembah sungai yang subur, misalnya lembah Sungai Indus, lembah Sungai Nil. 

Dimensi waktu menjadi sifat khas dari penulisan dan pemahaman tentang sejarah. 

Sesuatu berkembang berarti bergerak dalam waktu. Penggunaan waktu dalam 

penulisan sejarah memunculkan adanya pembabakan-pembabakan sejarah atau 

periodesasi. Pendidikan Sejarah Secara de facto merupakan pendidikan sejarah 

yang dimana sudah ada sejak manusia ada,dan pada khususnya adalah sejak 

spesies manusia mempunyai ingatan tentang apa yang telah terjadi di masa 

lampau. Sejak manusia mempunyai kesadaran akan asal usul dirinya dan 

dunianya,  sejarah telah menjadi acuan dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah 

masih dianggap bagian dari proses yang telah ditentukan oleh kekuatan di luar diri 

manusia, kekuatan adikodrati yang sifanya sakral. Batas antara dunia sakral 

dengan dunia profan relatif tipis. Pendidikan sejarah dalam masyarakat tradisional 

cenderung dilakukan secara monolog yaitu melalui sosialisasi nilai-nilai kultural. 
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Masyarakat mampu menerima nilai yang sudah ada tanpa mempertanyakan dan 

menggugat suatu wacana tertentu yang diwarisi dari generasi sebelumnya secara 

fundamental.  

Kondisi demikian sering dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk 

melegitimasi kekuasaannya. Situasi demikian menyebabkan pendidikan sejarah 

merupakan kisah yang selalu berangkat dari kepentingan penguasa.Pendidikan 

sejarah dalam masyarakat modern diseuaikan dengan ciri manusia modern  yang 

menempatkan rasio dan otonomi diri secara signifikan. Sejarah dianggap sebagai 

bagian dari pergulatan manusia dalam menghadapi tantangan yang ada. 

Kebebasan manusia lebih menentukan proses sejarah dibanding kekuatan di luar 

diri manusia. Kenyataan ini membawa konsekuensi akan peran manusia dalam 

proses sejarah. Posisi manusia dalam sejarah tidak dianggap sebagai pelaku 

sejarah pasif. Manusia sebagai agen sejarah mempunyai fungsi yang aktif dan 

dinamis. Pendidikan sejarah seringkali digunakan sarana untuk menciptakan 

hegemoni penguasa pengajaran sejarah tidak berdasarkan kebenaran pada bukti 

atau fakta yang terkait dengan peristiwa sejarah. Sejarah lebih banyak ditentukan 

oleh kemauan politik dari rezim yang berkuasa. Ketika rezim tersebut berakhir 

kekuasaannya maka kebenaran yang diciptakan turut berakhir atau dipertanyakan 

kembali kebenarannya. Berkaca dari kenyataan tersebut maka pendidikan sejarah 

harus didekati secara dialogis yang memungkinkan pelbagai perspektif tampil 

dalam interpretasinya. Adanya banyak perspektif dalam interpretasi akan 

menjauhkan dari kebenaran tunggal dalam sejarah.  
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Kebenaran tunggal yang menolak pendekatan lain yang bersifat ilmiah ikut 

memberi sumbangsih yang menyesatkan dalam proses pembelajaran sejarah. 

Peserta didik perlu memahami bahwa sejarah merupakan produk manusia dan 

pada saat yang sama sejarah mempengaruhi manusia. Hubungan dialektis realitas 

sejarah dengan manusia hanya hanya mungkin pada anggota masyarakat yang 

berani menyikapi tradisi yang diterimanya tidak secara tradisional. Mereka 

dirangsang untuk berani melakukan dekonstruksi wawasan serta kesadaran yang 

sudah dimiliki berdasarkan pertimbangan yang didukung oleh nalar dan bukti 

yang akurat. Siswa dalam belajar sejarah tidak diorientasikan untuk menghafal 

materi tetapi pada tumbuhnya kesadaran sejarah. Pendidikan sejarah untuk siswa 

pendidikan dasar dan menengah bukan untuk menciptakan ahli sejarah atau 

sejarawan, melainkan lebih diutamakan untuk membekali siswa dalam 

menghadapi kehidupannya. Siswa tidak hanya diberitahu dan diajari tentang 

berbagai hal peristiwa pergulatan manusia dengan tantangan jamannya, tetapi juga 

dirangsang untuk membangkitkan pengetahuan dan kesadaran untuk ikut terlibat 

dalam proses sejarah yang dihadapi oleh masyarakatnya. Selama pelajaran sejarah 

dianggap sebagai mata pelajaran hafalan sulit mengajak siswa diajak memahami 

mata pelajaran sejarah secara lebih logis dan bermakna. Anggapan masyarakatpun 

mengatakan bahwa mereka yang menyukai sejarah biasanya adalah mereka yang 

kemampuan bernalarnya kurang. Anggapan ini muncul karena masyarakat kurang 

memahami bahwa sebenarnya merekonstruksi sejarah memerlukan penalaran 

yang baik. Prinsip dalam pengajaran sejarah penting karena beberapa alasan, 

antara lain: pertama, siswa hidup dalam suatu masyarakat yang plural.  
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Dalam keseharian mereka bertemu dengan pelbagai individu yang 

mempunyai latar belakng pendidikan, sosial, budaya, dan agama yang berebeda. 

Untuk mengantisipasi  suapaya siswa tidak menjadi sosok yang kebingungan, 

yang bersangkutan harus berani menentukan sikap berdasarkan pertimbangan hati 

nurani. Hal ini hanya mungkin jika siswa mempunyai otonomi diri. Kedua, siswa 

hidup dalam proses globalisasi yang telah merasuk pada semua segmen kehidupan 

masyarakat modern yang menimbulkan transformasi. Untuk dapat melihat dan 

mensiasati proses globalisasi siswa harus tetap mempunyai keberanian berpikir. 

Tidak semua hal harus diikuti secara refleks, melainkan harus dipikir segala resiko 

yang ada. Adanya refleksi menjadi tuntutan yang harus dilakukan. Hal ini sekali 

lagi perlu adanya otonomi diri. Ketiga, munculnya banyak kisah sejarah yang 

dapat dikategorikan kontroversial seringkali membuat bingung siswa. Agar siswa 

tidak terombang-ambing aleh berbagai hal tentang kisah yang terkesan semuanya 

menjadi benar, siswa perlu mempunyai otonomi diri dalam mengkaji berbagai 

kisah yang ada. Hanya dengan otonomi diri, siswa mau dan mampu memilah dan 

memilih berbagai kisah secara dialogis dan kritis dan tidak mudah terbuai oleh 

retorika kisah sejarah yang ada. Bahkan tidak tertutup kemungkinan siswa mampu 

membongkar kepalsuan sehingga ditemukan adanya the moment of truth, dengan 

menyadari bahwa kebenaran yang dipercayainya adalah bukan satu-satunya suatu 

kebenaran yang sebenarnya.  

Pengembangan prinsip dalam pengajaran sejarah sangat dipengaruhi oleh 

sikap guru dalam berinteraksi dengan siswanya. Sikap toleran terhadap berbagai 

tanggapan atau jawaban siswa dalam melihat permasalahan sejarah sangat 
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dibutuhkan. Agar berbagai tanggapan tidak mengarah pada tafsir yang anarkis, 

pada setiap interpretasi setiap individu terhadap tanggapan dari suatu peristiwa 

harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan bersifat kompetitif. Suasana 

belajar dalam pembelajaran kooperatif menghasilkan prestasi yang lebih tinggi, 

hubungan yang lebih positif, dan penyesuaian psikologis yang lebih baik dari pada 

suasana belajar yang penuh dengan persaingan dan memisah-misahkan siswa. 

Prinsip ini memberi kesempatan kepada setiap siswa untuk bermain peran sesuai 

dengan yang menjadi tugasnya. Dengan teknik ini, siswa yang pasif/tidak terlibat 

dalam PBM akan ikut serta dalam pembelajaran secara aktif. Dengan belajar aktif 

ini, siswa diajak untuk turut serta dalam semua proses pembelajaran, tidak hanya 

mental akan tetapi juga melibatkan fisik. Dengan cara ini biasanya menjadikan 

siswa akan lebih merasakan suasana yang lebih menyenangkan sehingga ketika 

pada hasil dalam kegiatan belajar supaya lebih dimaksimalkan akan tetapi tidak 

harus keluar dari model yang sudah disesuaikan. Guru yang telah menggunakan 

unsur-unsur dalam pengajaran sejarah yang telah di inovasi menjadikan lebih baik 

seiring dengan perubahan pandangan pendidikan, dari proses pengalihan isi 

pengetahuan kearah proses pengaplikasian teori ke dalam realita pengalaman 

kehidupan. Lebih lanjut pengenalan teknik simulasi lebih mengedepankan kepada 

pemahaman karena merupakan kegiatan untuk membantu siswa dalam 

mengembangkan ketrampilan menemukan dan memecahkan masalah. teknik 

simulasi dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa, akan menjadi 

bagian dari suasana pendidikan. 
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C. Proses Pengajaran Sejarah di Beberapa SMA-SMA Negeri dan 

Swasta di Kabupaten Jepara Pada Tahun Ajaran 2010/2011. 

Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi pada tingkat satuan 

pendidikan merupakan suatu kegiatan tugas professional pendidikan, yang 

bertolak dari perubahan kondisi pembelajaran saat ini dan merekonstruksi suatu 

model pembelajaran ke masa yang akan datang. Berkaitan dengan hal itu perlu 

dipahami terlebih dahulu apa dan bagaimana model dalam konteks praktik 

pembelajaran. Model-model pengajaran sejarah yang diterapkan di SMA-SMA 

Negeri dan Swasta adalah menerapkan bentuk reprensentasi akurat, sebagai proses 

aktual yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang mencoba bertindak 

berdasarkan model itu. Hal itu merupakan interpretasi atas hasil observasi dan 

pengukuran yang diperoleh dari beberapa sistem. Perumusan model mempunyai 

tujuan: (1) memberikan gambaran kerja sistem untuk periode tertentu, dan di 

dalamnya secara implisit terdapat seperangkat aturan untuk melaksanakan 

perubahan; (2) memberikan gambaran tentang fenomena tertentu menurut 

diferensiasi waktu atau memproduksi seperangkat aturan yang bernilai bagi 

keteraturan sebuah sistem; (3) memproduk model yang mempresentasikan data 

dan format ringkas dengan kompleksitas rendah.Dengan demikian, suatu model 

dapat ditinjau dari aspek mana kita memfokuskan suatu pemecahan 

permasalahannya. Pengertian suatu model pembelajaran dalam konteks ini, 

merupakan landasan praktik pembelajaran hasil penurunan teori psikologi 

pendidikan dan teori belajar, yang dirancang berdasarkan proses analisis yang 

diarahkan pada implementasi KTSP dan implikasinya pada tingkat operasional 

dalam pembelajaran. 
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Proses pengajaran berorientasi pada minat belajar peserta didik . 

Pelaksanannya lebih menekankan pada upaya membantu individu dalam 

membentuk dan mengorganisasikan realita yang unik serta lebih memperhatikan 

kehidupan emosional peserta didik. Upaya pengajaran lebih diarahkan pada 

menolong peserta didik untuk dapat mengembangkan kemampuannya dalam 

mengembangkan hubungan yang produktif dengan lingkungannya. Model 

Interaksi Sosial mengutamakan pada hubungan individu dengan masyarakat atau 

orang lain, dan memusatkan perhatiannya pada proses dimana realita yang ada 

dipandang sebagai negosiasi sosial. Prioritas utama diletakkan pada kecakapan 

individu dalam berhubungan dengan orang lain. Model mengajar perilaku 

dibangun atas dasar teori yang umum, yaitu kerangka teori perilaku. Salah satu 

cirinya adalah kecenderungan memecahkan tugas belajar kepada sejumlah 

perilaku yang kecil-kecil dan berurutan serta dapat terukur. Belajar dipandang 

sebagai sesuatu yang tidak menyeluruh, tetapi diuraikan dalam langkah-langkah 

yang konkrit dan dapat diamati. Mengajar berarti mengusahakan terjadinya 

perbuatan dalam perilaku siswa, dan perubahan tersebut haruslah teramati. 

Konsep guru sejarah dalam melaksanakan pengajarannya terdiri dari 

berbagai  tahapan-tahapan penerapan dalam pembelajaran yang ditunjang oleh 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mampu mendorong 

terjadinya pergeseran konsep pembelajaran yang telah diterapkan di beberapa 

SMA Negeri dan Swasta. Model mengajar bergeser ke arah model belajar. Asumsi 

pergeseran tersebut, bertolak dari peserta didik yang diharapkan dapat 

meningkatkan upaya dirinya memperkaya pengetahuan, sikap dan keterampilan. 
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Guru di sekolah bukan lagi satu-satunya sumber pengetahuan, akan tetapi bagian 

integral dalam sistem pembelajaran.Inovasi pengajaran yang di gunakan ketika 

guru memberikan materi pelajaran sejarah sampai saat ini masih menjadi mata 

pelajaran yang terkatagori nomer dua, bahkan nomer sekian dari beberapa mata 

pelajaran yang di sampaikan di sekolah sehingga guru apapun yang dalam tahap 

dasar pendidikannya, dan dengan pertimbangan sejarah adalah mata pelajaran 

hapalan dan mudah maka guru apapun dapat mengajarkannya.  

Sangat disayangkan memang, apabila di saat pemerintah mulai 

mencanangkan profesionalisme dalam pembelajaran dengan diluncurkannya 

sertifikasi guru, masih banyak ditemukan di temukan sekolah yang memberikan 

tugas kepada guru yang tidak berbasic sejarah mengajar sejarah, kapan yang 

namanya profesionalisme dapat dicapai.Itu adalah sisi pembelajaran sejarah yang 

terkatagori tidak tepat, tetapi disisi lain kadang kekeliruan datang dari 

ketidakmampuan guru sejarah menciptakan inovasi model pembelajaran, ataupun 

menggunakan metode pembelajaran yang kreatif.   

Kekeliruan metode pengajaran sejarah yang dikembangkan oleh guru 

disebabkan oleh faktor: (1) padatnya materi pada suatu pelajaran sehingga 

memungkinkan untuk mengambil jalan pintas, berarti mengabaikan aspek afektif 

dan psikomotorik, (2) guru tidak memiliki pengetahuan dan ketrampilan untuk 

membelajarkan sejarah yang dapat menarik minat siswa, dan (3) guru cenderung 

menggunakan satu metode dalam membelajarkan keseluruhan materi. Kekeliruan 

dalam pembelajaran sejarah semakin mendapat penguatan karena pilihan 

pekerjaan menjadi guru sejarah bukan panggilan moral, tetapi hanya ingin cepat 
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mendapat pekerjaan ada empat komponen yang saling berkait dan menjadi 

penyebab munculnya suatu masalah dalam pembelajaran sejarah tanpa bermaksud 

mengabaikan pentingnya membenahi komponen lain, tampaknya pembenahan 

metode pembelajaran sejarah paling realistis, karena terjangkau oleh guru dan 

relatif kecil biayanya.apabila kita ingin memperbaiki citra buram dari pelajaran 

sejarah, diperlukan antara lain usaha-usaha perbaikan cara mengajar guru sejarah. 

agar sejarah dapat berfungsi, metode pembelajaran sejarah di sekolah harus 

dibenahi. Pembenahan metode pembelajaran sejarah tidak sekadar menjadi 

pemicu minat belajar, tetapi juga sebagai salah satu instrument yang berperan 

memproses anak didik agar mendapat hasil belajar yang baik. Langkah awal untuk 

merevitalisasi metode pembelajaran adalah berusaha memahami bagaimana 

seharusnya mata pelajaran sejarah diajarkanpembelajaran apapun yang dilakukan 

jika monoton pasti membuat siswa jenuh, bosan, dan akhirnya kurang berminat.  

Hal ini terjadi dalam pembelajaran sejarah, karena terkonsentrasi pada 

penerapan metode ceramah, sehingga kesan yang muncul adalah mata pelajaran 

sejarah identik dengan metode ceramah, bahkan sebagian besar guru sejarah 

berasumsi bahwa materi sejarah dapat dipindahkan secara utuh dari kepala guru 

ke kepala peserta didik dengan metode pembelajaran yang sama 

dari fakta ke analisis pengajaran sejarah di berbagai sekolah ternyata lebih 

menekankan pada fakta sejarah dan hafalan fakta seperti pelaku, tahun kejadian, 

dan tempat kejadian. Idealnya, pembelajaran sejarah bukan sekadar transfer of 

knowledge tetapi juga transfer of value, bukan sekadar mengajarkan siswa 

menjadi cerdas tetapi juga berakhlak mulia.  
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Karena itu, pembelajaran sejarah bertujuan untuk mengembangkan 

keilmuan sekaligus berfungsi didaktis, bahwa maksud pengajaran sejarah adalah 

agar generasi muda yang berikut dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari 

beberapa pengalaman dari para nenek moyangnya. Seharusnya siswa tidak cukup 

dijejali kesibukan kognitif menghafal pengetahuan lewat fakta-fakta yang sudah 

mati di masa lalu, sebagaimana banyak terjadi selama ini.  

Selain dari pada itu perlu juga untuk digaris bawahi bahwa harus dibuang 

cara-cara mengajarkan sejarah yang mengutamakan fakta sejarah. Pandangan ini 

sangat penting diimplementasikan dalam pengajaran sejarah agar tidak terjadi apa 

yang dikhawatirkan, yaitu siswa tidak berhasil tiba pada taraf kemampuan untuk 

melihat dan berpikir secara historis, tetapi pengetahuan sejarah mereka berhenti 

dan terbelenggu oleh sekumpulan data, fakta, dan nama-nama orang. Karena itu, 

pembelajaran sejarah tidak boleh berhenti pada tingkat fakta, tetapi harus sampai 

pada domain analisis. Terbuka dan dialogis praktek pembelajaran sejarah yang 

tertutup dan monoton berpotensi membawa siswa dalam suasana kelas yang kaku, 

sehingga memunculkan sikap kurang antusias.  

Oleh karena itu, para guru sejarah wajib mendesain pembelajaran yang 

bersifat terbuka dan dialogis. Keterbukaan yang dialogis mengharuskan guru 

sejarah untuk tidak menganggap dirinya sebagai satu-satunya sumber kebenaran 

di kelas, sebab paradigma teacher centered yang cenderung membuat suasana 

kelas menjadi tertutup dan tidak mampu menumbuhkan kreativitas siswa sudah 

harus ditinggalkan kemudian diharapkan mampu beralih ke student centered. 

divergen sejalan dengan pembelajaran sejarah yang menekankan pada analisis dan 
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dialogis, penerapan prinsip divergen sangat penting agar pembelajaran sejarah 

terhindar dari kecenderungan yang hanya menyampaikan fakta sejarah. 

Pembelajaran sejarah bukan hanya 20 + 20 = 40, melainkan juga … (+, x, -, dan 

…= 40. Artinya, pembelajaran sejarah menghendaki pemecahan suatu masalah 

dengan memberi peluang kepada siswa untuk menganalisis dan melahirkan 

banyak gagasan. Dengan demikian tidak cukup sekadar guru menanyakan: “Siapa 

tokoh proklamator Indonesia?” melainkan harus dikembangkan menjadi: 

“Mengapa Soekarno – Hatta yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia?.” 

Dalam pembelajaran sejarah perlu didasarkan pada prinsip progresif. Perspektif 

baru pendidikan sejarah harus progresif dan berwawasan tegas ke masa depan. 

Apabila sejarah hendak berfungsi sebagai pendidikan, maka harus dapat 

memberikan solusi cerdas dan relevan dengan situasi sosial dewasa ini. Penekanan 

prinsip ini merupakan pengewejantahan mata pelajaran sejarah. 

 

D. Sumber Belajar dalam Proses Pembelajaran Sejarah dan 

Model Mengajar Guru Sejarah di SMA Negeri dan Swasta di 

Kabupaten Jepara 

Pada beberapa siswa SMA-SMA Negeri dan Swasta sumber-sumber 

sebagai pedoman belajar sejarah mereka biasanya diperoleh dari guru sejarah 

dengan cara membagikan metode pembelajaran yang pak busri terapkan pada 

muridnya yaitu melalui praktek lapangan. Praktek lapangan ini dilakukan setiap 

satu tahun sekali tentu dengan dukungan pihak sekolah dan pelajaran lainnya. 

Artinya studi lapangan ini bukan saja untuk pembelajaran sejarah saja tetapi 
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bersamaan dengan mata pelajaran lain seperti ekonomi dan TI. Apa tujuan studi 

lapangan? “Supaya anak lebih tahu cara nyata, dan tidak bosan di kelas, kalau 

sekolah menganjurkan membuat film sendiri mengedit sendiri dan biar nggak 

membosankan dan TI nya berkembang. Kalau sejarah menerangkan saja itu 

memang anak bisa menjadi bosen.”. Selain dari pada itu membuat para siswa 

siswi menjadi lebih antusias untuk belajar sejarah karena mereka pada umunya 

merasa mendapat proses pembelajaran yang inovatif dan efisien ketika mendapat 

pelajaran sejarah.Jadi selain menggali informasi sejarah dengan peralatan 

seadanya dari sekolah dan mendapatkan teori-teori dari guru juga melakukan 

penugasan pendokumentasian dengan membuat laporan studi lapangan. Perihal ini 

untuk menunjang pembelajaran interkasi sosial dan mengenal lebih dekat kembali 

dengan masyarakat di lapangan yang dimana situs-situs peninggalan bersejarah 

berada . Selain itu siswa juga diwajibkan untuk membuat laporan secara 

berkelompok.Selain dari pada itu yang membuat siswa tertarik ketika menekankan 

pada pendekatan psikologi anak. Dengan pendekatan ini pembelajaran sejarah 

menjadi efektif. Dalam mencari beberapa sumber bahan ajar, siswa dapat 

dilibatkan untuk mencarinya. Misalnya, siswa ditugasi untuk mencari koran, 

majalah, hasil penelitian. Hal ini sesuai dengan prinsip dan metode pembelajaran 

siswa supaya turut aktif serta ikut dalam interaksi ketika guru melakukan proses 

transfer ilmu. Berbagai macam sumber dapat kita gunakan dan pelajari untuk 

mendapatkan materi pembelajaran dari setiap standar kompetensi dan kompetensi 

dasar. Sumber-sumber dimaksud dapat disebutkan di bawah ini . 
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1.   Buku teks 

Buku teks yang diterbitkan oleh berbagai penerbit dapat dipilih untuk 

digunakan sebagai sumber bahan ajar. Buku teks yang digunakan sebagai 

sumber bahan ajar untuk suatu jenis matapelajaran tidak harus hanya satu 

jenis, apa lagi hanya berasal dari satu pengarang atau penerbit. Gunakan 

sebanyak mungkin buku teks agar dapat diperoleh wawasan yang luas. 

2.   Laporan hasil penelitian 

Laporan hasil penelitian yang diterbitkan oleh lembaga penelitian 

atau oleh para peneliti sangat berguna untuk mendapatkan sumber bahan 

ajar yang aktual atau mutakhir. 

3.  Jurnal (penerbitan hasil penelitian dan pemikiran ilmiah) 

Penerbitan berkala yang berisikan hasil penelitian atau hasil 

pemikiran sangat bermanfaat untuk digunakan sebagai sumber bahan ajar. 

Jurnal-jurnal tersebut berisikan berbagai hasil penelitian dan pendapat dari 

para ahli di bidangnya masing-masing yang telah dikaji kebenarannya. 

4.   Pakar bidang studi 

Pakar atau ahli bidang studi penting digunakan sebagai sumber 

bahan ajar. Pakar tadi dapat dimintai konsultasi mengenai kebenaran 

materi atau bahan ajar, ruang lingkup. 

5.   Profesional 

Kalangan professional adalah orang-orang yang bekerja pada 

bidang tertentu. Kalangan perbankan misalnya tentu ahli di bidang 

ekonomi dan keuangan. Sehubungan dengan itu bahan ajar yang 
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berkenaan dengan eknomi dan keuangan dapat ditanyakan pada orang-

orang yang bekerja di perbankan. 

6.   Buku kurikulum 

Buku kurikulum penting untuk digunakan sebagai sumber bahan 

ajar. Karena berdasar kurikulum itulah standar kompetensi, kompetensi 

dasar dan materi bahan dapat ditemukan. Hanya saja materi yang 

tercantum dalam kurikulum hanya berisikan pokok-pokok materi. Gurulah 

yang harus menjabarkan materi pokok menjadi bahan ajar yang terperinci. 

7.   Penerbitan berkala seperti harian, mingguan, dan bulanan. 

Penerbitan berkala seperti Koran banyak berisikan informasi yang 

berkenaan dengan bahan ajar suatu matapelajaran. Penyajian dalam koran-

koran atau mingguan menggunakan bahasa popular yang mudah dipahami. 

Karena itu baik sekali apa bila penerbitan tersebut digunakan sebagai 

sumber bahan ajar. 

8.   Internet 

Bahan ajar dapat pula diperoleh melalui jaringan internet. Di 

internet kita dapat memperoleh segala macam sumber bahan ajar. Bahkan 

satuan pelajaran harian untuk berbagai matapelajaran dapat kita peroleh 

melalui internet. Bahan tersebut dapat dicetak atau dikopi selanjutnya 

dapat dijadikan juga bahan tambahan referensi yang bilamana pada 

sewaktu-waktu dapat di pergunakan kembali untuk mengerjakan tugas 

tambahan dari guru. 
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9.   Media audiovisual (TV, Video, VCD, kaset audio) 

Berbagai jenis media audiovisual berisikan pula bahan ajar untuk 

berbagai jenis mata pelajaran. Kita dapat mempelajari gunung berapi, 

kehidupan di laut, di hutan belantara melalui siaran televisi. 

Model mengajar dapat diartikan sebagai suatu rencana atau pola yang 

digunakan dalam menyusun kurikulum, mengatur materi pembelajaran, dan 

memberi petunjuk kepada pengajar di dalam kelas dalam setting pengajaran.Dan 

model mengajar tersebut telah di terapkan di beberapa SMA Negeri dan Swasta di 

Kabupaten Jepara. Untuk menetapkan model mengajar yang tepat, merupakan 

suatu pekerjaan yang tidak mudah, karena memerlukan pemahaman yang 

mendalam mengenai dan model mengajar serta materi yang akan diberikan. Para 

guru-guru sejarah memilih suatu model mengajar, yang dimana di haruskan juga 

sesuai dengan realitas yang ada dan situasi kelas yang akan dihasilkan dari proses 

kerjasama yang dilakukan antara guru dan peserta didik.  

Meskipun dalam menentukan model mengajar yang cocok itu tidak 

mudah, tetapi guru harus memiliki asumsi, bahwa hanya ada model mengajar 

yang sesuai dengan model belajar. Apabila guru mengharapkan peserta 

didiknya menjadi produktif, maka guru harus membiarkannya dia berkembang 

sesuai dengan gayanya masing-masing. Guru hanya berperan sebagai 

fasilitator dalam proses belajar peserta didik. Banyak model mengajar yang 

telah dikembangkan oleh para guru-guru di SMA Negeri favorite. 

Pengembangan model tersebut didasarkan pada konsep teori yang selama ini 

dikembangkan.  
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Mengingat banyaknya model mengajar yang telah dikembangkan, ada 

salah satu guru di SMA Negeri yang  mengelompokkan menjadi empat 

rumpun yaitu: model pemrosesan informasi (processing information model), 

model pribadi (personal model), model interaksi sosial (social model), dan 

model perilaku (behavior model). Model mengajar pemrosesan informasi 

terdiri dari model mengajar yang menjelaskan bagaimana cara individu 

memberi respon terhadap stimulus yang datang dari lingkungan. Dalam 

prosesnya ditempuh langkah-langkah seperti mengorganisasi data, 

memformulasikan masalah, membangun konsep dan rencana pemecahan 

masalah, serta penggunaan simbol verbal dan non verbal.  

 

E.  Seberapa Jauh Peninggalan Islam pada Situs Mantingan yang Digunakan 

Sebagai Sumber Belajar dalam Pembelajaran Sejarah di SMA-SMA 

Negeri dan Swasta di Kabupaten Jepara. 

Pada Abad ke XVI di Jepara diperintah oleh Sultan Hadlirin dan 

istrinya Kanjeng Ratu Kalinyamat yang memimpin pemerintahan dengan adil 

dan bijaksana. Pada masa pemerintahanya pembangunan maju pesat, 

sementara bandar perdagangan menjadi semakin ramai. Selama menjalankan 

pemerintahan itu pula, ada saat-saat tertentu dimana Sultan Hadlirin dan 

istrinya Kanjeng Ratu Kalinyamat menyempatkan diri untuk menyepi. 

Beristirahat dari hiruk pikuknya tugas-tugas pemerintahan yang melelahkan. 

Itulah sebabnya beliau memerlukan membangun sebuah pesanggrahan di 

suatu tempat yang selalu di kunjunginya bila ada kepentingan-kepentingan. 
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Tempat pesanggrahan yang digunakan sebagai tempat pementingan inilah 

yang kemudian disebut Mantingan. Diambil dari kata ”Pemantingan”. Ada 

juga sebuah sumber yang menerangkan bahwa nama Mantingan berasal dari 

kata ”Manting”, nama sejenis pohon yang dikalangan masyarakat Jawa juga 

disebut ”Salam”. Daun ini biasa digunakan sebagai bumbu masak (Tim 

Penyusun Perpusda , 1991:16). 

Dalam penuturan riwayat Jawa, nama Pamantingan atau Mantingan 

juga muncul dalam kaitannya dengan kisah pendirian Masjid Demak. Konon 

kabarnya waktu para wali yang lain telah mulai bekerja untuk membangun 

tempat ibadah itu, Sunan Kalijaga baru saja datang di Demak dari tirakatan di 

Pamantingan. Disamping itu, nama Pamantingan juga muncul dalam sebuah 

tuturan riwayat sebelum tersiarnya agama Islam disebut sebagai nama sebuah 

dari delapan buah nama tempat kediaman para lelembut di pulau Jawa, dan 

nama tempat resi-resi Cemara Tunggal yang dijumbuhkan tokohnya dengan 

Dewi Lautan Selatan, Ratu Lara Kidul (Tim Penyusun Perpusda, 1991:16-17). 

Mantingan juga disebut sebagai nama tempat kediaman Jumadil 

Kubro, seorang Waliullah dari zaman baheula. Berdasarkan semua keterangan 

ini Dr. HJ. De Graaf dan Dr. Th. Pigeaud mengajukan dugaan, lokasi 

Pamantingan yang menurut cerita pernah dikunjungi Sunan Kalijaga letak 

kedudukannya berada di dekat Jepara, di komplek makam Mantingan 

sekarang ini (Tim Penyusun Perpusda, 1991:17). 
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1. Sejarah serta Legenda Masjid dan Makam Mantingan 

Masjid dan Makam Mantingan terletak 5 km arah selatan dari pusat 

kota Jepara di desa Mantingan kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, 

yang merupakan peninggalan kuno Islam dan menjadi salah satu aset 

wisata sejarah di Jepara, dimana di sana berdiri megah sebuah Masjid yang 

dibangun oleh seorang muslim yaitu Pangeran Hadlirin suami Ratu 

Kalinyamat yang dijadikan sebagai pusat aktivitas penyebaran agama 

Islam di pesisir utara pulau Jawa dan merupakan Masjid kedua setelah 

Masjid Agung Demak. Perlu diketahui juga bahwa di desa Mantingan 

mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama Islam dengan mata 

penghasilan dari usaha ukir-ukiran. Lokasi Masjid dan Makam Mantingan  

berdiri dalam satu komplek yang mudah dijangkau dengan menggunakan 

kendaraan umum (Tim Peneliti. Pemda Jepara, 2009:77). Hubungan antara 

Kraton, Masjid, dan makam di dalam periode Islam sangat sulit untuk 

dipisahkan.  

Hubungan antara Kraton dan Masjid, Kraton dan Makam, atau 

Masjid dan Makam mempunyai arti yang dalam. Setiap Kraton yang 

bercorak Islam selalu dilengkapi dengan Masjid, baik yang letaknya dalam 

satu kompleks yang dilingkungi benteng, maupun letaknya masing-masing 

terpisah. Kraton dan Makam merupakan satu kesatuan, tetapi letaknya 

terpisah. Sedangkan Masjid dan Makam seringkali letaknya berdekatan. 

Oleh karena itu dalam periode Islam ini keberadaan Masjid dapat dibagi 

menjadi tiga berdasarkan fungsinya, (1) Masjid Agung, adalah Masjid 
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yang fungsinya sebagai Masjid Kerajaan, letaknya di lingkungan kerajaan; 

(2) Masjid-makam, Masjid yang letaknya di dekat makam Kraton, yang 

fungsi utamanya adalah untuk menyolatkan jenazah keluarga Keraton itu; 

dan (3) Masjid kampung, yaitu Masjid yang digunakan oleh Masyarakat 

pada umumnya. Akan tetapi di beberapa daerah, Masjid kuno ada yang 

didirikan didekat makam seorang tokoh, seperti yang ditemui di 

Mantingan ini (Hayati, 2008:84-85). Leeuwendal, asisten Residen Jepara, 

sangat memperhatikan keberadaan ragam hias yang terdapat pada 

bangunan makam Ratu Kalinyamat di Mantingan yang terletak di sebelah 

selatan Jepara tersebut.  

Yang lebih dan menarik adalah adanya candra sengkala pada 

mihrab Masjid yang berbunyi rupa brahmana warna sari, yang berarti 

tahun 1481 saka atau tahun 1559 masehi. Candra Sengkala adalah catatan 

peringatan tahun dengan kalimat susunan kata-kata atau gambar, bukan 

dengan angka. Perlunya diperingati dengan kalimat supaya mudah diingat 

dan tidak mudah berubah. Sebab jika berubah sedikit saja, akan berganti 

maknanya dan terasa janggal, akhirnya tampaklah perubahan itu. 

Sengkalan yang menggunakan kata-kata disebut-sebut dengan sengkalan 

lamba, sedangkan yang menggunakan gambar disebut sengkalan memet 

(Hayati, 2008:85). Knebel juga pernah mengunjungi makam Mantingan 

pada tahun 1910 dan telah memberikan gambaran yang singkat mengenai 

hal itu, tetapi ia belum menjelaskan arti estetika dan sejarah seni dari situs 

tersebut. Situasi yang digambarkan Knebel tentang komplek makam itu 
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terdiri dari dinding yang melingkar atau benteng yang bentuknya tidak 

beraturan dengan dua tangga dan gerbang-gerbang di sebelah selatan pintu 

masuk gerbang sebelah timur menuju halaman depan Masjid, sementara 

itu pintu gerbang sebelah barat memberi jalan masuk ke bangunan makam 

Ratu Kalinyamat dan keluarga Sultan. Semen dan pasir campuran menurut 

Knebel menimbulkan kesan yang mengherankan, baginya restorasi yang 

dilakukan dipintu-pintu gerbang Masjid maupun makam menjadikan 

bangunan itu rusak keasliannya.  

Bagian-bagian bangunan yang baru diambil dari batu-batu 

berornamen  yang berasal dari Masjid lama tahun 1559 dan hiasan itu pada 

setiap tempat dipasang dalam bangunan dinding baru. Batu-batu 

berornamen ini antara lain ditemukan dalam jumlah yang besar dipasang di 

dinding sebelah barat serambi yang ditembus, karena rusak oleh tiga 

lubang jalan masuk. Selanjutnya secara berderet hiasan itu diletakkan pada 

bangunan bawah dan dinding luar bangunan itu. Setiap pojok dan diding 

bagian luar bangunan makam atau tempat lain banyak ditemui hiasan-

hiasan itu. Medalion-medalion itu berbentuk bintang-bintang bulat dengan 

diameter kira-kira antara 35-38 cm. Kadang-kadang diselingi dengan 

ragam hias Cina dengan motif kelelawar.  

Selain itu terdapat juga bingkai-bingkai persegi panjang dengan 

sisi-sisi sempit dalam bentuk aculade yang sangat indah dalam dua 

ukuran, 30 x 50 cm dan 36 x 59 cm. Selanjutnya terdapat batu persegi 

panjang berukuran 30 cm, dan satu batu bermotif mawar segi delapan, 



62 

 

terpasang pada dinding sebelah belakang mihrab (Hayati, 2008:87). Secara 

umum, hiasan-hiasan yang terdapat di kompek makam Mantingan itu 

dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok. 

1. Pertama: flora, terutama berupa tumbuhan sulur-suluran atau 

tumbuhan yang menjalar dan bentuk bunga teratai. 

2. Kedua: motif geometris, yang lebih sering dengan istilah lokal sebagai 

motif slimpetan (saling bersilangan). 

3. Ketiga: motif binatang yang disamarkan, atau lebih disebut dengan 

distilir (Hayati, 2008:87). 

Menurut Denys Lombard, motif yang terdapat pada komplek 

Mantingan ini menunjukkan adanya perubahan radikal dalam pandangan 

estetik. Tidak pada bangunan komplek-komplek besar yang diharapkan 

akan abadi, tetapi hanya makam Ratu Kalinyamat yang terbuat dari batu. 

Istana dan Masjid dibuat separti rumah biasa dari bahan yang mudah 

lapuk, terutama kayu, dan itulah yang menyebabkan sedikit diantaranya 

yang dapat bertahan secara keseluruhan sampai sekarang. Meskipun 

demikian, terdapat perkembangan dalam pembuatan ornamen hias, 

terutama motif geometris atau motif bunga (Hayati, 2008:87-88). Pada 

zaman Islam, sosok manusia atau semua makhluk hidup yang bernyawa 

tidak diperkenankan sebagai hiasan dekoratif. Akan tetapi, para seniman 

ukir zaman itu ternyata sangat cerdas. Dengan tidak meninggalkan kaidah 

agama, mereka mampu menuangkan gagasannya yang menceritakan 

tentang makhluk-makhluk bernyawa itu dalam bentuk ukiran yang distilir 
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atau disamarkan. Seperti yang terlihat pada salah satu ukiran pada Masjid 

Mantingan itu, di dalam hiasan bunga-bunga teratai terbayang siluet seekor 

gajah atau seekor kera, atau bahkan seekor kepiting yang hampir tidak 

dapat dibedakan dari motif tumbuh-tumbuhan yang melimpah ruah 

(Hayati, 2008:88). 

Selama ini oleh masyarakat setempat selalu dipercayai bahwa 

bahan untuk membuat ukiran medalion itu didatangkan dari Cina, karena 

menurut anggapan mereka di Jawa tidak terdapat batu putih semacam itu. 

Ternyata setelah dilakukan pemugaran pada tahun 1978-1981, anggapan 

semacam itu terpatahkan, dengan ditemukannya empat buah panel yang 

berelief pada kedua belah sisinya, sejumlah besar balok-balok batu putih, 

serta sebuah fondasi bangunan kuno. Adanya relief dua sisi itu memberi 

petunjuk bahwa relief “langgam Mantingan” merupakan ukiran baru, 

sedangkan relief yang diukirkan pada bidang sebaliknya merupakan ukiran 

lama. Hal ini dapat diketahui dari ukirannya yang berupa manusia dan kera 

yang sengaja dipotong untuk membentuk panel sebaliknya. Ini berarti 

balok batu yang sebelumnya telah berelief manusia dan kera telah 

dimanfaatkan untuk membuat relief baru. Adegan pada relief lama itu 

menggambarkan lakon Ramayana, yang sering dijumpai pada candi-candi 

bercorak Hindu, seperti di Candi Prambanan. Batu putih yang berelief 

pada kedua sisinya itu sekarang dapat dijumpai di Museum Kartini di 

lingkungan kantor Kabupaten Jepara (Hayati, 2008:89-90). Adapun 

fondasi bangunan serta sejumlah besar balok putih yang ditemukan di 
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halaman selatan Masjid pada penggalian tahun 1978-1981, oleh Sjafe’i 

diduga sebagai sisa-sisa bangunan Masjid kuno Mantingan. Hal itu di 

sanggah oleh Kusen, berdasarkan temuan lain berupa adanya makara, 

saluran air yang lazimnya terdapat pada candi-candi di Jawa, terutama 

candi-candi yang memiliki pagar langkan seperti candi Prambanan dan 

candi Borobudur. Fungsi utama saluran ini adalah untuk membuang air 

hujan yang jatuh di selasar candi.  

Dengan demikian yang disangka sisa-sisa bangunan Masjid kuno 

oleh Sjafe’i itu sesungguhnya adalah sisa reruntuhan candi Hindu yang 

pernah berdiri di tempat tersebut sebelum Masjid Mantingan dibangun, 

secara otomatis batu-batu putih yang ditemukan itu sebenarnya merupakan 

batu lokal, bukan batu impor dari Cina (Hayati, 2008:90). Menurut Knabel 

bahwa Masjid Mantingan terbuat dari bata merah, atapnya bersusun tiga, 

dan memiliki tiga pintu yang masing-masing berdaun pintu ganda, ketiga 

pintu ini menyebabkan dinding di bagian depan terbagi menjadi empat 

bidang. Pada dinding ini terdapat relief rendah, dalam panel-panel. Pada 

setiap bidang tembok terdapat tujuh panel berelief yang tersusun dari atas 

ke bawah, sehingga dalam empat bidang seluruhnya ada 28 panel. Di kiri 

kanan masing-masing deretan panel berelief terdapat hiasan berbentuk 

kelelawar, demikian juga di tiap-tiap pintu, sehingga jumlah seluruhnya 64 

buah. Hiasan medalion bulat yang juga terdapat di dinding yang terletak di 

kiri kanan tangga naik menuju masjid, pada masing-masing sisi terdapat 
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empat panel. Pada tahun 1927 pada beberapa kompleks di Mantingan 

dipugar, menggunakan semen dan kapur sehingga merusak keasliannya. 

 Bangunan baru ini telah ditempelkan pada panel relief yang 

berasal dari masjid lama yang dibangun pada 1559 Masehi. Papan-papan 

batu berelief ini sebagian besar diletakkan di kanan-kiri atas tiga pintu 

yang terdapat pada dinding serambi Masjid, kemudian ada yang dipasang 

di dinding bawah, dinding luar dan sudut-sudut bangunan. Sekitar tahun 

1978-1981, Masjid Mantingan mulai kembali dipugar. Dalam kegiatan 

pemugaran berhasil ditemukan enam panel yang berelief di kedua belah 

sisinya, sejumlah besar balok-balok batu putih dan juga suatu fondasi 

bangunan kuna. Pemugaran yang terakhir ini telah mengakibatkan 

perubahan bentuk Masjid yang atapnya dahulu bersusun tiga, kini beratap 

satu, tiang serambi depan dibongkar dan reliefnya dipindah. Di sisi kanan 

dan kiri terdapat tambahan ruangan sehingga bidang dindingnya menjadi 

enam bidang dan masing-masing bidang terdapat panel berelief 

(www.jprnews.co.cc/2009/11/makam-dan-masjid-mantingan.html). 

Ragam hias yang terdapat di Mantingan sangat menarik karena 

hiasan yang berbentuk relief dipahatkan pada panel-panel. Bentuk panel 

ada yang bulat (medalion), roset, bujur sangkar, empat persegi panjang 

dengan kedua sisinya berbentuk lengkung kurawal dan ada pula berbentuk 

kelelawar. Panel-panel ini berisi relief yang menggambarkan: 
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1. Tumbuh-tumbuhan daun dan bunga teratai, sulur-suluran, labu air, 

pandan, kangkung, nipah, bambu, paku, kelapa, keben, sagu dan 

kamboja. 

2. Binatang yang distilir seperti angsa, burung, ular, kuda, kijang, gajah, 

kera, ketam dan kelelawar. 

3. Rumah panggung, pagar, gapura dan bentar. 

4. Gunung dan matahari. 

5. Motif makara yang distilir. 

6. Anyaman (jalinan).  

Pada pemugaran yang terakhir ditemukan enam panel yang kedua 

bidang   sisinya berisi relief. Bentuk-bentuk panel dan reliefnya sebagai: 

1. Panel berbentuk bujur sangkar. Sisinya yang tampak dihiasi bunga dan 

sulur-suluran. Sisi di baliknya yang semula terpendam dalam dinding 

berisi hiasan yang menggambarkan dua orang dan seorang memakai 

kain panjang, berdiri dan sikapnya menyambah dan mereka tanpa 

kepala. Adegan ini diduga melukiskan Rama, Laksamana sedang 

duduk dan Sinta menghormat di depannya. 

2. Panel berbentuk bundar. Sisinya yang tampak berhiaskan labu air dan 

sisi di belakangnya terdapat hiasan (relief) seekor kijang yang distilir. 

Kijang ini mungkin penjelmaan raksasa yang bernama Marici. 

3. Panel berbentuk segi enam atau persegi panjang dengan kedua sisinya 

berbentuk kurawal atau akulade berisi seekor gajah yang distilir 

dengan daun, sulur-suluran dan bunga teratai. Sisi belakangnya 
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berelief dua ksatria. Seorang bersanggul jatamakuta, berupawita, 

memakai kalung, subang, gelang, berkelat bahu, berkain mulai dari 

perut sampai ke kaki dan memegang busur. Ksatria yang lain 

rambutnya terurai, memakai kalung, subang, gelang, upawita, berkain 

mulai dari perut sampai ke kaki. Kakinya terpotong. Muka kedua 

ksatria ini keadaannya sudah rusak. Di depannya tampak seorang laki-

laki berukuran pendek, rambut dikuncir. Orang ini seperti sedang 

memancing. Adegan ini menggambarkan Rama membawa busur dan 

Laksmana di belakangnya. Sedangkan orang pendek sebagai 

pengiring/punakawannya. 

4. Panel berbentuk bujur sangkar memuat relief yang menggambarkan 

bunga dan sulur-suluran. Sisi sebaliknya menggambarkan seorang 

ksatria bersanggul dan berekor, diiringi oleh dua pengiring bertubuh 

manusia berkepala dan berekor seperti kera. Sayangnya semua muka 

mereka dalam keadaan rusak. Adegan ini menggambarkan Hanoman 

yang sedang berjalan dan diiringi oleh dua sosok bertubuh kera. 

5. Panel berbentuk bujur sangkar. Sisi depan dihiasi dengan bunga dan 

suluran, sedangkan sisi belakangnya dihiasi dengan seorang raksasa. 

6. Panel berbentuk persegi panjang dengan kedua sisinya berkurawal. Sisi 

depan memuat bunga dan daun teratai. Sisi di baliknya berisi dua kera 

tanpa pakaian sedang memanjat suatu tempat, satunya lagi memegang 

tongkat. Adegan ini menggambarkan dua kera sedang bermain-main. Jika 

diperhatikan, relief yang menggambarkan Ramayana terpotong sehingga 
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tidak menggambarkan selengkapnya, sedangkan relief yang dibaliknya 

dalam penggambarannya lengkap dan sempurna. Dapat disimpulkan 

bahwa relief Ramayana dibuat lebih dulu dan relief sebaliknya dibuat 

kemudian. Relief Ramayana memang sengaja dipotong dan dirusak yang 

kemudian dimanfaatkan untuk dibuat panel sebaliknya.  

Selain itu dapat dilihat pula bahwa wajah semua tokoh yang 

digambarkan dalam relief itu rusak. Kerusakan pada wajah para tokoh 

manusia memang disengaja karena masa itu terjadi transisi antara kesenian 

masa Hindu ke masa Islam. Menurut Bernet Kempers, dalam Islam tidak 

lazim adanya penggambaran manusia atau binatang. Maka hiasan yang ada 

di masjid Mantingan yang menggambarkan binatang maupun manusia 

ditiadakan. Apabila ada maka binatang itu dilukiskan dengan stiliran. Ada 

pendapat baru bahwa pengaruh kesenian Islam dalam relief Mantingan 

dapat dihubungkan dengan pengaruh kebatinan Islam atau tasawuf. Hal ini 

didasarkan pada bentuk panel persegi panjang dengan sepasang sisi 

pendeknya berbentuk lengkung yang dihiasi relief binatang yang distilir 

serta letak panel-panel di serambi Masjid Mantingan yang terdiri atas tujuh 

panel dalam setiap bidang Sebelum dipugar tahun 1976-1981 dan bentuk 

kelelawar yang mengelilinginya, serta relief anyaman atau jalinan. Panel 

yang berbentuk empat persegi panjang dengan sepasang sisi pendeknya 

berbentuk lengkung kurawal disebut cermin oleh van der Hoop. Cermin ini 

dalam sufisme merupakan benda yang sering dipakai untuk menjelaskan 

hubungan Allah dengan manusia. Orang yang melihat dalam cermin 
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adalah subyek sekaligus objek dari pengelihatanya, artinya sesuatu muncul 

dari dan kembali ke tempat asalnya. Demikian pula dalam menanamkan 

pengertian tentang hakekat Tuhan sebagai “Yang Ada – Tiada”. Relief 

yang menggambarkan binatang yang distilir dapat ditafsirkan sebagai 

contoh tentang pengertian “ada – tiada”. Berbagai gambaran yang terdapat 

di dalam bingkai cermin merupakan cermin dari realitas dunia.  

Orang yang belum berpengetahuan dan karena kecerobohannya 

akan menyangka bahwa yang dilihatnya adalah kenyataan, pada hal 

semuanya hanya bayang-bayang saja. Dengan diterangi oleh cahaya atau 

nur Allah yang dilambangkan dalam bentuk “garuda”, melalui 

permenungan dia akan dapat melihat kebenaran. Cahaya adalah salah satu 

daya terpendam dalam diri, Allah sendiri juga disebut Nur. Allah 

menyinarkan cahaya-Nya ke tujuh langit dan tujuh bumi. Hal ini 

dihubungkan dengan panel relief yang bersusun tujuh serta hiasan 

kelelawar (ditafsirkan sebagai garuda) yang mengelilingi semua panel. 

Sedangkan relief dengan motif jalinan (anyaman) melambangkan cinta 

kasih Allah yang tak ada batasnya. Adanya enam panel yang memiliki 

relief pada kedua sisinya, membuktikan bahwa di Mantingan terjadi 

perubahan tata nilai, yaitu tata nilai kesenian dari masa Hindu menuju ke 

kesenian masa Islam sehingga relief di Mantingan merupakan transisi yang 

benar-benar terjadi (www.jprnews.co.cc/2009/11/makam-dan-masjid-

mantingan.html). Masjid dan Makam Mantingan sampai saat ini masih 

dapat kita lihat dan masih berfungsi sebagai ”Living Monument” yaitu 
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bangunan yang fungsinya masih digunakan seperti dahulu. Pada saat ini 

Masjid Mantingan telah mengalami beberapa kali renovasi, bahkan 

sekarang telah mengalami penambahan luas bangunan, terutama dibagian 

serambi depan dan serambi kiri, karena jamaah yang menggunakannya 

lebih banyak, sehingga tidak muat lagi jika masih mempertahankan bentuk 

semula. Hiasan-hiasan yang terdapat  pada dinding masih utuh.  

Masjid ini didirikan diatas pondasi yang pejal yang ditinggikan, 

dan untuk mencapainya harus melewati anak tangga. Masjid ini dilengkapi 

dengan mihrab, mimbar serta ruang utama dan serambi. Meskipun telah 

direnovasi ruang utama relatif dijaga bentuk aslinya, terutama pada bentuk 

mimbar dan mihrabnya. Pintu gerbang untuk menuju Masjid ini berbentuk 

candi bentar, berasal dari batu bata yang masih asli (Hayati, 2008:91). 

Adapun makam Mantingan terletak di belakang Masjid. Makam ini terdiri 

dari tiga teras, sesuai dengan bentuk makam-makam kuno, yang 

menunjukkan kedudukan sosial tokoh yang dimakamkan pada masing-

masing teras. Teras pertama yang letaknya terbawah biasanya digunakan 

oleh masyarakat umum. Teras kedua, digunakan untuk memakamkan 

orang-orang yang status sosialnya lebih tinggi. Sedangkan pada teras 

terakhir adalah tokoh-tokoh yang status sosialnya tertinggi, terutama tokoh 

yang dimakamkan di cungkup. Cungkup makam terbuat dari batu bata 

merah dan memiliki dua pintu.  

Diantara dua pintu itu terdapat papan batu putih empat persegi 

panjang yang berisi tulisan “yasanipun kanjeng rahaden mas Panji 
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sasaningrat tumenggung nagari Japara 1812”. Menurut tulisan itu dapat 

diketahui bahwa cungkup itu dibangun pada tahun 1812 oleh Kanjeng Raden 

Mas Panji Sasaningrat Tumenggung Nagari Japara. Pada makam ini yang 

dimakamkan di cungkup adalah Ratu Kalinyamat dan keluarganya (Hayati, 

2008:91-92).Teras pertama yaitu teras terbawah, pintu gerbangnya berupa 

candi bentar dari batu bata, yaitu suatu bentuk pintu gerbang seperti candi.  

Bentuk candi bentar ini menandakan bahwa tempat yang akan kita masuki 

adalah daerah profan. Pada teras kedua pintu gerbangnya berbentuk candi 

bentar. Diantara teras terbawah dengan teras berikutnya pada makam itu 

diberi sekat berupa tembok keliling dari batu bata.  

Sedangkan untuk menuju teras terakhir pintu gerbangnya berupa 

paduraksa, yaitu semacam candi yang bagian tengahnya berlubang sebagai 

tempat untuk lewat. Bentuk gerbang semacam ini menunjukkan bahwa 

tempat yang kita tuju adalah tempat yang suci atau disucikan. Pada suatu 

makam, biasanya yang memiliki pintu gerbang seperti ini tokoh yang 

dimakamkan adalah tokoh-tokoh penting, seperti pada kasus di Mantingan 

ini yang dimakamkan adalah Ratu Kalinyamat, Pangeran Hadlirin dan 

beberapa tokoh keluarga besar kerajaan Jepara, dengan tokoh sentralnya 

Ratu Kalinyamat dan Pangeran Hadlirin. (Hayati, 2008:93-94). 

2. Bukti Situs Peninggalan Sultan Hadlirin dan Ratu Kalinyamat 

a. Makam 

Komplek makam Sultan Hadlirin atau lebih dikenal dengan 

sebutan Makam Mantingan berada + 5 Km sebelah selatan kota Jepara. 
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Sebutan Makam Mantingan karena makam itu berada di desa Mantingan. 

Di dalam komplek Makam Mantingan ini bersemayam jenazah Sultan 

Hadlirin dengan istrinya Ratu Kalinyamat anak Sultan Trenggono cucu 

Raden Patah Raja Kesultanan Demak yang pertama. Diapit oleh makam 

Raden Ayu Prodobinabar istri kedua Sultan Hadlirin anak dari Sunan 

Kudus dan Dewi Wuryan Retnowati anak angkat Sultan Hadlirin yang 

diambil dari anak Sultan Hasanuddin dari Banten. Keempat makam 

tersebut berada di cungkup atau ruangan utama, di depannya terdapat 

tujuh makam yang masing-masing dari kiri ke kanan: makam Patih Cie 

Wie Gwan dan istri, makam Senopati Abdur Rohman dan istri serta 

ketiga anaknya (Tim Penyusun Naskah, 1991:45).  

Patih Cie Wie Gwan adalah seorang yang berasal dari daratan 

Tiongkok yang pada masa lampau pernah menjadi ayah angkat Sultan 

Hadlirin semasa berada di Tiongkok yang saat itu bernama Raden 

Thoyib. Beliau datang ke Jawa ke Kerajaan Kalinyamat dan diangkat 

menjadi Patih oleh Sultan Hadlirin dengan Ratu Kalinyamat, 

sedangkan Senopati Abdur Rohman adalah Senopati dari Kerajaan 

Mataram.Makam Mantingan berada di dalam sebuah bangunan gedung 

yang megah dengan arsitektur Jawa Cina beratap sirap berdinding batu 

bata beralaskan ubin dan berhiaskan ukiran dari batu karang yang 

menurut penyelidikan para ahli, batu karang itu didatangkan dari 

Tiongkok oleh Cie Wie Gwan yang ketika di Jawa dikenal dengan 

sebutan Sungging Badar Duwung. Sebutan itu diberikan oleh karena 

Sungging Badar Duwung / Cie Wie Gwan adalah ahli memahat. 



73 

 

Gedung megah itu dikelilingi pagar karas yang terbuat dari batu 

bata merah dengan arsitektur Hindu dengan pintu gerbang berbentuk 

Pura Paduraksa atau disebut juga dengan Kori Agung. Pintu ini 

berfungsi sebagai pintu masuk keruangan yang di sucikan. Demikian 

juga di depannya lagi berdiri Pura (Gapura) yang terdiri dari dua 

bangunan Pura yang terpisah tanpa daun pintu yang lazim dikenal 

dengan sebutan Pura Bentar. Pura Bentar ini berfungsi sebagai pintu 

masuk yang pertama sebelum di pintu utama (Hayati, 2000:85). 

b. Masjid 

Masjid Sultan Hadlirin atau biasa disebut Masjid Mantingan 

yang didirikan sekitar tahun 1559 M adalah merupakan suatu bukti 

bahwa di Jepara pernah ada pemerintahan dengan bentuk Kesultanan. 

Kesultanan merupakan ciri dari pemerintahan/Kerajaan yang dipimpin 

oleh seorang Raja dengan berperadaban Islam. Dengan demikian di 

Jepara pada masa lampau pernah berdiri sebuah pemerintahan Islam 

yang dipimpin oleh Sultan Hadlirin dan Istrinya Ratu Kalinyamat. 

Semua itu dibuktikan berdasarkan berdirinya sebuah Masjid 

yang sangat megah dengan arsitektur khas Masjid tanah Jawa. Di 

dalam Masjid ini dipenuhi dengan ornament khas yaitu batu karang 

berukir indah. Batu-batu karang itu berdasarkan penyelidikan para ahli 

didatangkan dari Tiongkok oleh Cie Wie Gwan ayah angkat Sultan 

Hadlirin kemudian setelah sampai di Kerajaan Kalinyamat diukir 

untuk dijadikan hiasan dinding Masjid yang dibangun di tempat yang 
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tinggi  dan dekat dengan pesanggrahan Raden Thoyib. Tempat itu 

adalah yang sekarang ini disebut dengan desa Mantingan yang berada 

5 Km sebelah selatan kota Jepara (Tim Penyusun Naskah, 1991:49-

50). Mantingan berarti Pementingan. Pada masa itu Mantingan 

merupakan tempat untuk beristirahat dan mendekatkan diri pada 

Tuhan, yang dipilih Sultan Hadlirin karena letaknya yang srategis dan 

nyaman.  

Dengan demikian Mantingan merupakan tempat yang 

dipergunakan untuk suatu kepentingan-kepentingan tertentu oleh 

Sultan Hadlirin. Akhirnya tempat itu didirikan Masjid untuk tempat 

beribadah mendekatkan diri kepada Allah SWT. Di dalam Masjid 

Mantingan mengandung banyak cerita yang ada hubungannya dengan 

pemerintahan Kalinyamat dan masyarakatnya. Ornamen-ornamen 

Masjid terdiri dari tiga bentuk lingkaran (Medalion) dengan berukiran 

daun-daun khas ukiran Jawa seperti ukiran Majapahit dengan variasi 

garis-garis khas ukiran Cina. Bentuk kedua adalah bujur sangkar dan 

garis kurawal. Semua berukiran khas ukiran Jawa dengan dipenuhi 

oleh motif-motif Cina yang cukup dominan (Tim Penyusun Perpusda, 

1991:50-51). Semua itu beralasan bahwa Cie Wie Gwan adalah 

seorang yang datang dari Tiongkok yang mempunyai kepandaian 

melukis dan memahat.  

Sehingga waktu itu ketika Masjid Mantingan dibangun, Cie 

Wie Gwan mengumpulkan orang-orang yang mampu mengukir untuk 



75 

 

bersama-sama mengukir atau memahat batu karang yang didatangkan 

dari Tiongkok untuk dijadikan hiasan Masjid. Waktu itu di Kerajaan 

Kalinyamat sudah ada seorang ahli pahat bernama Sungging Kaluwih 

yang memiliki banyak anak buah sehingga tanpa susah payah Cie Wie 

Gwan dengan mudah mengumpulkan orang untuk mengukir atau 

memahat batu karang itu sehingga membentuk suatu relief yang hingga 

sampai sekarang. 

Meski waktu itu pemerintahan sudah berbentuk Kasultanan 

namun masih banyak kebudayaan masyarakat yang dipengaruhi oleh 

budaya Hindu sehingga dalam mengerjakan ukiran yang dipimpin oleh 

Patih Cie Wie Gwan  pun ada seorang yang memberikan atau membuat 

hiasan (ornamen) Masjid dengan bentuk Ramayana. Karena didalam 

Islam melarang orang menyembah berhala (patung) maka 

dihapuskanlah Relief Ramayana yang akan dijadikan ornament Masjid. 

Sehingga Cie Wie Gwan diberikan gelar oleh mereka dengan sebutan 

Sungging Badar Duwung. Karena waktu itu berdasarkan analisa 

penulis Sungging Badar Duwung menentang dengan keras ukiran yang 

berbentuk manusia yang diambil dari cerita Ramayana. Sungging 

berarti Ahli Lukis (pahat) Badar berarti gagal dan Duwung berarti 

tajam (keras). Sehingga artinya adalah seorang ahli lukis yang 

melarang/menggagalkan (relief) Ramayana dengan keras (tajam). Arti 

kata ini jauh berbeda dengan arti yang diberikan oleh pendapat-

pendapat sebelumnya. Oleh karenanya di dalam Masjid Mantingan ini 
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di samping membuktikan tentang peninggalan Ratu Kalinyamat yang 

memendam nilai budaya yang cukup tinggi dan agung.  

Demikian juga ada suatu pengajaran yang sangat prinsip 

didalam agama Islam (Tim Peneliti Pemda Jepara, 2009:10). 

Disamping ornamen-ornamen yang terukir pada Masjid, di depan 

Masjid terdapat juga pesanggrahan yang sekarang terkenal dengan 

sebuah bangsal, disitu juga terdapat pintu gerbang yang berbentuk Pura 

Bentar dengan Arsitektur Hindu. Sebelum kita memasuki komplek 

Masjid kita akan berjumpa dengan belik yang berlindung dibawah 

pohon beringin. Di dalam kebudayaan Hindu Budha, pohon beringin 

merupakan pohon suci yang berfungsi sebagai pelindung atau 

pengayom, Kemudian belik bisa diartikan sebagai sumber air yang 

berfungsi untuk mensucikan diri dari kotoran sebelum kita memasuki 

tempat yang suci yaitu Masjid (Tim Penyusun Perpusda, 1991:52). 

Melihat dengan adanya situs peninggalan bersejarah yang ada di 

Kabupaten Jepara yakni masjid dan makam mantingan yang dimana 

juga merupakan salah satu cagar budaya yang masih di lestarikan oleh 

warga jepara karena selain dipergunakan oleh masyarakat sekitar untuk 

kegiatan keagamaan dan ritual adat masjid dan makam tersebut juga di 

manfaatkan oleh masyarakat luar untuk ziarah karena mengingat 

makam dan masjid tersebut adalah merupakan peninggalan pada masa 

pemerintahan sultan agung dan merupakan masjid tertua kedua setelah 

masjid demak, oleh karena itu perihal yang mendasari masjid dan 

makam digunakan untuk ritual keagamaan dari berbagai kalangan. 
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Selain dari pada itu masjid dan makam mantingan 

dimanfaatkan pula oleh para murid SMA-SMA Negeri dan Swasta di 

Kabupaten Jepara bahkan dari SMA-SMA Negeri dan Swasta dari 

Kabupaten lain dan para mahasiswa dari berbagai universitas 

terkemuka di jawa tengah, perihal tersebut dikarenakan situs 

peninggalan bersejarah makam dan masjid mantingan adalah salah satu 

situs bersejarah yang di dalamnya termasuk ada dalam  materi 

pelajaran sejarah SMA. Mengingat dengan adanya situs masjid dan 

makam mantingan diwilayah sendiri para guru sejarah di SMA Negeri 

dan Swasta mempunyai inisiatif untuk melakukan pembelajaran 

sejarah yang inovatif dan efisien, yakni dengan mengunjungi langsung 

ke tempat bersejarah tersebut.Karena selain membuka wawasan dan 

pengalaman baru kepada murid didiknya guru sejarah juga 

memberikan kesempatan untuk mengenal dan mengetahui lebih dekat 

dan lebih dalam dari narasumbernya secara langsung. Dengan begitu 

murid merasa tidak jenuh atau suntuk yang hanya mendengarkan dan 

memperhatikan guru ceramah dan teori-teori yang disampaikan oleh 

guru sejarah. Mengenai hasil laporan kerja belajar kelompok di 

lapangan para siswa cukup bagus dan layak untuk menjadikan 

referensi tambahan sumber belajar mereka selain buku penunjang yang 

dipergunakan, selain dari pada itu dengan guru menerapkan proses 

pembelajaran seperti tersebut ternyata perubahan minat belajar sejarah 

ada sedikit perubahan yang cukup konsisten, yaitu ketika para murid 
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yang hanya mendengarkan dan memperhatikan guru di dalam kelas 

saja dengan guru yang menerapkan proses pembelajaran yang dengan 

datang langsung ke tempat bersejarah cukup membuat antusias mereka 

dalam belajar sejarah lebih berminat kembali untuk mempelajarinya, 

karena menurut pernyataan salah satu murid menjelaskan bahwa.  

Proses pembelajaran yang demikian cukup inovatif karena  

memberikan kesempatan untuk mengetahui secara langsung dan lebih 

dalam. Selain dari pada itu dengan belajar dan datang langsung ke 

tempat peninggalan tersebut membuat para siswa tidak jenuh,suntuk 

dan merasa mendapatkan pelajaran yang membosankan dengan 

mendengarkan ceramah dan teori dari guru sejarah yang menerangkan 

didalam kelas. Dan pernyataan yang terakhir,ketika dalam mengikuti 

pelajaran sejarah siswa akan lebih berminat kembali untuk belajar 

sejarah apabila guru sejarah menerapkan proses pembelajaran yang 

berinovasi. 

 

F.  Pembahasan 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap guru dan siswa SMA Negeri dan 

Swasta di Kabupaten Jepara menunjukkan bahwa situs mantingan sebagai sumbel 

belajar sejarah sudah dimanfaatkan secara baik. Beberapa siswa mayoritas  

memiliki persepsi baik tentang pemanfaatan situs mantingan sebagai sumber 

belajar mata pelajaran sejarah. Sesuai dengan karakteristik mata pelajaran sejarah 
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yang mempelajarai masa lalu manusia, apa yang dikerjakan, apa yang dihasilkan 

manusia di masa lalu di pelajari oleh sejarah. 

Sejarah juga mempunyai sifat unik di mana setiap peristiwa yang terjadi 

hanya sekali dan tidak dapat diulang lagi. Sehingga apabila setiap peristiwa yang 

telah terjadi di masa lampau beserta peralatan-peralatan yang pernah digunakan 

atau dihasilkannya di lestarikan sebagai benda cagar budaya oleh balai pelestarian 

peninggalan purbakala sehingga kelak generasi mendatang dapat mempelajari dan 

mengetahui sejarah bangasanya. Pada SMA Negeri dan Swasta di Kabupaten 

jepara, pemanfaatan situs mantingan sebagai sumber belajar sudah berjalan 

dengan baik. Hal ini disebabkan karena banyak siswa yang merasa sangat perlu 

menggunakan alat peraga maupun benda-benda yang dapat dimanfaatkan dalam 

pembelajaran sejarah. Mereka merasa lebih tertarik apabila digunakan alat bantu 

yang bervariasi, apalagi media tersebut adalah media yang sesungguhnya. Di 

samping itu, letak sekolah yang jaraknya cukup dekat dengan situs mantingan 

yang mempunyai situs-situs purbakala lebih efektif apabila siswa diajak untuk 

berkunjung ke situs tersebut. Hal ini beralasan karena penyampaian materi 

pelajaran yang sistematis, materi yang disampaikan oleh guru dapat menarik 

perhatian siswa, pemberian tugas dari guru sangat membantu siswa dan 

penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi sehingga siswa lebih tertarik 

untuk belajar sejarah (wawancara dengan Juru Kunci). 

Namun demikian hal tersebut tidak terlepas dari faktor penghambat antara 

lain: terdapat SMA yang letaknya agak jauh dari situs mantingan sehingga tidak 

mungkin untuk ke situs tersebut. Selain itu karena jumlah jam mata pelajaran 
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sejarah yang cenderung sempit, apalagi dalam sekolah menengah atas yang 

kadang hanya mempunyai 1 jam pelajaran atau sekitar 45 menit (wawancara 

dengan Rosa Ariyani kelas XI). Pemanfaatan situs mantingan sebagai sumber 

belajar ternyata memberikan pengaruh yang nyata terhadap kesadaran siswa 

tentang sejarah terutama dalam pelestarian situs sejarah. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil wawancara dengan beberapa siswa  SMA Negeri dan swasta di Kabupaten 

Jepara yang memiliki persepsi baik tentang pemanfaatan situs mantingan sebagai 

sumber belajar yang akan diikuti pula dengan tingginya kesadaran sejarah siswa. 

Tingginya kesadaran sejarah ini disebabkan karena adanya pembelajaran yang 

relative baik dalam arti pemanfaatan berbagai sumber termasuk situs mantingan 

sebagai situs sejarah. Sistem pembelajaran yang baik salah satunya dipengaruhi 

oleh metode, media, dan sumber belajar sejarah yang digunakan dalam 

pembelajaran tersebut. Misalnya dengan metode karya wisata ke situs mantingan 

atau situs-situs yang terdapat di beberapa wilayah Kabupaten Jepara lainnya dapat 

menumbuhkembangkan lahirnya kesadaran sejarah pada siswa terhadap benda-

benda peninggalan sejarah yang ada disekitarnya. Dengan adanya pengajaran 

sejarah maka mampu membangkitkan kesadaran sejarah pada generasi muda. 

Upaya meningkatkan perlindungan peninggalan sejarah memerlukan persepsi 

siswa yang positif, sikap siswa yang positif,sikap yang simpatik, dan partisipasi 

siswa pada usaha tersebut. 

Dari keseluruhan hasil penelitian, bentuk pemanfaatan situs-situs 

peninggalan sejarah sebagai sumber belajar sejarah siswa SMA negeri dan Swasta 

di Kabupaten Jepara dinyatakan sudah berhasil meskipun belum optimal. Dari 
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hasil penelitian tersebut ada suatu kemungkinan bahwa situs-situs peninggalan 

sejarah di Kabupaten Jepara belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh siswa sebagai 

sumber belajar. Adapun kemungkinan yang menunjukkan bahwa siswa kurang 

memilliki pengetahuan tentang situs sejarah sebagai sumber belajar. Adapun 

kemungkinan yang menunjukkan bahwa siswa memiliki pengetahuan tentang 

situs sejarah sebagai sumber sejarah adalah sebagai berikut : a) guru tidak terbiasa 

dalam memanfaatkan situs-situs peninggalan sejarah sebagai sumber sejarah, 

sehingga siswa kurang memahami situs-situs peninggalan di Kabupaten Jepara, b) 

tujuan kunjungan siswa ke situs-situs peninggalan sejarah hanya untuk memenuhi 

tugas dari guru saja. Mereka belum benar-benar memahami untuk memanfaatkan 

situs-situs peninggalan sejarah sebagai sumber belajar sejarah mereka, c) 

pelayanan disitus-situs peninggalan di Kabupaten Jepara cenderung ditujukan 

kepada para mahasiswa, peneliti, dan umum, sementara pelayanan untuk para 

siswa baik di tingkat SD, SMP, SMA masih kurang maksimal sehingga perlu 

sosialisasi ke sekolah-sekolah, d) kurangnya informasi tentang penyalahgunaan 

situs-situs peninggalan sejarah di Kabupaten Jepara sebagai sarana untuk 

menambah pengetahuan. Memperhatikan adanya kemungkinan bahwa situs-situs 

sejarah peninggalan di Kabupaten Jepara belum dimanfaatkan secara maksimal 

sebagai sumber belajar sejarah, maka perlu adanya stimulan kepada masyarakat di 

lingkungan dunia pendidikan sehingga situs-situs peninggalan sejarah dapat 

dimanfaatkan dalam rangka menunjang pendidikan nasional. 

Dengan demikian setelah melakukan penelitian dan wawancara dari 

berbagai SMA-SMA Negeri dan Swasta di Kabupaten Jepara saya dapat menarik 
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kesimpulan bahwa ternyata masih ada beberapa SMA-SMA Negeri dan Swasta 

yang masih memanfaatkan situs peninggalan-peninggalan bersejarah di 

Kabupaten Jepara yang diantaranya pendopo kartini,museum dan monument 

kartini,benteng portugis, makam dan masjid mantingan, meskipun pada 

kenyataannya situs-situs dan peninggalan bersejarah tersebut tidak semuanya 

untuk di pelajari dan dipergunakan sebagai sumber belajar tambahan mereka pada 

umumnya. 

Karena melihat dari situs peninggalan bersejarah tersebut yang cukup 

dominan untuk dijadikan sumber belajar materi pelajaran sejarah yakni masjid dan 

makam mantingan serta benteng portugis, yang layak untuk para guru sejarah 

menerapkan proses pembelajaran dengan datang langsung untuk mengetahui lebih 

dekat,meskipun pada kenyataannya para guru sejarah belum mampu untuk 

mengajak para siswanya untuk mengunjungi kedua situs peninggalan sejarah 

tersebut namun hanya salah satu.Melihat dari jarak dan waktu guru sejarah 

akhirnya mengantisipasi dengan mengunjungi obyek terdekat dari lokasi sekolah 

supaya tidak termakan waktu dan biaya. Dan untuk mencari solusi tersebut guru 

sejarah menyarankan para muridnya untuk mencari di internet apabila belum ada 

waktu untuk  mengunjungi tempat situs bersejarah yang cukup jauh lokasinya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Pada hakekatnya para murid-murid di beberapa SMA Negeri dan Swasta 

belajar sejarah sangat menyenangkan apabila guru tidak hanya 

menjelaskan pelajarannya dengan bercerita dan hanya mencatat penjelasan 

yang telah guru sampaikan di depan kelas akan tetapi para murid sangat 

lebih bersemangat bilamana ketika dalam mengisi pelajaran sejarahnya 

dengan cara memperlihatkan secara audio visual, permainan menurut 

inovasi dan kreatifitas guru sejarah dan penyampaian yang mampu 

mengajak siswa untuk lebih terbuka dalam hubungannya guru dan murid 

tidak ada tekanan,dan yang terakhir guru harus pandai mencari waktu 

untuk mengajak siswa study tour dalam kota.  

2. Pemanfaatan peninggalan-peninggalan sejarah di kabupaten jepara sebagai 

sumber belajar pada siswa SMA Negeri dan Swasta belum semuanya situs 

bersejarah di datangi untuk proses pembelajaran sejarah siswa SMA 

Negeri dan Swasta.Beberapa kendala yang dihadapi, antara lain (1) 

permasalahan alokasi waktu yang terbatas, (2) ada sebagian guru yang 

beranggapan bahwa proses pembelajaran tersebut alokasi dalam proses 

pembelajaran sangatlah kurang sehingga mengakibatkan kurang 

maksimalnya dalam mempelajari situs bersejarah di Kabupaten Jepara, (3) 
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materi sudah mengandung kompetensi pembelajaran, (4) beberapa siswa 

cukup antusias dan lebih bersemangat dalam belajar sejarah karena tidak 

suntuk dan jenuh di bandingkan belajar di kelas, (5) letak geografis 

masing-masing sekolahan dengan situs-situs bersejarah, (6) ada beberapa 

sebagian guru belum menguasai dan mengerti peralatan proses 

pembelajaran audio visual (7) kelengkapan sumber belajar, dan (8) guru-

guru sejarah diharapkan mampu menginovasi dalam proses pembelajaran 

sejarah karena pada umumnya masih biasa-biasa saja. 

3. Tanggapan siswa-siswi kelas XI di beberapa SMA Negeri dan Swasta 

Kabupaten Jepara terhadap proses pembelajaran sejarah dengan 

memanfaatkan peninggalan-peninggalan sejarah di Kabupaten Jepara 

sebagai sumber belajar cukup memotivasi mereka untuk belajar sejarah 

secara lebih dalam,karena dengan adanya proses pembelajaran yang 

demikian para siswa tidak merasakan jenuh dan suntuk di kelas yang 

dimana proses pembelajarannya hanya dengan menggunakan metode 

ceramah.Dan dengan keantusiasnya mereka semakin lebih bersemangat 

bilamana mereka dalam proses pembelajarannya turun ke lapangan. 

 

B. Saran 

1. Guru harus pro-aktif dengan peserta didik untuk mencari info yang 

berkompeten melalui beberapa media,dan selain dari pada itu kepala 

sekolah di harapkan untuk memberikan alokasi waktu khusus untuk proses 

pembelajaran turun di lokasi penelitian 
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2. Dibutuhkan kemampuan guru untuk bisa mengoptimalkan media serta 

sumber belajar yang terbatas.  

3. perlu adanya inovasi pembelajaran sejarah guna menunjang minat belajar 

siswa supaya siswa dalam proses pembelajaran sejarah tidak merasa jenuh 

dan suntuk. 

4. Perlu adanya alokasi waktu khusus untuk penelitian di lapangan serta 

pengembangan inovasi proses belajar sejarah supaya murid dalam 

mendapatkan pelajaran sejarah tidak terpaku pada materi dan metode 

ceramah yang dilakukan oleh guru saat mengajar pelajaran sejarah.     

5. Para guru sejarah harus pandai-pandai mencari waktu dalam mengenalkan 

situs sejarah yang ada dalam wilayah kabupaten jepara dengan mendapat 

dukungan,wewenang dan kebijakan dari kepala sekolah karena perihal 

tersebut adalah elemen penting dalam proses pembelajaran sejarah. 

6. Guru sejarah dan para siswa-siswi di beberapa SMA Negeri dan Swasta di 

Kabupaten Jepara harus saling sama-sama terbuka, karena dengan 

keterbukaan menumbuhkan rasa saling membutuhkan yang pada nantinya 

pada proses pembelajaran sejarah bilamana ada salah satu atau beberapa 

murid yang belum mengerti guru bisa menjelaskan kembali sehingga 

kegiatan belajar mengajar benar-benar sesuai.   
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Pertanyaan Guru Sejarah SMA Negeri dan Swasta di Kabupaten Jepara 

1.Bagaimana penerapan sistem proses pembelajaran sejarah yang bpk/ibu 

terapkan di SMA jepara ini yang masih memanfaatkan peninggalan-peninggalan 

bersejarah di kabupaten jepara sebagai tambahan sumber belajar siswa? 

2. Apakah dalam pembelajaran sejarah siswa sudah cukup antusias dan berminat 

untuk mempelajari sejarah dengan cara memanfaatkan peninggalan-peninggalan 

sejarah di kabupaten jepara sebagai sumber belajar? 

3. Bagaimana penerapan proses pembelajaran yang bapak/ibu terapkan dan 

berikan pada siswa SMA dengan memanfaatkan peninggalan-peninggalan sejarah 

di kabupaten jepara? 

4. Mengapa proses pembelajaran yang bapak/ibu terapkan pada siswa anda 

menganjurkan siswa agar datang langsung ke tempat peninggalan bersejarah di 

kabupaten jepara? 

5. Bagaimana pengaruhnya ketika bpk/ ibu menganjurkan siswa untuk datang 

langsung guna mempelajari dan memanfaatkan peninggalan-peninggalan 

bersejarah di kabupaten jepara? 

6. Kapan biasanya bpk/ibu menganjurkan siswa untuk datang secara langsung 

guna mempelajari pelajaran sejarah dengan datang langsung ke peninggalan-

peninggalan bersejarah di kabupaten jepara? 

7. Apakah sistem proses pembelajaran dengan datang langsung dan 

memanfaatkan peninggalan-peninggalan bersejarah di kabupaten jepara sudah 

lama anda terapkan di tahun ajaran sebelumnya? 

8. Berhasilkah sistem penerapan proses pembelajaran yang bapak/ibu terapkan 

pada siswa dengan datang langsung dan memanfaatkan peninggalan bersejarah di 

kabupaten jepara . 

9. Mampukah para siswa memberikan hasil proses pembelajaran secara baik 

dengan datang secara langsung di situs peninggalan-peninggalan bersejarah di 

kabupaten jepara? 

10. Bagaimanakah perihal tentang format-format pembelajaran yang bapak/ibu 

berikan pada siswa ketika akan datang dan memanfaatkan situs peninggalan-

peninggalan bersejarah di kabupaten jepara? 
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Pertanyaan Kepada Siswa 

1. Apakah anda merasa tertarik ketika guru anda menerapkan proses pembelajaran 

dengan cara melihat langsung dan mengenal lebih jauh lagi tentang situs 

peninggalan-peninggalan bersejarah di kabupaten jepara? 

2. Bagaimana guru sejarah anda dalam menerapkan proses pembelajaran ketika 

anda datang langsung ke situs peninggalan bersejarah di kabupaten jepara? 

3. Pengaruh positif seperti apakah yang telah anda peroleh ketika ketika guru anda 

memberikan proses pembelajaran seperti tersebut? 

4. Apakah menurut anda sudah efektifkah proses pembelajaran yang telah di 

berikan pada anda dalam mempelajari peninggalan-peninggalan bersejarah di 

kabupaten jepara? 

5. Bagaimana sistem kerja belajar bersama anda dengan teman-teman ketika 

dalam mempelajari situs peninggalan-peninggalan bersejarah di kabupaten jepara? 

6.Setujukah anda bila pada kedepannya guru anda tersebut dalam proses 

penerapan belajar seperti ini di terapkan juga oleh guru mata pelajaran yang lain 

seperti guru biologi misalnya datang ke tempat alam terbuka dan guru IPS dengan 

berinteraksi langsung dengan mahluk sosial lainya.? 

7. Apakah dari hasil laporan mempelajarisitus-situs peninggalan bersejarah di 

kabupaten jepara dapat menjadikan juga sebagai bahan referensi pokok sumber 

belajar pelajaran sejarah anda? 

8. Apa alasan anda secara pribadi yang menyebabkan anda tertarik ketika guru 

sejarah anda menganjurkan datang secara langsung ke situs-situs peninggalan 

bersejarah di kabupaten jepara? 

9.Menurut kesimpulan anda secara pribadi bagaimana tanggapan anda setelah 

selesai melaksanakan tugas dari guru sejarah anda yang dalam proses 

pembelajarannya menganjurkan untuk datang langsung ke tempat peninggalan-

peninggalan bersejarah di kabupaten jepara? 

10. Apakah ketika anda dan teman-teman anda dalam mempelajari situs 

peninggalan bersejarah di kabupaten jepara sempat mengalami kendala? Jika ada 

kendala seperti apa  saja itu? 
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Pertanyaan Kepada Kepala Sekolah SMA Negeri Dan Swasta 

1. Apakah para guru dalam menerapkan pembelajaran sejarah SMA masih 

memanfaatkan     situs peninggalan-peninggalan bersejarah di kabupaten jepara? 

2. Menurut Bpk/Ibu sendiri apakah penerapannya sudah cukup memenuhi kriteria 

pembelajaran sejarah yang inovatif,dan efektif ketika guru sejarah memberikan 

pembelajaran dengan memanfaatkan peninggalan-peninggalan bersejarah di 

kabupaten jepara?  

3. Apakah dari bapak/ibu secara pribadi juga ikut turut andil memberikan 

beberapa sedikit tambahan konsep proses pembelajaran semacam tersebut 

sebelum siswa mengunjungi tempat bersejarah tersebut? 

4. Beberapa perihal apa sajakah bila mana Bapak/ibu memberikan tambahan 

konsep pada proses pembelajaran semacam tersebut supaya dapat memberikan 

membuahkan hasil yang inovatif bagi siswa? 

5.Apakah cukup efektif dan efisienkah para guru ketika memberikan 

pengarahanterhadap siswa dalam proses mempelajari peninggalan-peninggalan 

bersejarah di kabupaten jepara? 

6. Bagaimana tanggapan bapak/ibu dengan adanya guru sejarah yang menerapkan 

proses pembelajaran kepada siswa dengan datang langsung  ke tempat 

peninggalan bersejarah di kabupaten jepara? 

7. Apakah penerapan proses pembelajaran dimana siswa dengan datang datang 

langsung ke tempat peninggalan bersejarah di kabupaten jepara sudah di terapkan 

di tahun sebelumnya? 

8.Menurut anda pribadi kapan waktu yang cukup efektif dan efisien untuk siswa 

datang ke tempat peninggalan-peninggalan bersejarah di kabupaten jepara? 

9. Bagaimana hasil akhir laporan kegiatan siswa menurut anda pribadi ketika guru 

sejarah menerapkan proses pembelajaran dengan memanfaatkan situs 

peninggalan-peninggalan bersejarah di kabupaten jepara? 

10. Bagaimana minat dan daya tarik siswa ketika guru sejarah dalam penerapan 

proses pembelajaran seperti datang ke situs peninggalan bersejarah di kabupaten 

jepara cukup antusias atau tidak? 
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Pertanyaan Kepada Penjaga atau juru kunci   

1. Apakah pernah para siswa SMA Negeri dan swasta di kabupaten jepara 

berkunjung dan mempelajari situs peninggalan bersejarah di tempat ini? 

2. Perihal apa saja yang mereka pelajari waktu itu dalam kunjungannya di situs 

peninggalan bersejarah di tempat ini? 

3. Bagaimana antusias siswa tersebut ketika itu dalam mengenal dan mempelajari 

situs peninggalan bersejarah di tempat ini? 

4. Kapan biasanya para siswa SMA tersebut berkunjung untuk mengenal dan 

mempelajari situs peninggalan bersejarah di tempat ini? 

5. Menurut anda sendiri ketika para siswa SMA datang dan mengenal situs-situs 

peninggalan bersejarah ini cukup memiliki ketertarikan,minatdan antusias yang 

sangat tinggikah? 

6.Bagaimana menurut anda dengan adanya kedatangan para siswa SMA Negeri 

dan swasta ke situs peninggalan-peninggalan bersejarah ini.? 

7. Apakah dengan kedatangan siswa SMA Negeri dan swasta tersebut ke tempat 

peninggalan bersejarah semacam ini  berpengaruh dengan dampak yang lain? 

8. Dampak Positif seperti apa saja ketika para siswa SMA Negeri dan swasta 

berkunjung ke tempat peninggalan bersejarah seperti ini? 

9. Adakah peraturan-peraturan khusus bagi pengunjung siswa SMA Negeri dan 

swasta dalam kunjungannya ke situs peninggalan bersejarah ini? Kalau ada apa 

saja itu? Dan jelaskan mengapa demikian? 

10. Bagaimana respons siswa SMA Negeri dan swasta ketika anda menjelaskan 

tentang situs-situs peninggalan bersejarah tersebut?-(apakah selalu bertanya untuk 

ingin lebih tahu secara detail karena atas inisiatifnya sendiri? Atau bagaimana)-  
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SILABUS 
Nama Sekolah  : SMA 
Program  : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Mata Pelajaran : Sejarah 
Kelas/Semester : X1/1 
Standar Kompetensi : 1. Menganalisis Perjalanan Bangsa Indonesia pada Masa Negara-negara Tradisional 

Kompetensi 
Dasar 

Materi Pokok  Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar/Bahan/ 

Alat 
Teknik Bentuk 

Instrumen 
Contoh 

Instrumen 
1.1. Menganalisis 
Pengaruh 
Perkembangan 
Agama dan 
Kebudayaan 
Hindu-Buddha 
terhadap 
Masyarakat di 
Berbagai Daerah 
di Indonesia 

Agama dan 
Kebudayaan Hindu-
Buddha di Indonesia 
• Lahir dan 

berkembangnya 
agama dan 
kebudayaan 
Hindu-Buddha 

 
 
 

 
 
 
• Mencari artikel di 

perpustakaan dan 
internet mengenai 
lahir dan 
berkembangnya 
agama dan 
kebudayaan Hindu-
Buddha di India 

 
 
 
• Mendeskripsikan lahir dan 

berkembangnya agama dan 
kebudayaan Hindu-Buddha 
di India 

 
 
 
 

 
 
 
• Portofolio 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
• Uraian 

Analiti
s 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
• Uraikan secara jelas tentang 

proses perkembangan Hindu-
Buddha pada masa pemerintahan 
Raja Ashoka dari Dinasti 
Maurya dari berbagai sumber! 
(Aktivitas hal 6) 

 
 
 
3x45 
menit 

 
 
 
• Buku sumber 

Sejarah SMA –   
(hal 1 – 20) 

• Peta konsep 
• Power point 
• OHP/Slide 
• Buku 

penunjang 
• Internet 
 

• Proses masuk dan 
berkembangnya 
agama dan 
kebudayaan 
Hindu-Buddha di 
Indonesia 

 
 
 
 
 

• Mendeskripsikan 
teori masuk dan 
berkembangnya 
Hindu-Buddha di 
Indonesia 

 
 
 
 
 
 

• Mendeskripsikan teori masuk 
dan berkembangnya Hindu-
Buddha di Indonesia 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Tes 
Tertulis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Pilihan 
Ganda 

 
 
 
 
 
• Uraian  
 
 
 

• Bangsa yang datang ke kota 
Mohenjo-Daro dan Harappa 
yang mengembangkan agama 
Hindu adalah ... 

a. Mesopotamia d. Arya 
b. Mesir             e. Asia 
c. Arab (Evaluasi hal 17 – 19) 

• Jelaskan latar belakang 
perkembangan agama Hindu-
Buddha di Indonesia! (Evaluasi 
hal 19 – 20) 

3x45 
menit 

• Buku sumber 
Sejarah SMA –   
(hal 1 – 20) 

• Peta konsep 
• Power point 
• OHP/Slide 
• Buku 

penunjang 
• Internet 
 

 
• Jalur masuknya 

Hindu-Buddha ke 
Indonesia 

• Mendemonstrasika
n peta jalur 
masuknya Hindu-
Buddha ke 
Indonesia 

• Menunjukkan peta jalur 
masuknya Hindu-Buddha ke 
Indonesia (Gambar 1.5 hal 9) 

 
 

• Portofolio  
 
 
 
 

• Gamba
r Peta 

 
 
 

• Gambarkanlah peta jalur 
masuknya agama Hindu-Buddha 
ke Indonesia! 

 
 

3x45 
menit 

• Buku sumber 
Sejarah SMA –   
(hal 1 – 20) 

• Peta konsep 
• Power point 
• OHP/Slide 
• Buku 

penunjang 
• Internet 
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• Tradisi Hindu-
Buddha di 
Indonesia  

• Diskusi mengenai 
kontribusi 
kebudayaan Hindu-
Buddha terhadap 
kehidupan 
masyarakat 
Indonesia 

• Mengidentifikasi fakta-fakta 
tentang proses interaksi 
masyarakat di berbagai 
daerah dengan tradisi Hindu-
Buddha 

 
 

• Unjuk 
Kerja 

 
 
 

• Diskusi • Diskusikanlah kontribusi paling 
besar dari kebudayaan Hindu-
Buddha terhadap kehidupan 
masyarakat Indonesia! 
(Analitika hal 16) 

2x45 
menit 

• Buku sumber 
Sejarah SMA –   
(hal 1 – 20) 

• Peta konsep 
• Power point 
• OHP/Slide 
• Buku 

penunjang 
• Internet 
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SILABUS 
Nama Sekolah  : SMA 
Program  : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Mata Pelajaran : Sejarah 
Kelas/Semester : X1/1 
Standar Kompetensi : 1. Menganalisis Perjalanan Bangsa Indonesia pada Masa Negara-negara Tradisional 

Kompetensi 
Dasar 

Materi Pokok  Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar/Bahan/ 

Alat 
Teknik Bentuk 

Instrumen 
Contoh 

Instrumen 
1.2. Menganalisis 
Perkembangan 
Kehidupan 
Negara-negara 
Kerajaan Hindu-
Buddha di 
Indonesia 

Indonesia Pada Masa 
Kerajaan-Kerajaan 
Hindu-Buddha  
• Muncul dan 

berkembangnya 
kerajaan-kerajaan 
Hindu-Buddha di 
berbagai daerah 

 

 
 
 
• Diskusi mengenai 

muncul dan 
berkembangnya 
kerajaan-kerajaan 
Hindu-Buddha di 
berbagai daerah 

 
 
 
• Mendeskripsikan muncul dan 

berkembangnya kerajaan-
kerajaan Hindu-Buddha di 
berbagai daerah 

a. Kutai 
b. Tarumanegara 
c. Holing 
d. Melayu 
e. Sriwijaya 
f. Mataram Kuno 
g. Medang Kemulan 
h. Kediri 
i. Singasari 
j. Bali 
k. Pajajaran 
l. Majapahit  

 
 
 
• Unjuk 

Kerja 

 
 
 
• Diskusi 

Jigsaw 

 
 
 
• Diskusikanlah struktur birokrasi 

antara kerajaan-kerajaan Hindu-
Buddha di berbagai daerah 

 
 
 
3x45 
menit 

 
 
 
• Buku sumber 

Sejarah SMA –   
(hal 21 – 62) 

• Peta konsep 
• Power point 
• OHP/Slide 
• Buku 

penunjang 
• Internet 

• Wilayah 
kekuasaan 
kerajaan-kerajaan 
Hindu-Buddha di 
berbagai daerah 

• Mendemonstrasikan 
peta wilayah 
kekuasaan kerajaan-
kerajaan Hindu-
Buddha di berbagai 
daerah  

• Menunjukkan peta wilayah 
kekuasaan kerajaan-kerajaan 
Hindu-Buddha di berbagai 
daerah 

a. Kutai 
b. Tarumanegara 
c. Holing 
d. Melayu 
e. Sriwijaya 
f. Mataram Kuno 
g. Medang Kemulan 
h. Kediri 
i. Singasari 
j. Bali 
k. Pajajaran 
l. Majapahit 

• Tes Lisan • Soal 
Peta 

• Tunjukkanlah wilayah 
kekuasaan Kerajaan Majapahit! 

3x45 
menit 

• Buku sumber 
Sejarah SMA –   
(hal 21 – 62) 

• Peta konsep 
• Power point 
• OHP/Slide 
• Buku 

penunjang 
• Internet 
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• Kehidupan sosial, 
ekonomi, budaya, 
dan agama 
kerajaan-kerajaan 
Hindu-Buddha di 
berbagai daerah 

• Mencari artikel di 
internet mengenai 
kehidupan sosial, 
ekonomi, budaya, 
dan agama kerajaan-
kerajaan Hindu-
Buddha di berbagai 
daerah 

• Mendeskripsikan kehidupan 
sosial, ekonomi, budaya, dan 
agama kerajaan-kerajaan 
Hindu-Buddha di berbagai 
daerah 

• Portofolio  • Uraian 
Analiti
s 

• Analisislah peninggalan-
peninggalan sistem kebudayaan 
dari Kerajaan Tarumanegara 
yang masih berlaku di 
masyarakat kita pada saat ini! 
Buatlah dalam bentuk uraian 
analitis (Aktivitas hal 26) 

3x45 
menit 

• Buku sumber 
Sejarah SMA –   
(hal 21 – 62) 

• Peta konsep 
• Power point 
• OHP/Slide 
• Buku 

penunjang 
• Internet 

• Indonesia pada 
Masa Kerajaan-
Kerajaan Hindu-
Buddha  

• Menjelaskan 
keberlanjutan tradisi 
Hindu-Buddha 
setelah keruntuhan 
kerajaan-kerajaan 
Hindu-Buddha di 
Indonesia 

 

• Menjelaskan keberlanjutan 
tradisi Hindu-Buddha setelah 
keruntuhan kerajaan-kerajaan 
Hindu-Buddha di Indonesia 

• Tes 
Tertulis 

• Pilihan 
Ganda 

 
 
 
• Uraian  
 

• Kerajaan Sriwijaya runtuh 
setelah diambil alih oleh 
kerajaan ... 

a. Kutai           d. Majapahit 
b. Chola           e. Melayu 
c. Holing (Evaluasi hal 60 – 62) 

• Sebutkan faktor-faktor 
memudarnya tradisi Hindu-
Buddha pada kerajaan-kerajaan 
di Indonesia! (Evaluasi hal 62) 

1x45 
menit 

• Buku sumber 
Sejarah SMA –   
(hal 21 – 62) 

• Peta konsep 
• Power point 
• OHP/Slide 
• Buku 

penunjang 
• Internet 

 
 
 
Nama Sekolah  : SMA         
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SILABUS 
Program  : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Mata Pelajaran : Sejarah 
Kelas/Semester : X1/1 
Standar Kompetensi : 1. Menganalisis Perjalanan Bangsa Indonesia pada Masa Negara-negara Tradisional 

Kompetensi 
Dasar 

Materi Pokok  Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar/Bahan/ 

Alat 
Teknik Bentuk 

Instrumen 
Contoh 

Instrumen 
1.3. Menganalisis 
Pengaruh 
Perkembangan 
Agama dan 
Kebudayaan Islam 
terhadap 
Masyarakat di 
Berbagai Daerah 
di Indonesia 

Agama dan 
Kebudayaan Islam di 
Indonesia 
• Lahir dan 

berkembangnya 
agama dan 
kebudayaan 
Islam  

 

 
 
 
• Diskusi mengenai 

proses 
perkembangan 
Islam pada masa 
Khalifah Abbasiyah, 
Fatimiyah, dan 
Kordoba 

 
 
 
• Mendeskripsikan proses lahir 

dan berkembangnya agama 
dan kebudayaan Islam di 
Jazirah Arab 

 
 
 
• Unjuk 

Kerja 

 
 
 
• Diskusi 

 
 
 
• Buatlah kelompok diskusi yang 

terdiri dari 3 – 4 orang tentang 
perkembangan Islam pada masa 
Khalifah Abbasiyah, Fatimiyah, 
dan Kordoba dari berbagai 
sumber, baik internet maupun 
buku! (Aktivitas hal 70) 

 
 
 
3x45 
menit 

 
 
 
• Buku sumber 

Sejarah SMA 
(hal 63 – 86) 

• Peta konsep 
• Power point 
• OHP/Slide 
• Buku 

penunjang 
• Internet 

• Pendapat para 
ahli tentang 
proses awal 
penyebaran Islam 
di kepulauan 
Indonesia 

 
 
• Tempat-tempat 

dan bukti-bukti 
penyebaran awal 
Islam di 
Indonesia 

• Mencari artikel di 
perpustakaan dan 
internet mengenai 
pendapat para ahli 
tentang proses awal 
penyebaran Islam di 
Indonesia 

• Mengidentifikasi 
pada peta tempat 
dan bukti 
penyebaran awal 
Islam di Indonesia 

• Mendeskripsikan pendapat 
para ahli tentang proses awal 
penyebaran Islam di 
kepulauan Indonesia 

 
 
 
• Mengidentifikasi pada peta 

mengenai tempat-tempat dan 
bukti-bukti penyebaran awal 
Islam di Indonesia 

• Portofolio 
 
 
 
 
 
 
• Tes Lisan 
 
 
 
 

• Rangk
uman 

 
 
 
 
 
• Soal 

Peta 
 

• Buatlah rangkuman mengenai 
pendapat ahli tentang proses 
awal penyebaran Islam di 
kepulauan Indonesia 
berdasarkan informasi yang 
kamu dapat dari internet 

 
 
• Tunjukkanlah pada peta letak 

makam Fatimah Binti Maimun!  
 

3x45 
menit 

• Buku sumber 
Sejarah SMA 
(hal 63 – 86) 

• Peta konsep 
• Power point 
• OHP/Slide 
• Buku 

penunjang 
• Internet 

• Perkembangan 
Islam di berbagai 
daerah dari abad 
ke-15 sampai 
abad ke-18 

• Mendeskripsikan 
perkembangan 
Islam di berbagai 
daerah dari abad ke-
15 sampai abad ke-
18 

• Mendeskripsikan 
perkembangan Islam di 
berbagai daerah dari abad ke-
15 sampai abad ke-18 

• Portofolio  • Uraian 
Analiti
s 

• Analisislah proses 
perkembangan Islam dari zaman 
kerajaan hingga saat ini! 
Jelaskanlah faktor-faktor yang 
menjadi penentu mudahnya 
proses perkembangan Islam di 
Nusantara! (Aktivitas hal 78) 

3x45 
menit 

• Buku sumber 
Sejarah SMA 
(hal 63 – 86) 

• Peta konsep 
• Power point 
• OHP/Slide 
• Buku 

penunjang 
• Internet 
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• Kehidupan sosial, 
politik, ekonomi, 
dan budaya Islam 
di Indonesia   

• Mendeskripsikan 
kehidupan sosial, 
politik, ekonomi, 
dan budaya Islam di 
Indonesia   

 

• Mendeskripsikan kehidupan 
sosial, politik, ekonomi, dan 
budaya Islam di Indonesia   

 

• Tes 
Tertulis 

• Pilihan 
Ganda 

 
 
 
 
• Uraian  
 

• Tanda seseorang menerima 
agama Islam adalah ... 

a. sholat          d. shaum 
b. syahadat      e. zakat 
c. ta’awudz (Evaluasi hal 83 – 

85) 
• Apa pengaruh Islam terhadap 

kebudayaan asli Nusantara! 
(Evaluasi hal 85) 

2x45 
menit 

• Buku sumber 
Sejarah SMA 
(hal 63 – 86) 

• Peta konsep 
• Power point 
• OHP/Slide 
• Buku 

penunjang 
• Internet 
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Nama Sekolah  : SMA        SILABUS 
Program  : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Mata Pelajaran : Sejarah 
Kelas/Semester : X1/1 
Standar Kompetensi : 1. Menganalisis Perjalanan Bangsa Indonesia pada Masa Negara-negara Tradisional 

Kompetensi 
Dasar 

Materi Pokok  Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar/Bahan/ 

Alat 
Teknik Bentuk 

Instrumen 
Contoh 

Instrumen 
1.4. Menganalisis 
Perkembangan 
Kehidupan 
Negara-negara 
Kerajaan Islam di 
Indonesia 

Indonesia Pada Masa 
Kerajaan-Kerajaan 
Islam  
• Muncul dan 

berkembangnya 
kerajaan-kerajaan 
Islam di berbagai 
daerah 

 
 
 
 
 
 
 
• Ciri-ciri pokok 

sistem dan 
struktur sosial 
masyarakat di 
kerajaan-kerajaan 
bercorak Islam di 
berbagai daerah 

 

 
 
 
• Diskusi mengenai 

muncul dan 
berkembangnya 
kerajaan-kerajaan 
Islam di berbagai 
daerah 

 
 
 
 
 
 
• Mengidentifikasi 

ciri-ciri pokok 
sistem dan struktur 
sosial masyarakat di 
kerajaan-kerajaan 
bercorak Islam di 
berbagai daerah 

 
 
 
• Mendeskripsikan muncul dan 

berkembangnya kerajaan-
kerajaan Islam di berbagai 
daerah 

a. Samudra Pasai 
b. Malaka 
c. Aceh Darussalam 
d. Demak 
e. Banten 
f. Mataram Islam 
g. Gowa dan Tallo 
h. Ternate dan Tidore 

• Mengidentifikasi ciri-ciri 
pokok sistem dan struktur 
sosial masyarakat di kerajaan-
kerajaan bercorak Islam di 
berbagai daerah 

 
 
 
• Unjuk 

Kerja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Portofolio  

 
 
 
• Diskusi 

Jigsaw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Uraian 

Analiti
s 

 
 
 
• Diskusikanlah mengenai muncul 

dan berkembangnya kerajaan-
kerajaan Islam di berbagai 
daerah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Sebutkan pahlawan-pahlawan 

Islam dan sastrawan Islam besar 
yang berasal dari Kerajaan 
Aceh! Sebutkan pula 
kontribusinya baik dalam hal 
perjuangan maupun karya sastra! 
(Aktivitas hal 96) 

 
 
 
3x45 
menit 

 
 
 
• Buku sumber

Sejarah SMA
(hal 87 – 114

• Peta konsep 
• Power point 
• OHP/Slide 
• Buku 

penunjang 
• Internet 

• Wilayah 
kekuasaan 
kerajaan-kerajaan 
Islam di berbagai 
daerah 

• Mendemonstrasikan 
peta wilayah 
kekuasaan kerajaan-
kerajaan Islam di 
berbagai daerah  

• Menunjukkan peta wilayah 
kekuasaan kerajaan-kerajaan 
Islam di berbagai daerah 

a. Samudra Pasai 
b. Malaka 
c. Aceh Darussalam 
d. Demak 
e. Banten 
f. Mataram Islam 
g. Gowa dan Tallo 
h. Ternate dan Tidore 

• Tes Lisan • Soal 
Peta 

• Tunjukkanlah wilayah 
kekuasaan Kerajaan Mataram 
Islam! 

3x45 
menit 

• Buku sumber
Sejarah SMA
(hal 87 – 114

• Peta konsep 
• Power point 
• OHP/Slide 
• Buku 

penunjang 
• Internet 
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• Struktur 
birokrasi, 
hubungan pusat 
daerah, dan 
hukum di 
kerajaan-kerajaan 
yang bercorak 
Islam 

• Mendeskripsikan 
struktur birokrasi, 
hubungan pusat 
daerah, dan hukum 
di kerajaan-kerajaan 
yang bercorak Islam 

• Mendeskripsikan struktur 
birokrasi, hubungan pusat 
daerah, dan hukum di 
kerajaan-kerajaan yang 
bercorak Islam 

• Tes 
Tertulis  

• Pilihan 
Ganda 

 
 
 
• Uraian  
 

• Kerajaan yang termasuk Uli 
Siwa adalah ... 

a. Halmahera   d. Ambon 
b. Seram          e. Ternate 
c. Bacan (Evaluasi hal 112 – 

114) 
• Uraikan kehidupan politik di 

kerajaan Banten! (Evaluasi hal 
114) 

1x45 
menit 

• Buku sumber
Sejarah SMA
(hal 87 – 114

• Peta konsep 
• Power point 
• OHP/Slide 
• Buku 

penunjang 
• Internet 
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Nama Sekolah  : SMA        SILABUS 
Program  : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Mata Pelajaran : Sejarah 
Kelas/Semester : X1/1 
Standar Kompetensi : 1. Menganalisis Perjalanan Bangsa Indonesia pada Masa Negara-negara Tradisional 

Kompetensi 
Dasar 

Materi Pokok  Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar/Bahan/ 

Alat 
Teknik Bentuk 

Instrumen 
Contoh 

Instrumen 
1.5. Menganalisis 
Proses Interaksi 
antara Tradisi 
Lokal, Hindu-
Buddha, dan Islam 
di Indonesia 

Akulturasi Kebudayaan 
Lokal, Hindu-Buddha, 
dan Islam di Indonesia 
• Perpaduan tradisi 

lokal, Hindu-
Buddha, dan 
Islam dalam 
institusi sosial 
masyarakat di 
berbagai daerah 

 
• Percampuran 

kepercayaan 
lokal, Hindu-
Buddha, dan 
Islam dalam 
kehidupan 
keagamaan 
masyarakat di 
berbagai daerah   

 
 
 
• Mengidentifikasi 

perpaduan tradisi 
lokal, Hindu-
Buddha, dan Islam 
dalam institusi 
sosial masyarakat di 
berbagai daerah 

• Mendeskripsikan 
proses percampuran 
kepercayaan lokal, 
Hindu-Buddha, dan 
Islam dalam 
kehidupan 
keagamaan 
masyarakat di 
berbagai daerah   

 
 
 
• Mengidentifikasi perpaduan 

tradisi lokal, Hindu-Buddha, 
dan Islam dalam institusi 
sosial masyarakat di berbagai 
daerah 

 
 
 
• Mendeskripsikan proses 

percampuran kepercayaan 
lokal, Hindu-Buddha, dan 
Islam dalam kehidupan 
keagamaan masyarakat di 
berbagai daerah   

 
 
 
• Unjuk 

Kerja 
 
 
 
 
 
 
• Portofolio  

 
 
 
• Diskusi  
 
 
 
 
 
 
• Uraian 

Analiti
s 

 
 
 
• Diskusikanlah mengenai warisan 

peninggalan pengaruh budaya 
Hindu-Buddha yang sampai saat 
ini masih secara konsisten 
dilaksanakan di dalam 
masyarakat kita! (Aktivitas hal 
122) 

 
• Buatlah uraian analitis mengenai 

akulturasi budaya Islam dengan 
budaya lokal yang sampai saat 
ini masih diterapkan di 
masyarakat tempat tinggalmu, 
baik dalam ilmu fikih, filasafat, 
ekonomi, maupun sosial budaya! 
(Aktivitas hal 127) 

 

 
 
 
3x45 
menit 

 
 
 
• Buku sumber

Sejarah SMA
(hal 115 – 13

• Peta konsep 
• Power point 
• OHP/Slide 
• Buku 

penunjang 
• Internet 

• Percampuran 
arsitektur lokal, 
Hindu-Buddha, 
dan Islam di 
berbagai wilayah 
Indonesia  

• Menganalisis proses 
percampuran seni 
bangunan lokal, 
Hindu-Buddha, dan 
Islam di berbagai 
wilayah Indonesia 

• Menganalisis proses 
percampuran seni bangunan 
lokal, Hindu-Buddha, dan 
Islam di berbagai wilayah 
Indonesia 

• Tes 
Tertulis  

• Pilihan 
Ganda 

 
 
 
 
• Uraian  
 

• Arca dan pahatan yang terdapat 
pada candi dinamakan ... 

a. chopper      d. artefak 
b. flakes          e. relief 
c. gerabah (Evaluasi hal 128 – 

130 & 132 - 136) 
• Apakah pengaruh Islam dalam 

hal seni bangunan di Indonesia! 
(Evaluasi hal 130 & 136) 

1x45 
menit 

• Buku sumber
Sejarah SMA
(hal 115 – 13

• Peta konsep 
• Power point 
• OHP/Slide 
• Buku 

penunjang 
• Internet 
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Nama Sekolah  : SMA        SILABUS 
Program  : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Mata Pelajaran : Sejarah 
Kelas/Semester : X1/2 
Standar Kompetensi : 2. Menganalisis Perkembangan bangsa Indonesia sejak masuknya pengaruh Barat sampai dengan Pendudukan Jepang 

Kompetensi 
Dasar 

Materi Pokok  Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar/Bahan/ 

Alat 
Teknik Bentuk 

Instrumen 
Contoh 

Instrumen 
2.1. Menganalisis 
Perkembangan 
Pengaruh Barat 
dan Perubahan 
Ekonomi, 
Demografi, dan 
Kehidupan Sosial 
Budaya 
Masyarakat di 
Indonesia pada 
masa Kolonial 

Kolonialisme dan 
Imperialisme Barat di 
Indonesia  
• Merkantilisme 

dan Kapitalisme 
 
 

 
 
 
• Mencari artikel di 

perpustakaan dan 
internet mengenai 
pengertian 
merkantilisme dan 
kapitalisme dan 
hubungannya 
dengan kolonialisme 
dan imperialisme 
Barat di Indonesia 

 
 
 
• Menghubungkan 

merkantilisme dan kapitalisme 
dengan perkembangan 
kolonialisme dan 
imperialisme Barat di 
Indonesia 

 
 
 

 
 
 
• Portofolio 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
• Rangk

uman  
 
 
 
 
 

 
 
 
• Buatlah rangkuman mengenai 

pengertian merkantilisme dan 
kapitalisme dan hubungannya 
dengan kolonialisme dan 
imperialisme Barat di Indonesia 

 
 
 

 
 
 
3x45 
menit 

 
 
 
• Buku sumber

Sejarah SMA
(hal 137 – 17

• Peta konsep 
• Power point 
• OHP/Slide 
• Buku 

penunjang 
• Internet 

• Kolonialisme dan 
Imperialisme 
Barat di 
Indonesia 

• Mendemonstrasikan 
peta jalur 
kedatangan bangsa-
bangsa Barat ke 
Indonesia 

• Mendeskripsikan 
kedatangan bangsa-
bangsa Barat ke 
Indonesia  

• Menunjukkan peta jalur 
kedatangan bangsa-bangsa 
Barat ke Indonesia 

 
• Mendeskripsikan kedatangan 

bangsa-bangsa Barat ke 
Indonesia 

• Tes Lisan 
 
 
 
• Portofolio  

• Soal 
Peta 

 
 
 
• Uraian 

Analiti
s 

• Tunjukkanlah jalur kedatangan 
Bangsa Belanda ke Indonesia! 

 
 
• Buatlah uraian analitis mengenai 

pengaruh kedatangan bangsa-
bangsa Barat ke Indonesia 
terhadap perkembangan 
masyarakat! 

3x45 
menit 

• Buku sumber
Sejarah SMA
(hal 137 – 17

• Peta konsep 
• Power point 
• OHP/Slide 
• Buku 

penunjang 
• Internet 

• Perkembangan 
kekuasaan 
Bangsa Eropa di 
Indonesia 

• Mendiskusikan 
perkembangan 
kekuasaan Bangsa 
Eropa di Indonesia 

• Mendeskripsikan 
perkembangan kekuasaan 
Bangsa Eropa di Indonesia 

• Unjuk 
Kerja  

• Diskusi 
 
 
 
 

• Diskusikanlah tentang 
pengaruh kegiatan 
perdagangan dengan bangsa 
Eropa terhadap perkembangan 
perekonomian masyarakat 
Indonesia! (Aktivitas hal 153) 

3x45 
menit 

• Buku sumber
Sejarah SMA
(hal 137 – 17

• Peta konsep 
• Power point 
• OHP/Slide 
• Buku 

penunjang 
• Internet 
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• Kondisi 
masyarakat 
Indonesia masa 
kolonial 

• Mendiskusikan 
kondisi masyarakat 
Indonesia masa 
kolonial   

• Mendeskripsikan kondisi 
masyarakat Indonesia masa 
kolonial   

• Unjuk 
Kerja 

• Diskusi • Diskusikanlah tentang 
kegagalan proses 
industrialisasi di Indonesia 
pada masa kolonial! 
Diskusikanlah pula tentang 
proses perkembangan tata 
ruang kota Indonesia pada 
masa kolonial! (Aktivitas hal 
162) 

3x45 
menit 

• Buku sumber
Sejarah SMA
(hal 137 – 17

• Peta konsep 
• Power point 
• OHP/Slide 
• Buku 

penunjang 
• Internet 

• Perlawanan 
masyarakat 
Indonesia 
terhadap 
kekuasaan asing 

• Menjelaskan 
perlawanan 
masyarakat 
Indonesia terhadap 
kekuasaan asing 

• Menjelaskan perlawanan 
masyarakat Indonesia 
terhadap kekuasaan asing 

• Tes 
Tertulis  

• Pilihan 
Ganda 

 
 
 
 
 
• Uraian  
 

• Sultan Hasanuddin adalah tokoh 
perlawanan menghadapi VOC 
dari daerah ... 

a. Ternate    d. Mataram 
b. Tapanuli  e. Maluku 
c. Makassar (Evaluasi hal 167 

– 169) 
• Apa yang dimaksud dengan 

kebijakan kerja paksa! (Evaluasi 
hal 169) 

1x45 
menit 

• Buku sumber
Sejarah SMA
(hal 137 – 17

• Peta konsep 
• Power point 
• OHP/Slide 
• Buku 

penunjang 
• Internet 
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Nama Sekolah  : SMA        SILABUS 
Program  : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Mata Pelajaran : Sejarah 
Kelas/Semester : X1/2 
Standar Kompetensi : 2. Menganalisis Perkembangan bangsa Indonesia sejak masuknya pengaruh Barat sampai dengan Pendudukan Jepang 

Kompetensi 
Dasar 

Materi Pokok  Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar/Bahan/ 

Alat 
Teknik Bentuk 

Instrumen 
Contoh 

Instrumen 
2.2. Menganalisis 
Hubungan antara 
Perkembangan 
Paham-paham 
Baru dan 
Transformasi 
Sosial dengan 
Kesadaran dan 
Pergerakan 
Kebangsaan 

Kesadaran Kebangsaan 
di Asia dan Afrika 
• Faham 

liberalisme, 
sosialisme, 
nasionalisme, 
pan-islamisme, 
dan demokrasi 
serta kesadaran 
nasionalisme di 
Asia dan Afrika 

 
 

 
 
• Mencari artikel di 

perpustakaan dan 
internet mengenai 
faham liberalisme, 
sosialisme, 
nasionalisme, pan-
islamisme, dan 
demokrasi serta 
kesadaran berbangsa 
di Asia dan Afrika 

 
 
• Menghubungkan faham 

liberalisme, sosialisme, 
nasionalisme, pan-islamisme, 
dan demokrasi dengan 
munculnya ideologi 
nasionalisme di Asia, Afrika, 
dan kesadaran kebangsaan 
Indonesia 

 
 

 
 
• Portofolio 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Uraian 

Analiti
s 

 
 
 
 
 

 
 
• Baca lebih banyak sumber buku 

dan artikel mengenai faham-
faham yang telah diuraikan 
sebelumnya! Lalu, berilah 
pendapat Anda tentang masing-
masing kebaikan dan kelemahan 
setiap faham dalam bentuk 
uraian analitis! (Aktivitas 176) 

 
 

 
 
3x45 
menit 

 
 
• Buku sumber

Sejarah SMA
(hal 171 – 19

• Peta konsep 
• Power point 
• OHP/Slide 
• Buku 

penunjang 
• Internet 

• Pergerakan 
kebangsaan di 
Asia dan Afrika 

• Mendiskusikan 
pergerakan 
kebangsaan di Asia 
dan Afrika 

• Mendeskripsikan pergerakan 
kebangsaan di Asia dan 
Afrika 

a. Filipina 
b. Malaysia 
c. Vietnam 
d. India 
e. Mesir 

• Unjuk 
Kerja  

• Diskusi 
Jigsaw 

• Diskusikanlah pergerakan 
kebangsaan di Asia dan Afrika! 

3x45 
menit 

• Buku sumber
Sejarah SMA
(hal 171 – 19

• Peta konsep 
• Power point 
• OHP/Slide 
• Buku 

penunjang 
• Internet 

• Kehidupan 
kekotaan dan 
munculnya 
pergerakan 
kebangsaan 
Indonesia 

• Menghubungkan 
kehidupan kekotaan 
dengan munculnya 
pergerakan 
kebangsaan 
Indonesia 

• Menghubungkan kehidupan 
kekotaan dengan munculnya 
pergerakan kebangsaan 
Indonesia 

• Tes 
Tertulis  

• Pilihan 
Ganda 

 
 
 
 
• Uraian  
 

• Faham sosialisme masuk ke 
Indonesia melalui perantara ... 

a. Soebandrio    d. Semaun 
b. Tan Malaka   e. D.N. Aidit 
c. Sneevliet (Evaluasi hal 187 

– 190) 
• Sebutkan faktor-faktor yang 

membuat lahirnya gerakan 
pemuda di Indonesia! (Evaluasi 
hal 190) 

1x45 
menit 

• Buku sumber
Sejarah SMA
(hal 171 – 19

• Peta konsep 
• Power point 
• OHP/Slide 
• Buku 

penunjang 
• Internet 



104 

 

• Latar belakang 
lahirnya 
nasionalisme di 
Indonesia 

 
 
 
 
 

• Mendiskusikan latar 
belakang tumbuh 
dan berkembangnya 
nasionalisme di 
Indonesia 

• Mengidentifikasi 
perkembangan politik kolonial 
Belanda  

 
 
 
 
 
• Mengidentifikasi latar 

belakang tumbuh dan 
berkembangnya nasionalisme 
di Indonesia 

• Unjuk 
Kerja 

 
 
 
 
 
 
• Portofolio  

• Diskusi  
 
 
 
 
 
 
• Uraian 

Analiti
s 

 

• Diskusikanlah pengaruh sistem 
tanam paksa, politik etis, 
perkembangan media 
komunikasi-transportasi, dan 
nasionalisme di Asia-Afrika bagi 
perkembangan nasionalisme di 
Indonesia! (Aktivitas hal 196) 

• Buatlah uraian analitis 
berdasarkan hasil diskusi! 
(Aktivitas hal 196) 

3x45 
menit 

• Buku sumber
Sejarah SMA
(hal 191 – 22

• Peta konsep 
• Power point 
• OHP/Slide 
• Buku 

penunjang 
• Internet 

• Transformasi 
etnik dan 
berkembangnya 
identitas 
kebangsaan 
Indonesia 

 
 
 

• Mendiskusikan 
proses terbentuknya 
transformasi etnik 
dan berkembangnya 
identitas kebangsaan 
Indonesia 

 

• Mendeskripsikan proses 
terbentuknya transformasi 
etnik dan berkembangnya 
identitas kebangsaan 
Indonesia 

 
 
 
 

• Unjuk 
Kerja 

 
 
 
• Portofolio  

• Diskusi  
 
 
 
• Uraian 

Analiti
s 

 

• Diskusikanlah pengertian 
nasionalisme dan peranannya 
dalam masyarakat sekarang! 
(Aktivitas hal 200) 

• Buatlah uraian analitis 
berdasarkan hasil diskusi! 
(Aktivitas hal 200) 

3x45 
menit 

• Buku sumber
Sejarah SMA
(hal 191 – 22

• Peta konsep 
• Power point 
• OHP/Slide 
• Buku 

penunjang 
• Internet 

• Perkembangan 
ideologi dan 
organisasi 
pergerakan 
nasional 
Indonesia 

 
 
 

• Mendiskusikan 
ideologi dan 
organisasi 
pergerakan nasional 
Indonesia 

 

• Mendeskripsikan 
perkembangan ideologi dan 
organisasi pergerakan 
nasional Indonesia 

 
 
 
 

• Unjuk 
Kerja 

 
 
 
 

• Diskusi 
Jigsaw  

  
 
 
 
 

• Diskusikanlah perkembangan 
ideologi dan organisasi 
pergerakan nasional Indonesia!  

3x45 
menit 

• Buku sumber
Sejarah SMA
(hal 191 – 22

• Peta konsep 
• Power point 
• OHP/Slide 
• Buku 

penunjang 
• Internet 

• Peristiwa-
peristiwa penting 
yang 
mengakibatkan 
munculnya 
kebijakan keras 
pemerintah 
Hindia Belanda 
terhadap 
pergerakan 
kebangsaan 
Indonesia 

• Mengidentifikasi 
beberapa peristiwa 
penting yang 
mengakibatkan 
munculnya 
kebijakan keras 
pemerintah Hindia 
Belanda terhadap 
pergerakan 
kebangsaan 
Indonesia 

• Mengidentifikasi beberapa 
peristiwa penting yang 
mengakibatkan munculnya 
kebijakan keras pemerintah 
Hindia Belanda terhadap 
pergerakan kebangsaan 
Indonesia 

• Tes 
Tertulis  

• Pilihan 
Ganda 

 
 
 
 
• Uraian  
 

• Ketua Partai Nasional Indonesia 
adalah ... 

a. Soekarno    d. Husni 
Thamrin 

b. Muso          e. Budiarto 
c. Dewi Sartika (Evaluasi hal 

226 – 228) 
• Jelaskan latar belakang 

didirikannya GAPI! (Evaluasi 
hal 228) 

1x45 
menit 

• Buku sumber
Sejarah SMA
(hal 191 – 22

• Peta konsep 
• Power point 
• OHP/Slide 
• Buku 

penunjang 
• Internet 
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Nama Sekolah  : SMA        SILABUS 
Program  : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Mata Pelajaran : Sejarah 
Kelas/Semester : X1/2 
Standar Kompetensi : 2. Menganalisis Perkembangan bangsa Indonesia sejak masuknya pengaruh Barat sampai dengan Pendudukan Jepang 

Kompetensi 
Dasar 

Materi Pokok  Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar/Bahan/ 

Alat 
Teknik Bentuk 

Instrumen 
Contoh 

Instrumen 
2.3. Menganalisis 
Proses Interaksi 
Indonesia-Jepang 
dan Dampak 
Pendudukan 
Militer Jepang 
terhadap 
Kehidupan 
Masyarakat di 
Indonesia 

Pendudukan Jepang 
atas Indonesia 
• Latar belakang 

Jepang 
menguasai 
Indonesia 

 
 

 
 
• Menonton film The 

Last Samurai 
tentang Restorasi 
Meiji Jepang atau 
membaca berbagai 
literatur mengenai 
Restorasi Meiji 

 
 
• Menjelaskan latar belakang 

Jepang menguasai Indonesia 
 
 
 

 
 
• Portofolio 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Uraian 

Analiti
s 

 
 
 
 
 

 
 
• Carilah dan tontonlah film The 

Last Samurai yang dibintangi 
oleh Tom Cruise! Kaitkan dan 
analisislah cerita dalam film 
tersebut dengan Restorasi Meiji 
pada abad ke-19! Buatlah tulisan 
berbentuk analisis tentang  nilai-
nilai dari peristiwa Restorasi 
Meiji dan kemunculan Jepang 
sebagai bangsa penjajah 
didukung oleh berakhirnya 
kekuasaan para samura dan 
digantikan oleh para Shogun? 
(Analitika 244) 

 
 
2x45 
menit 

 
 
• Buku sumber

Sejarah SMA
(hal 229 – 24

• Peta konsep 
• Power point 
• OHP/Slide 
• Buku 

penunjang 
• Internet 

• Zaman 
pendudukan 
Jepang di 
Indonesia 

• Mendeskripsikan 
zaman pendudukan 
Jepang di Indonesia 

• Mendeskripsikan 
pemerintahan Jepang di 
Indonesia pada awal dan akhir 
masa pendudukan 

 
 
 
 
 
• Mendeskripsikan dampak 

kebijakan politik, ekonomi, 
sosial, dan budaya pemerintah 
pendudukan Jepang terhadap 
kehidupan masyarakat di 
berbagai daerah 

• Portofolio   
 
 
 
 
 
 
 
• Tes 

Tertulis 

• Karya 
Tulis 
dan 
Gamba
r  

 
 
 
 
 
• Pilihan 

Ganda 
 
 
 
 
 
 
 
• Uraian  
 

• Buatlah atau carilah sebuah 
gambar yang menceritakan 
tentang kekejaman pendudukan 
Jepang di Indonesia! Lalu, 
buatlah sebuah karya tulis 
mengenai opini dan 
pandanganmu tentang 
kekejaman kolonialisme Jepang! 
(Aktivitas 244) 

• Pemberontakan terhadap Jepang 
yang dilakukan di Aceh dipmpin 
oleh ... 

a. Tengku Abdul Jalil  
b. H. Madriyan  
c. Zaenal Mustofa 
d. Teuku Hamid 
e. Supriyadi (Evaluasi hal 245 

– 248) 
• Adakah pemberontakan pada 

masa pendudukan Jepang? 
Uraikan! (Evaluasi hal 247) 

3x45 
menit 

• Buku sumber
Sejarah SMA
(hal 229 – 24

• Peta konsep 
• Power point 
• OHP/Slide 
• Buku 

penunjang 
• Internet 
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Nama Sekolah  : SMA        SILABUS 
Program  : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Mata Pelajaran : Sejarah 
Kelas/Semester : X1/2 
Standar Kompetensi : 3. Menganalisis Sejarah Dunia yang Mempengaruhi Sejarah Bangsa Indonesia dari Abad ke-18 sampai dengan Abad ke-20 

Kompetensi 
Dasar 

Materi Pokok  Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar/Bahan/ 

Alat 
Teknik Bentuk 

Instrumen 
Contoh 

Instrumen 
3.1. Membedakan 
Pengaruh Revolusi 
Prancis, Revolusi 
Amerika, dan 
Revolusi Rusia 
terhadap 
Perkembangan 
Pergerakan 
Nasional 
Indonesia 

Peristiwa-Peristiwa 
Penting di Amerika 
dan Eropa serta 
Pengaruhnya Bagi 
Indonesia 
• Revolusi Prancis, 

Revolusi 
Amerika, dan 
Revolusi Rusia 

 
 

 
 
 
 
 
• Mendiskusikan 

jalannya Revolusi 
Prancis, Revolusi 
Amerika, dan 
Revolusi Rusia 

 
 
 
 
 
• Mendeskripsikan jalannya 

Revolusi Prancis, Revolusi 
Amerika, dan Revolusi Rusia 

 
 

 
 
 
 
 
• Unjuk 

Kerja 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
• Diskusi  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
• Diskusikanlah jalannya Revolusi 

Prancis, Revolusi Amerika, dan 
Revolusi Rusia! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
3x45 
menit 

 
 
 
 
 
• Buku sumber

Sejarah SMA
(hal 249 – 28

• Peta konsep 
• Power point 
• OHP/Slide 
• Buku 

penunjang 
• Internet 
 

• Pengaruh 
Revolusi Prancis, 
Revolusi 
Amerika, dan 
Revolusi Rusia 
terhadap 
perkembangan 
pergerakan 
nasional 
Indonesia 

 
 

• Mengidentifikasi 
pengaruh Revolusi 
Prancis, Revolusi 
Amerika, dan 
Revolusi Rusia 
terhadap 
perkembangan 
pergerakan nasional 
Indonesia 

 

• Mengidentifikasi pengaruh 
Revolusi Prancis, Revolusi 
Amerika, dan Revolusi Rusia 
terhadap perkembangan 
pergerakan nasional Indonesia 

 

• Tes 
Tertulis 

 
 
 
 
 

• Pilihan 
Ganda 

 
 
 
 
• Uraian  
 
 
 

• Pengganti Lenin untuk 
memimpin Uni Sovyet adalah ... 

a. Thorsky        d. Zinonov 
b. Stalin            e. Lazimir 
c. Nicolas (Evaluasi hal 276 – 

278) 
• Uraikan pengaruh peristiwa 

penting di Eropa dengan 
kehidupan Indonesia! (Evaluasi 
hal 278) 

3x45 
menit 

• Buku sumber
Sejarah SMA
(hal 249 – 28

• Peta konsep 
• Power point 
• OHP/Slide 
• Buku 

penunjang 
• Internet 
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3.2. Menganalisis 
pengaruh Revolusi 
Industri di Eropa 
terhadap 
Perubahan Sosial, 
Ekonomi, dan 
Politik di 
Indonesia 

• Pengaruh 
Revolusi Industri 
di Eropa terhadap 
Perubahan Sosial, 
Ekonomi, dan 
Politik di 
Indonesia 

 

• Mengidentifikasi 
pengaruh Revolusi 
Industri di Eropa 
terhadap Perubahan 
Sosial, Ekonomi, 
dan Politik di 
Indonesia 

 

• Mengidentifikasi pengaruh 
Revolusi Industri di Eropa 
terhadap Perubahan Sosial, 
Ekonomi, dan Politik di 
Indonesia 

 

• Tes 
Tertulis 

 
 
 
 
 

• Pilihan 
Ganda 

 
 
 
 
• Uraian  
 
 
 

• Revolusi Inggris pertama 
berkembang di  ... 

a. Portugis        d. Inggris 
b. Spanyol        e. Amerika 

Serikat 
c. Belanda (Evaluasi hal 279 – 

285) 
• Jelaskan akibat-akibat yang 

ditimbulkan oleh Revolusi 
Industri! (Evaluasi hal 285) 

1x45 
menit 

• Buku sumber
Sejarah SMA
(hal 249 – 28

• Peta konsep 
• Power point 
• OHP/Slide 
• Buku 

penunjang 
• Internet 
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TABEL DAFTAR INFORMAN GURU SMA NEGERI DAN SWASTA 
 

 
No 

 
Nama Guru 

 
Usia 

 
Pekerjaan

 
Status Pegawai 

 
Pengalaman 

Mengajar 

 
Mengajar 

Kelas 

 
Domisili 

1. 
 
 
2. 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
 
6. 
 
 
7. 

Drs.Busriaftoni 
M.Pd 
 
Drs Sri InayahM.Pd 
 
Drs. Tabroni S.Ag 
 
 
Sri RahayuS.Pd 
 
 
NurHikmahS.Pd 
 
 
PujiRahayuS.Pd 
 
 
EkoPujiantoS.Pd 

48 
Tahun
 
40 
Tahun
49 
Tahun
 
39 
Tahun
 
28 
Tahun
 
31 
Tahun
 
38 
Tahun

Guru 
sejarah 
 
Guru 
Sejarah 
Guru 
Sejarah 
 
Guru 
Sejarah 
 
Guru 
Sejarah 
 
Guru 
Sejarah 
 
Guru 
Sejarah 

PegawaiNegeriSipil 
 
 

PegawaiNegeriSipil 
 

PegawaiSwasta 
 
 

PegawaiNegeriSipil 
 
 

PegawaiSwasta 
 

 
PegawaiNegeriSipil 

 
 

PegawaiSwasta 

25 Tahun 
 
 

20 Tahun 
 

25 Tahun 
 

 
20 Tahun 

 
 

7 Tahun 
 

 
6 Tahun 

 
 

8 Tahun 

XII 
 

 
XI 

 
XI 

 
 

XI 
 

 
XI 

 
 

XI 
 

 
XI 

Kelurahan Pengkol Kapling RT 
3 RW 5 
 
Kelurahan Panggang 
 
Kelurahan Krapyak Bergat RT 
1 RW 2 
 
Kelurahan Banjaran Bangsri 
RT 5 RW 2 
 
Kelurahan Mlonggo desa 
Njambu RT 2 RW 1 
 
Desa Suwawal 
 
 
Desa BanjaranBangsri 
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TABEL DAFTAR INFORMAN SISWA SMA NEGERI DAN SWASTA 

 
NO 

 
NAMA SISWA 

 
KELAS 

 
JURUSAN 

 
JenisKelamin 

 
SEKOLAH 

 
DOMISILI 

 
1. 
 
2. 

 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 

 
7. 
 
8 
 
9 
 
10. 
 
11. 
 
12. 

 
Dian Putry .P. 
 
Farida Fitriyanti 
 
DickyFauzi 
 
M. Isna .J. Farid 
 
Dian Anggita.S.  
 

AnnisaAnjar 
 
NurAisyah 
 
AnggitaPutry 
 
AnnisaFanis .K 
 

M. UlilAbshor 
 
Teguh S. Wahab 

 
Ahmad Sholeh 

 
XI 

 
XI 

 
XI 

 
XI 

 
XI 

 
XI 
 

XI 
 

XI 
 

XI 
 

XI 
 

XI 
 
     XI 

 
IlmuSosial 

 
IlmuSosial 

 
IlmuSosial 

 
IlmuSosial 

 
IlmuSosial 

 
IlmuSosial 

 
IlmuSosial 

 
IlmuSosial 

 
IlmuSosial 

 
IlmuSosial 

 
IlmuSosial 

 
IlmuSosial 

 
Perempuan 

 
Perempuan 

 
Laki-Laki 

 
Laki-Laki 

 
Perempuan 

 
Perempuan 

 
Perempuan 

 
Perempuan 

 
Perempuan 

 
Laki-Laki 

 
Laki-Laki 

 
Laki-Laki 

 
SMA N 1 Jepara 

 
SMA N 1 Jepara 

 
SMA Islam 

 
SMA Islam 

 
    SMA N 1 Mlonggo 
 
    SMA N 1 Mlonggo 

 
M.A Matholibul Huda 

 
M.A Matholibul Huda 

 
SMA Negeri 1 Bangsri 
 
SMA Negeri 1 Bangsri 
 
M.A HasyimAshari 
 
M.A HasyimAshari 

 
Panggang 

 
Saripan 
 
Pengkol 
 
Krapyak 
 
Suwawal 
 
Pungkruk 

 
Jambu 

 
Mlonggo 

 
Banjaran 

 
Kembangan 
 
Kembangan 

 
Banjaran 
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TABEL DAFTAR INFORMAN KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI DAN SWASTA 

 
NO 

 
NAMA 

 
USIA 

 
STATUS 

PEGAWAI 

 
PENGALAMAN 

MENGAJAR 

 
DOMISILI 

 
1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
4. 

 
H. M. Sholeh 
 
  
 
 
H. NurAlim 
 
 
 
UdikAgus D.W 
 
 
 
 
H.M. Sugiyanto 

 
57 Tahun 

 
 
 
 

56 Tahun 
 
 
 

50 Tahun 
 
 
 
 

55 Tahun 

 
Pegawai Negeri 
Sipil, Staf Ahli 

DEPAG 
(KepalaSekolah 

SMA Islam) 
Pegawai Negeri 

Sipil (Kepala 
Sekolah SMAN 1 

Jepara) 
Pegawai Negeri 

Sipil 
(KepalaSekolah 

SMAN 1 Mlonggo) 
 

Kepsek M.A 
Matholibul Huda 

 
25 Tahun 

 
 
 
 

26 Tahun 
 
 
 

25 Tahun 
 
 
 
 

23 Tahun 

 
Potroyudan 

 
 
 
 

Pecangaan 
 
 
 

Kuwasen 
 
 
 
 

Mlonggo 

 
5. 
 
 
6. 

 
H. Hariyanto 
 
 
H. Achmad 
Anshori 

 
50 Tahun 

 
 

52 Tahun 

 
KepalaSekolah 

SMA N 1 Bangsri 
 

KepalaSekolah 
M.A 

HasyimAnshori 

 
25 Tahun 

 
 

24 Tahun 

 
Pecangaan 

 
 

Bangsri Banjaran 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 
 

 

Gambar 1. Wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Islam M. Sholech pada 5 

Maret 2011 

 

Gambar 2. Wawancara dengan Pak Tabroni Guru Sejarah SMA Islam pada 3 

Maret 2011 
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Gambar 3. Wawancara dengan ibu Puji Rahayu guru SMA N 1 Bangsri pada 3 

Maret 2010 

 

 Gambar 4. Wawancara dengan Kepala Sekolah SMAN 1 Bangsri bapak Haryono 

pada tanggal 5 Maret 2011 
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Gambar 5. Wawancara dengan Putry Nirmala kelas XI I.S siswa SMA N 1 Jepara 

pada 12 Februari 2011 

 
Gambar 6. Wawancara dengan Vita Dwi Anggia Lestari Kelas XI I.S SMA N 1 

Jepara pada 13 Februari 2011 
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Gambar 7. Wawancara dengan Bapak Nur Alim Kepala Sekolah SMA N 1 pada 5 

Maret 2011 

 

Gambar 8. Wawancara dengan Bapak Sugiyanto Kepala Sekolah M.A Matholibul 

Huda pada 7 Maret 2011 
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Gambar 9. Wawancara dengan Bapak Udik Agus D.W Kepala Sekolah SMA N 1  

Mlonggo pada 15 Februari 2011 

 

Gambar 10. Wawancara dengan ibu Sri Rahayu Guru Sejarah SMA N 1 Mlonggo 

pada 17 Februari 2011 
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Gambar 11. Wawancara dengan Dian Anggita Sari siswi kelas XI I.S SMA N 1 

Mlonggo pada 10 Februari 2011 

 

 

Gambar 12.Wawancara dengan Annisa Anjarwati Siswi kelas XI I.S SMA N 1 

Mlonggo pada 10 Februari 2011 
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Gambar 13.Wawancara dengan AnnisaVanist K. siswi kelas XI I.S SMA N 1 

Bangsri pada 7 Maret 2011 

 
Gambar 14.Wawancara dengan Erlita Dwi K siswi kelas XI I.S SMA N 1 

Bangsripada 7 Maret 2011 
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Gambar15.Wawancara dengan ibu Hikmah guru sejarah M.A Matholibul Huda 

pada 8 Maret 2011 

 
Gambar 16.Wawancara dengan Nur Aisyah Siswi kelas XI I.S M.A Matholibul 

Huda pada 8 Maret 2011 

 
 

 


