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SARI 

 

 

Lestari, Inayah Dwi, 2011.  Efektivitas Pemanfaatan Situs-situs Sejarah di 

Banjarnegara sebagai Sumber Belajar untuk Pembelajaran Sejarah pada SMA 

Negeri di Kabupaten Banjarnegara. Skripsi. Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, 

Universitas Negeri Semarang. 136 halaman. 

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

 

Memanfaatkan situs sejarah sebagai sumber belajar merupakan hal penting, 

sebab situs sejarah merupakan salah satu sumber sejarah yang dapat memberikan 

gambaran suatu peristiwa dengan lebih konkrit kepada siswa. Banjarnegara memiliki 

beberapa situs sejarah yang dapat digunakan sebagai sumber belajar dan situs-situs 

sejarah di Banjarnegara memiliki kesesuaian antara materi yang terkandung dalam 

situs dengan SK dan KD dalam kurikulum yang berlaku. Salah satu prinsip dari 

pelaksanaan kurikulum juga ada yang mendukung dalam pelaksanaan pemanfaatan 

situs sejarah sebagai sumber belajar. Hal tersebut menjadi alasan mengapa 

keberadaan situs sejarah di Banjarnegara perlu untuk diteliti sejauh mana tingkat 

efektifitasnya sebagai sumber belajar. Penelitian ini mengambil lima rumusan 

masalah yang tujuan akhirnya adalah untuk menilai sejauh mana efektifitas 

pemanfaatan situs sejarah di Banjarnegara sebagai sumber belajar dalam 

pembelajaran sejarah di SMAN 1 Banjarnegara dan SMAN 1 Bawang. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian di SMAN 1 

Banjarnegara dan SMAN 1 Bawang. Informan adalah guru sejarah dan siswa dari 

kedua sekolah tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan 

teknik triangulasi sumber. Analisis data yang digunakan adalah model analisis 

interaktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam proses pemahaman siswa 

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

SMAN 1 Banjarnegara menunjukan hasil yang cukup efektif dilihat dari jumlah 

presentase hasil penilaian proses pembelajaran dimana untuk kategori C atau 

“Cukup” menunjukan jumlah presentase terbesar yaitu 54,4%. Sedangkan untuk 

SMAN 1 Bawang, rekapitulasi lembar penilaian proses pembelajaran menunjukan 

hasil yaitu proses pemahaman siswa masih kurang efektif dimana untuk kategori D 

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

pembelajaran dengan memanfaatkan situs sejarah dalam hal hasil belajar, 

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

yang diberikan dimana baik SMAN 1 Banjarnegara maupun SMAN 1 Bawang 

menunjukan rata-rata nilai yang masih dibawah KKM dari mata pelajaran sejarah 

yang berlaku disekolah tersebut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. LATAR BELAKANG 

 

Pada hakikatnya, sejarah merupakan mata pelajaran yang menekankan 

pada pengembangan konsep serta struktur peristiwa. Namun kadangkala 

pembelajaran sejarah sering dianggap hanya sebagai urutan peristiwa. Hal 

tersebut terjadi disebabkan karena metode pembelajaran yang digunakan guru 

kurang bervariatif sehingga pemahaman mengenai hakikat dibalik peristiwa 

sejarah kurang dapat dipahami siswa. Agus Supriyono (2010:1) dalam 

makalahnya menyatakan bahwa berdasarkan survey yang dilakukan oleh salah 

satu media massa di Surabaya menunjukan hasil bahwa mata pelajaran sejarah 

dianggap oleh sebagian besar siswa SMA adalah mata pelajaran yang 

membosankan. Metode pembelajaran yang tidak variatif tentunya menimbulkan 

rasa jenuh dan bosan dari siswa terhadap pembelajaran yang dilakukan 

khususnya pada mata pelajaran sejarah. Pembelajaran dengan memanfaatkan 

situs sejarah sebagai sumber belajar dapat menjadi salah satu alternatif dalam 

mengatasi masalah metode mengajar yang monoton, sehingga pembelajaran 

dapat menjadi lebih menarik dan rekreatif. 

Wasino (2007:19) dalam bukunya menyatakan sumber sejarah 

berdasarkan bentuknya dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu sumber benda 

(bangunan, perkakas, senjata), sumber tertulis (dokumen), sumber lisan (hasil 
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wawancara).  Situs sejarah termasuk dalam kategori sumber benda sebab bentuk 

dari situs-situs sejarah yang ada di Banjarnegara berupa bangunan-bangunan 

peninggalan sejarah maupun bangunan sebagai simbol suatu peristiwa sejarah. 

Berbicara soal sejarah berarti berbicara tentang rangkaian perkembangan 

peristiwa yang menyangkut kehidupan manusia diwaktu yang lampau dalam 

berbagai aspeknya. Kemudian apabila kita berbicara tentang pengajaran sejarah 

itu berarti membawa rangkaian peristiwa kehidupan manusia kedalam kelas 

untuk diinformasikan dan disimak murid (Widja, 1989:95). Peristiwa masa 

lampau yang diangkat kembali melalui prosedur penelitian sejarah oleh ahli 

dianggap memiliki manfaat atau kegunaan bagi kehidupan manusia pada masa 

sekarang yang mempelajarinya, antara lain untuk pendidikan, memberi 

pengajaran (instruktif), memberi ilham (inspiratif), memberi kesenangan 

(rekreatif) (Wasino, 2007:10). Situs sejarah tentu memilki peran yang penting 

dalam pembelajaran sejarah kaitannya dengan manfaat sejarah sebagai 

pendidikan. Situs sejarah dapat digunakan sebagai sumber sejarah yang 

menyajikan berbagai fakta yang lebih dekat dengan kebenaran serta memberikan 

fakta yang lebih dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai sumber sejarah, situs 

sejarah juga dapat membantu dalam pembelajaran sejarah, dimana melalui situs-

situs sejarah dapat membantu siswa dalam memahami dan mencoba merangkai 

peristiwa yang terjadi di masa lampau.  

Pemanfaatan situs sejarah sebagai sumber belajar sejarah dapat 

memberikan gambaran yang lebih nyata kepada peserta didik sehingga mereka 
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diharapkan dapat memahami peristiwa sejarah secara lebih nyata, tidak hanya 

dalam gambaran yang masih abstrak. Pemanfaatan situs sejarah dapat dilakukan 

dengan berbagai cara, misalnya saja melalui film dokumenter atau VCD 

pembelajaran mengenai situs tersebut, selain itu juga dapat dengan melakukan 

kunjungan langsung ke situs-situs sejarah, ataupun dengan menunjukan gambar 

bagian-bagian situs dan lain-lain.  

Penemuan situs-situs sejarah sangat besar manfaatnya bagi sejarah 

Indonesia, sebab dengan adanya penemuan-penemuan situs sejarah tersebut dapat 

memperkaya cerita sejarah Indonesia. Selain itu, keberadaan situs-situs sejarah 

tersebut dapat digunakan sebagai pembenaran dari fakta-fakta sejarah yang telah 

ada, sehingga dapat dijadikan sebagai pembanding untuk mengukur kredibilitas 

sumber sejarah atau sebagai verifikasi sumber sejarah yang sudah diakui 

sebelumnya. Wasino (2007:51-72) dalam bukunya menyatakan bahwa untuk 

melakukan verifikasi atau kritik sumber, ada tiga cara yaitu kritik ekstern atau uji 

otentisitas sumber, verifikasi kredibilitas sumber dan koroborosi atau dukungan 

sumber lain. Penemuan situs sejarah baru tentunya akan dapat menjadi dukungan 

bagi sumber yang telah ada ataupun pembanding untuk sumber yang ada 

tersebut. Proses pembandingan tersebut dinamakan koroborosi atau dalam bahasa 

penelitian kualitatif dikenal sebagai triangulasi. 

Banjarnegara merupakan salah satu kabupaten yang memiliki 

peninggalan sejarah yang cukup kaya, hanya saja masyarakatnya kurang 

menyadarinya. Kompleks Candi Dieng merupakan salah satu situs sejarah di 
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Banjarnegara yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Kurangnya perhatian 

pemerintah serta publikasi yang masih sangat minim menjadi salah satu 

penyebab kurang dikenalnya Candi Dieng sebagai salah satu warisan sejarah 

bangsa yang berasal dari Banjarnegara. Hal tersebut berakibat pula pada 

minimnya pemanfaatan situs sejarah yang ada di Banjarnegara tersebut bagi 

pembelajaran sejarah khususnya di SMA pada pokok bahasan mengenai Hindu-

Budha. 

 Candi Dieng dapat dimanfaatkan sebagai sumber yang dapat melacak 

gambaran kehidupan pada masa lampau serta dapat membantu siswa untuk 

mendapatkan pemahaman materi yang berkaitan dengan pokok bahasan Hindu-

Budha. Hal tersebut didukung dengan adanya Standar Kompetensi yang 

dijabarkan lebih rinci dalam Kompetensi Dasar pada program Ilmu Pengetahuan 

Sosial kelas XI semester 1, yang didalamnya sangat memungkinkan untuk 

memanfaatkan candi Dieng sebagai sumber belajar. Standar Kompetensi tersebut 

berbunyi: 

 “menganalisis perjalanan bangsa Indonesia pada masa negara-negara 

tradisional”.  

Kompetensi Dasar yang berkaitan dengan pemanfaatan situs candi Dieng 

yaitu: 

1.1 Menganalisis pengaruh perkembangan agama dan kebudayaan Hindu 

Budha terhadap masyarakat di berbagai daerah di Indonesia 
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1.2 Menganalisis perkembangan kehidupan negara-negara kerajaan Hindu 

Budha di Indonesia 

1.3 Menganalisis proses interaksi antara tradisi lokal, Hindu-Budha, dan 

Islam di Indonesia 

Isi dari SK dan KD yang telah disebutkan diatas, apabila dipahami lebih 

lanjut akan terlihat kesesuaian antara materi yang ada didalamnya dengan 

kandungan materi sejarah masa Hindu-Budha yang terdapat dalam situs Candi 

Dieng, sehingga akan sangat memungkinkan untuk memanfaatkan secara lebih 

efektif keberadaan Candi Dieng sebagai situs sejarah untuk dijadikan sumber 

belajar sejarah. Terlebih lagi kompleks Candi Dieng kini dilengkapi dengan 

keberadaan Museum Kailasa.  

Museum Kailasa terletak disebelah barat sektor Candi Gatotkaca. 

Museum ini banyak menyimpan benda-benda sejarah berupa patung dan arca-

arca. Diantaranya ada terdapat arca Ganesha dan Shiwa Mahadewa dengan tiga 

kepala yang merupakan bukti peninggalan kebudayaan Hindu. Museum ini 

dilengkapi pula dengan benda-benda budaya asli Banjarnegara yang dapat 

dijadikan sebagai sumber pembelajaran kultural bagi pengunjungnya khususnya 

para siswa-siswa SMA di Kabupaten Banjarnegara. 

Banjarnegara juga memiliki peninggalan-peningalan sejarah lain selain 

Candi Dieng yang juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar, diantaranya 

yaitu Monumen Status Quo, Taman Pejuang Letnan Kardjono, Monumen Perang 

Gerilya dan Monumen Batalion. Peninggalan-peninggalan sejarah tersebut sesuai 
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dengan SK dan KD pada Program Ilmu Pengetahuan Alam kelas XI semester 2. 

Standar kompetensi tersebut berbunyi: “merekonstruksi perjuangan bangsa 

Indonesia sejak masa proklamasi hingga lahirnya Orde Baru”. Sedangkan 

Kompetensi Dasar yang sesuai dengan kandungan materi dalam peninggalan-

peninggalan tersebut yaitu terdapat pada KD 1.2 merekonstruksi perkembangan 

masyarakat Indonesia sejak proklamasi hingga Demokrasi Terpimpin. 

Keberadaan berbagai monumen yang merupakan bukti perjuangan rakyat 

Banjarnegara selama awal kemerdekaan hingga tahun 1950-an dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar sejarah untuk dapat merekonstruksi 

peristiwa sejarah pada masa itu, sehingga diharapkan dapat meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap materi dan secara tidak langsung dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran sejarah.  

SK dan KD yang juga dapat dijadikan sebagai landasan pemanfaatan situs 

sejarah sebagai sumber belajar yaitu SK dan KD yang terdapat pada kelas X 

semester 1 dengan SK yang berbunyi “memahami prinsip dasar penelitian 

sejarah” dengan KD yang sesuai yaitu KD 1.3 Menggunakan prinsip-prinsip 

dasar penelitian sejarah. Berdasarkan SK dan KD tersebut, situs sejarah dapat 

dijadikan sebagai objek penelitian yang dapat menerapkan prinsip-prinsip dasar 

penelitian sejarah secara langsung sehingga siswa mampu memahami secara 

lebih mendalam bagaimana penggunaan prinsip-prinsip dasar penelitian sejarah. 

sesuai isi dari Kompetensi Dasar yang ada. 



 
 

 
 

7 

Pemanfaatan situs sejarah di Banjarnegara telah didukung oleh adanya 

KD yang sesuai dengan situs yang tersedia di Banjarnegara. Ketersediaan situs 

sejarah yang dapat digunakan sebagai sumber belajar seharusnya dapat 

dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran 

sejarah. Kurangnya perhatian dari warga setempat maupun pemerintah, 

menyebabkan situs candi Dieng maupun berbagai monumen yang ada menjadi 

semakin kehilangan nilai historisnya. Harapannya, ketika perhatian akan 

keberlangsungan candi Dieng dan monumen-monumen tersebut semakin 

diperhatikan serta pemanfaatannya lebih dimaksimalkan, maka hal tersebut akan 

mendorong pula pada efektifitas pemanfaatan situs-situs tersebut yang berakibat 

pula pada semakin besarnya kepedulian pemerintah, lembaga pendidikan yang 

terkait serta warga sekitar, sebab mereka menjadi merasa semakin membutuhkan 

situs-situs tersebut baik sebagai obyek wisata maupun sebagai sumber sejarah. 

Pemanfaatan situs sejarah tidak hanya didukung oleh SK dan KD yang ada 

dalam Standar Isi, namun juga didukung oleh prinsip pengembangan dan 

pelaksanaan kurikulum yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi pada Bab Kerangkan Dasar dan Struktur 

Kurikulum. Salah satu poin dalam prinsip pengembangan kurikulum menyatakan: 

“pengembangan kurikulum berpusat pada potensi, perkembangan, 

kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Kurikulum 

dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi 

sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan 
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tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan 

potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta 

tuntutan lingkungan” 

 

Didasari prinsip pengembangan kurikulum tersebut, pembelajaran sejarah 

juga dituntut untuk menyesuaikan pada potensi dan lingkungan untuk mencapai 

tujuan pengembangan kompetensi peserta didik. Banjarnegara yang memiliki potensi 

lingkungan yang mendukung yang berupa situs sejarah sebagai sumber pembelajaran 

sejarah seyogyanya dapat mengembangkan potensi tersebut secara maksimal. 

Pemanfaatan situs sejarah sebagai sumber belajar diharapkan secara tidak langsung 

dapat meningkatkan kulitas pembelajaran sejarah di SMA. Ketersediaan situs serta 

adanya kurikulum yang mendukung semakin menambah pentingnya pemanfaatan 

situs sejarah dalam pembelajaran. Pemanfaatan situs sejarah selain dapat membantu 

siswa untuk mendapatkan pemahaman serta gambaran yang lebih nyata mengenai 

materi yang sesuai dengan situs tersebut, juga akan dapat menambah wawasan 

kesejarahan dan wawasan budaya bagi siswa. 

Dukungan pemanfaatan situs sejarah sebagai sumber belajar tidak hanya 

dari ketersediaan situs serta prinsip pengembangan kurikulum, tetapi dalam 

prinsip pelaksanaan kurikulum yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi pada Bab Kerangkan Dasar dan 

Struktur Kurikulum salah satu poin didalamnya juga memungkinkan 

pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar 

termasuk situs sejarah salah satunya. Dalam prinsip pelaksanaan kurikulum 

disebutkan bahwa 
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“kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi dan 

multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan 

memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, dengan prinsip 

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

masyarakat dan lingkungan sekitar serta lingkungan alam semesta dijadikan 

sumber belajar, contoh dan teladan). Kurikulum dilaksanakan dengan 

mendayagunakan kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah 

untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara 

optimal”  

 

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa semua aspek  yang ada 

dalam lingkungan yang dapat digunakan sebagai sumber belajar, harus dimanfaatkan 

secara optimal sebagai pendukung keberhasilan pendidikan. Situs sejarah merupakan 

salah satu bagian dari lingkungan sekitar yang memiliki potensi sebagai sumber 

belajar. Banjarnegara sebagai salah satu kabupaten yang memiliki beberapa situs 

sejarah seharusnya mampu memanfaatkan potensi tersebut secara efektif untuk 

mendukung peningkatan kualitas pembelajaran sejarah di SMA. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis terdorong untuk melakukan 

penelitian dengan judul ” Efektivitas Pemanfaatan Situs-situs Sejarah di 

Banjarnegara sebagai Sumber Belajar dalam Pembelajaran Sejarah pada 

SMA Negeri 1 Banjarnegara dan SMA Negeri 1  Bawang” 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

permasalahan yang akan diteliti adalah “Bagaimana efekivitas pemanfaatan situs-

situs sejarah di Banjarnegara sebagai sumber belajar untuk pembelajaran sejarah 
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SMA Negari di kabupaten Banjarnegara”. Dengan uraian sub permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana kelayakan kondisi situs-situs sejarah di Banjarnegara dalam 

kaitannya pemanfaatan  situs tersebut sebagai sumber belajar? 

2. Bagaimana bentuk pemanfaatan situ-situs sejarah di Banjarnegara sebagai 

sumber  belajar dalam pembelajaran sejarah pada SMA Negeri 1 

Banjarnegara dan SMA Negeri 1 Bawang? 

3. Apa saja kendala yang dihadapi guru dalam upaya memanfaatan situs-situs 

sejarah sebagai sumber belajar dalam pembelajaran sejarah pada SMA 

Negeri 1 Banjarnegara dan SMA Negeri 1 Bawang? 

4. Bagaimana upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi kendala yang 

dihadapi dalam memanfaatkan situs-situs sejarah di Banjarnegara sebagai 

sumber belajar dalam pembelajaran sejarah pada SMA Negeri 1 

Banjarnegara dan SMA Negeri 1 Bawang? 

5. Bagaimana efektivitas pemanfaatan situs-situs sejarah di Banjarnegara 

sebagai sumber belajar dalam pembelajaran sejarah pada SMA Negeri 1 

Banjarnegara dan SMA Negeri 1 Bawang? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

Penulisan penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi bagaimana kelayakan kondisi situs-situs sejarah di 

Banjarnegara dalam kaitannya pemanfaatan  situs tersebut sebagai sumber 

belajar. 

2. Menggambarkan bagaimana bentuk pemanfaatan situs-situs sejarah di 

Banjarnegara sebagai sumber belajar dalam pembelajaran sejarah pada SMA 

Negeri 1 Banjarnegara dan SMA Negeri 1 Bawang. 

3. Mengidentifikasi apa saja kendala yang dihadapi guru sejarah dalam upaya 

memanfaatan situs-situs sejarah sebagai sumber belajar dalam pembelajaran 

sejarah pada SMA Negeri 1 Banjarnegara dan SMA Negeri 1 Bawang. 

4. Menganalisis upaya yang dilakukan guru sejarah untuk mengatasi kendala 

yang dihadapi dalam memanfaatkan situs-situs sejarah di Banjarnegara 

sebagai sumber belajar dalam pembelajaran sejarah pada SMA Negeri 1 

Banjarnegara dan SMA Negeri 1 Bawang. 

5. Menganalisis sejauh mana efektivitas pemanfaatan situs-situs sejarah di 

Banjarnegara sebagai sumber belajar dalam pembelajaran sejarah pada SMA 

Negeri 1 Banjarnegara dan SMA Negeri 1 Bawang. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini menjadi suatu kajian ilmiah tentang efektivitas pemanfaatan 

situs sejarah sebagai sumber pembelajaran sejarah. 

2. Manfaat Praktis 

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

Banjarnegara sebagai sumber pembelajaran sejarah. 

b. Bagi Guru dapat dijadikan motivasi baru dalam pembelajaran sejarah 

untuk lebih memaksimalkan peran situs sejarah di Banjarnegara sebagai 

salah satu sumber belajar sejarah yang strategis untuk pemahaman materi 

bagi siswa. 

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

tersebut dalam memanfaatkan situs sejarah sebagai sumber pembelajaran 

sejarah. 

E. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari bagian awal, 

bagian isi, dan bagian akhir. 

1. Bagian awal 

Bagian awal skripsi terdiri dari sampul, lembar berlogo, halaman judul, 

abstrak, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, kata 

pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 
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2. Bagian isi 

Pada bagian ini memuat 5 bab yang terdiri dari: 

Bab I  :   Pendahuluan 

Bagian pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, serta sistematika 

penulisan skripsi. 

Bab II  :  Landasan Teori 

Bagian ini  berisi tentang landasan teoritis, dikemukakan tentang 

teori-teori yang mendukung penelitian. 

Bab III  :  Metode Penelitian 

Bagian ini berisi tentang pendekatan penelitian, lokasi dan sasaran 

penelitian, fokus penelitian, teknik pengumpulan data, teknik 

keabsahan data serta teknik analisis data. 

Bab IV  :  Pembahasan 

Bagian ini berisi hasil penelitian dan pembahasan penelitian. 

Bab V  :  Simpulan dan Saran 

Berisi tentang kesimpulan dan saran. 

3. Bagian Akhir 

Bagian akhir skripsi berisikan datar pustaka dari buku serta 

kepustakaan lain yang digunakan sebagai acuan dalam skripsi dan juga 

lampiran-lampiran yang berisi kelengkapan data, instrumen, dan sebagainya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Situs Sejarah di Banjarnegara 

Setiap daerah tentu memiliki kisah dan sejarah tersendiri dalam 

perjalanannya. Begitu pula dengan peninggalan-peninggalan sejarahnya, tentu 

memiliki keberagaman sesuai dengan khas masing-masing daerah. Peninggalan-

peninggalan sejarah tersebut tentunya memiliki arti penting sebagai bukti dari 

peristiwa bersejarah dimasa lampau pada daerah tersebut. Banjarnegara juga 

memiliki berbagai peninggalan sejarah yang menjadi sebuah bukti bahwa  

Banjarnegara pernah mengalami masa lampau yang cukup penting dalam 

perjalanan sejarah Banjarnegara sehingga perlu untuk mengetahui, mempelajari 

serta memanfaatkan peninggalan sejarah tersebut sebagai sumber belajar 

terutaman bagi kalangan pelajar.  

Beberapa peninggalan sejarah yang ada di Banjarnegara yaitu Candi 

Dieng, monumen Status Quo, Taman Pejuang Letnan Kardjono, Monumen 

Batalion, serta Monumen Perjuangan Perang Gerilya. 

1. Candi Dieng 

Secara geografis dan tata struktural makro, dataran tinggi Dieng 

dibagi kedalam dua distrik kewilayahan Daerah Tingkat II, yakni Dieng 

bagian Timur atau disebut juga  Dieng Wetan masuk ke wilayah 
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administratif Kabupaten Wonosobo. Sedangkan Dieng bagian Barat atau 

yang biasa disebut Dieng Kulon masuk kedalam distrik wilayah administratif 

Kabupaten Banjarnegara (Sukatno, 2003:77-78). Secara astronomis dataran 

tinggi Dieng terletak diantara 103,30 derajat garis Bujur Timur dan 111,30 

derajat garis Lintang Selatan.   

Dataran tinggi Dieng (Dieng Plateau) berada pada ketinggian kurang 

lebih 2088 m DPL dengan suhu rata-rata 13-17° C. Dataran tinggi Dieng 

merupakan dataran yang terbentuk oleh kawah gunung berapi yang telah 

mati. Bentuk kawah jelas terlihat dari dataran yang terletak di tengah dengan 

dikelilingi oleh bukit-bukit. Dengan kondisi topografi, pemandangan alam 

yang indah dan situs-situs peninggalan purbakala yang berupa candi, dataran 

tinggi Dieng mempunyai potensi sebagai tempat rekreasi dan sekaligus 

obyek peninggalan sejarah  yang menarik. Dataran tinggi Dieng dianggap 

sebagai suatu  tempat yang memiliki kekuatan misterius sebagai tempat 

bersemayamnya arwah para leluhur, sehingga tempat ini dianggap  suci.  

Dieng berasal dari bahasa sanksekerta “Di” yang artinya tempat yang 

tinggi atau gunung dan “Hyang” yang artinya roh leluhur atau dewa-dewa 

atau sesuatu yang diyakini sebagai dewa, roh leluhur. Kata Dihyang sendiri 

memiliki arti tempat arwah para leluhur. Selain itu Hyang juga sering 

dimaknai sebagai “kahyangan”, “nirwana” atau surga yakni tempat 

bersemayamnya roh leluhur atau dewa-dewi (Sukatno, 2003:18). 
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Dataran tinggi Dieng ini memiliki beberapa komplek candi. 

Kompleks Candi Dieng dibangun pada masa agama Hindu, dengan 

peninggalan Arca Dewa Siwa, Dewa Wisnu, Dewa Agastya, Ganesha dan 

lain-lainya yang bercirikan Agama Hindu. Candi-candi yang berada di 

dataran tinggi Dieng diberi nama yang berkaitan dengan cerita atau tokoh-

tokoh wayang Purwa dalam lakon Mahabarata, misalnya Candi Arjuna, 

Candi Gatotkaca, Candi Dwarawati, Candi Bima, Candi Semar, Candi 

Sembadra, Candi Srikandi dan Candi Puntadewa. Nama candi tersebut tidak 

ada kaitannya dengan fungsi bangunan dan diperkirakan nama candi tersebut 

diberikan setelah bangunan candi tersebut ditinggalkan atau tidak digunakan 

lagi. Tokoh siapa yang membangun candi tersebut belum bisa dipastikan, 

dikarenakan  informasi yang terdapat di 12 prasasti batu tidak ada satupun 

yang menyebutkan siapa tokoh yang membangun. 

Kompleks percandian di daerah Dieng diperkirakan pertama kali 

dibangun pada masa kerajaan Kaling (Ho-ling) bahkan mungkin lebih jauh 

dari itu, yakni pada masa kerajaan Medang Kamulan dan baru semakin 

signifikan pada masa Sanjaya mengingat coraknya yang bersifat Syiwaisme. 

Otto Sukatno (2003:172-173) menyebutkan dalam Kompleks Candi Dieng 

yang berlatar Hindu dan Syiwaisme ini dianggap sebagai bangunan Hindu 

tertua di Indonesia. Kompleks Candi Dieng ini diperkirakan dibangun antara 

abad ke VII-XII M dimana secara arsitektural Dieng memperlihatkan budaya 

peralihan dari gaya arsitektural India ke budaya lokal. Pengaruh arsitektur 
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India pada bangunan candi tampak pada unsur-unsur pokoknya, sedangkan 

penyesuaian detailnya merupakan kreatifitas masyarakat Indonesia sendiri.  

Dari sisi arsitektur candi-candi di komplek Dieng agak berbeda 

dibandingkan dengan candi-candi umumnya di Pulau Jawa, terutama Candi 

Bima. Bentuk bagian atas Candi Bima merupakan perpaduan gaya arsitektur 

India Utara dan India Selatan. Gaya arsitek India Utara nampak pada bagian 

atas yang disebut dengan Sikhara, sedangkan arsitektur India Selatan terlihat 

adanya hiasan Kudu yaitu hiasan kepala-kepala dewa yang seolah melongok 

keluar dari bilik jendela (Sukatno, 2003:197-199) 

Dataran Dieng dengan candi-candinya yang mempunyai nama-nama 

dari epos Mahabatara diduga peninggalan atau dibangun semasa Wangsa 

Sanjaya sebagai Raja Mataram kuno ke I. Dibangunnya candi-candi yang 

bercorak Jawa-Hindu dan nama-nama candi yang diambil dari kitab 

Mahabarata itu menunjukan ke-Hinduan dari Candi Dieng  (Yudhokusumo, 

1988: 322). 

Otto Sukatno (2003) dalam bukunya menyebutkan bahwa menurut 

laporan dari berbagai penemuan dalam pekerjaan pemugaran, sistem 

penataan patung-patung suci pada candi-candi yang bersifat syiwaisme 

termasuk didalamnya Candi Dieng adalah sebagai berikut: 

1) Syiwa Mahadewa atau dalam bentuk lingga ditempatkan pada bilik 

bagian tengah (garbhaghra), menghadap ke timur atau barat tergantung 

kemana candi menghadap. 
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2) Durga dalam bentuk Durga Mahisasuramardhini menempati cekungan-

cekungan dibagian utara atau dalam bilik yang lebih kecil. 

3) Ganesha menempati cekungan atau bilik bagian barat atau timur 

4) Agastya menempati cekungan atau bilik bagian selatan 

5) Pintu masuk ke bilik tengah dijaga oleh Mahakala dan Nandiswara yang 

masing-masing menempati relung-relung kecil 

Candi yang berada pada kawasan dataran tinggi Dieng dikelompokan 

sebagai candi Suddha yaitu candi yang memiliki bahan atau dibangun 

dengan hanya satu jenis batuan. Lokasi candi-candi di datarn tinggi Dieng 

terpencar-pencar namun membentuk beberapa kelompok. Kelompok-

kelompok candi tersebut adalah: 

1) Kelompok Candi Dwarawati yang terdiri dari Candi Dwarawati A dan 

Candi Parikesit 

2) Kelompok Candi Magersari, yang terdiri dari Candi Magersari, Candi 

Prahu, Candi Abiasa, dan Candi Dwarawati B 

3) Kelompok Candi Arjuna yang terdiri dari Candi Arjuna, Candi Semar, 

Candi Puntadewa, Candi Srikandi dan Candi Sembadra. 

4) Kelompok Candi Gatotkaca yang terdiri dari candi-candi Setiaki, Candi 

Petruk, Candi Antareja, Candi Nakula, Candi Sadewa, Candi Gatutkaca, 

Candi Nala Gareng (Sukatno, 2003:233) 

Disamping kelompok-kelompok percandian yang masih ada tersebut, 

ada candi yang tidak memiliki kelompok  salah satunya yaitu Candi Bima 
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yang letaknya tidak jauh dari kawah Sikidang. Selain itu dimungkinkan 

masih ada lagi kelompok-kelompok percandian yang telah hilang atau tidak 

dapat teridentifikasi keberadaannya. Sebagaimana informasi yang terdapat 

dalam Serat Centini yang menyebutkan kompleks Candi Duryudana yang 

terdiri dari Candi Duryudana, Candi Dahyang Durna, dan Candi Sakuni. 

Namun sayang kelompok candi ini sudah hilang. Dimungkinkan kelompok 

candi ini berada di lereng gunung Pangonan, tidak jauh dari Telaga Warna. 

Candi-candi di dataran tinggi Dieng juga dapat dikelompokan 

berdasarkan masa pembuatannya. Berikut adalah pengelompokan Candi 

Dieng berdasarkan masa pembuatannya: 

1) Kelompok Candi Dieng yang dibangun pada abad VII M 

a) Candi Semar. 

Candi ini terletak berhadap-hadapan dengan Candi Arjuna. Candi 

ini berbentuk segi panjang dengan ukuran 7 × 3.5 m terbuat dari batu 

andesit. Candi Semar ini memiliki bentuk arsitektur yang sederhana 

sehingga ada pendapat yang menyebutkan bahwa candi ini kemungkinan 

adalah candi tertua, meskipun ada pula yang menyatakan candi yang 

tertua adalah Candi Arjuna. 

b) Candi Arjuna 

Candi Arjuna terletak dibarisan paling utara dari kompleks candi 

Arjuna. Candi ini memiliki bentuk bujur sangkar dengan ukuran 6×6 m. 

Sama dengan Candi Semar, Candi Arjuna juga terbuat dari bahan batu 
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andesit. Pintu masuk candi berada disebelah barat yang dihiasi kepala 

kala dibagian atasnya. Dinding tubuh candi terbagi menjadi tiga bidang 

yang dibatasi oleh pilaster-pilaster dan dinding ini mempunyai lima 

relung yang masing-masing relung memiliki fungsi yang berbeda-beda. 

c) Candi Gatotkaca 

Candi ini terletak di sebelah barat Telaga Bale Kambang dan 

berdekatan dengan gunung Pangonan. Candi ini berbentuk bujur sangkar 

dan mempunyai penampil di masing-masing sisinya yang terbuat dari 

batu andesit. Pintu masuk candi berada di sebelah barat dan tidak 

memiliki hiasan. Konstruksi tubuh candi ini mempunyai kaki candi, 

namun pada tubuh candi tidak memiliki bidang hias. Secara keseluruhan 

bentuk bangunan Candi Gatotkaca ini sederhana sekali jika dibandingkan 

dengan candi-candi di Dieng lainnya. 

d) Candi Bima 

Candi ini terletak di selatan dataran tinggi Dieng dan berada di 

dekat gunung Pangonan, berada disebelah timur jalan masuk ke kawah 

Sikidang. Candi ini memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan 

dengan candi lainnya termasuk candi-candi di Indonesia, dimana dalam 

segi arsitekturnya candi ini memperlihatkan adanya perpaduan gaya India 

Utara dan India Selatan. Candi Bima memiliki bentuk segi delapan yang 

didirikan diatas dasar yang juga merupakan bagian candi yang berbentuk 
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segi empat dengan ukuran 4.43 × 4.93 m. Pintu masuk candi berada di 

sebelah timur. 

2) Kelompok candi yang dibangun pada abad X-XII M (sekitar 928-1300 M) 

a) Candi Puntadewa 

Candi ini terletak disebelah selatan Candi Srikandi, memiliki 

bentuk bujur sangkar dengan ukuran 4.4 × 4.4 m. Candi ini memiliki 

bentuk kaki candi yang tinggi, sehingga secara keseluruhan bangunan 

candi ini kelihatan tinggi dan langsing. Candi Puntadewa memiliki 

penampil yang secara keseluruhan penampang sisinya sama dengan tubuh 

candi. Atap bilik candi yang juga merupakan sebagian dari atap candi ini 

berbentuk segi delapan. Tingkatan atap pertama berbentuk persegi dan 

masing-masing sisinya dihiasi relung yang ada kala makaranya. 

Tingkatan atap kedua lebih kecil namun telah hilang. Berdasarkan bentuk 

menara sudutnya diperkirakan puncak atas Candi Puntadewa bentuknya 

seperti puncak atap menara sudut, yaitu berbentuk keben. 

b) Candi Srikandi 

Candi ini masih termasuk dalam kompleks candi Arjuna. Candi ini 

berdenah bujur sangkar dengan ukuran 3.84 × 3.84 m. Bagian barat candi 

tidak memiliki hiasan dan penampil, sedangkan bagian candi posisinya 

agak menjorok keluar yang berfungsi sebagai tanda masuk candi. Sisi 

bagian barat candi digunakan sebagai pintu masuk, sedangkan sisi bagian 
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utara, timur dan selatan digunakan untuk meletakan tiga tokoh dewa yaitu 

Dewa Wisnu, Dewa Shiwa dan Dewa Brahma. 

c) Candi Sembadra 

Candi ini memiliki denah bujur sangkar dengan ukuran 3.2 × 3.2 

m. Bagian penampil dihiasi dengan dua buah relung. Pintu masuk 

kedalam bilik candi berhiaskan kala makara. Sedangkan bagian kaki 

candi tidak memiliki bidang penghias. Tubuh candi hanya terdiri dari 

bagian dasar, tengah dan atas yang dihiasi padma. Tubuh candi tidak 

memiliki relung, tetapi memiliki tiga bidang penghias. Bagian tengah 

bidang penghias tersebut berupa relief tinggi yang terdapat disisi kiri, 

kanan dan belakang. Relief tinggi tersebut menggambarkan tokoh para 

dewa. Berdasarkan atribut yang digunakan dapat diidentifikasi bahwa 

para tokoh dewa tersebut adalah dewa Wishnu di sisi utara, dewa Brahma 

berkepala empat di sisi selatan dan Shiwa Mahadewa yang bermahkota 

candra-kepala di sisi barat. 

 

3) Candi yang belum diketahui masa pembuatannya. 

Candi ini menghadap kearah barat. Bentuk serta bagian-bagian 

candi umumnya memiliki kesamaan dengan Candi Gatotkaca. Candi ini 

memiliki denah bujur sangkar dan memiliki bagian yang menjorok kedepan 

di sisi tengah. Pada bagian kaki candi memiliki bingkai tengah yang diapit 

oleh dua padma. Atap candi dihiasi dengan menara sudut lengkap dengan 
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hiasan antefiksnya. Bentuk atap melengkung dan bingkai atap dihiasi dengan 

antefiks yang didalamnya dihias pula dengan kepala orang. Di dekat Candi 

Dwarawati dulu terdapat Candi Parikesit yang dahulu sempat dipotret oleh 

penjajah dari Belanda, dimana pada saat itu Candi Parikesit hanya tinggal 

reruntuhannya. Lebih sayangnya lagi, batu reruntuhan candi tersebut telah 

diambil dan dipergunakan oleh masyarakat sekitar, sehingga bangunan 

bangunan Candi Parikesit ini sekarang sudah tidak diketahui lagi 

keberadaannya. 

 

2. Monumen Status Quo 

Monumen Status Quo terletak di Desa Joho, kecamatan Bawang 

kabupaten Banjarnegara. Monumen ini merupakan peringatan atas 

perjuangan masyarakat Banjarnegara dalam memperjuangkan wilayah 

kekuasaan RI dari perjanjian Renville yang sangat merugikan wilayah 

Indonesia pada umumnya dan Banjarnegara pada khususnya. Monumen ini 

juga sebagai tanda batas wilayah kekuasaan antar Belanda dan Indonesia di 

wilayah Banjarnegara. 

Sebelum perjanjian Renville, pejuang Banjarnegara sudah bersusah 

payah untuk mempertahankan garis kekuasaan di Mandiraja. Setelah 

perjanjian Renville, tanpa bertempur pejuang Banjarnegara harus mundur 

dibelakang Joho. Tanpa perang daerah seluas dua kecamatan diserahkan 

kepada Belanda yaitu kecamatan Purwareja klampok dan Mandiraja. Daerah 
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Kawedanan Purwareja Klampok seluruhnya menjadi daerah Recomba atau 

daerah pendudukan Belanda (Yudhokusumo, 1988:171) Setelah pasukan 

pejuang Banjarnegara mundur ke belakang Joho, maka Joho menjadi batas 

status quo antara RI dan Belanda di wilayah Banjarnegara. 

Monumen Status Quo memiliki beberapa relief antara lain : gambar 

teks proklamasi 17 Agustus 1945, peristiwa penandatanganan perjanjian 

diatas kapal Renville pada tanggal 17 Januari 1948, peristiwa perjuangan dan 

pengungsian rakyat Banjarnegara, serta peta letak monumen Status Quo. 

3. Taman Pejuang Letnan Kardjono 

Taman pejuan Letnan Kardjono terletak kurang lebih empat 

kilometer arah barat dari kota Banjarnegara, tepatnya di desa Semampir. 

Taman pejuang Letnan Kardjono ini dibangun untuk menghormati 

perjuangan Letnan Kardjono yang gugur dimedan perang. Dalam taman 

pejuang ini, terdapat banyak relief yang menggambarkan keadaan semasa 

perjuangan melawan penjajah, kekejaman tentara Belanda, serta ada pula 

relief penghadangan konvoi Belanda yang dilakukan oleh pejuang RI di 

Banjarnegara. Dalam taman pejuang ini juga terdapat replika pesawat 

tempur yang dahulu digunakan untuk melawan Belanda 

4. Monumen Batalion  

Monumen eks batalion IV resimen XVI atau yang dikenal dengan 

monumen Batalion, terletak persis di selatan kantor sekretariat Banjarnegara. 
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Pada monumen ini, terdapat relief yang menggambarkan perjuangan batalion 

Banjarnegara selama berjuang di Bandung Timur dan juga ketika terlibat 

dalam pertempuran di Cirebon. Dalam monumen ini juga terdapat prasasti 

yang bertuliskan nama-nama pejuang putra Banjarnegara yang gugur dalam 

medan perang selama perang kemerdekaan.  

5. Monumen Perang Gerilya 

Monumen Perang Gerilya terletak di desa Bandingan, kecamatan 

Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara. Monumen ini dibangun untuk mengenang 

peristiwa penghadangan konvoi Belanda dari Banjarnegara yang akan 

menuju ke Wonosobo. Penghadangan tersebut dilakukan tepatnya pada 

tanggal 6 Februari 1949. Penghadangan konvoi Belanda tersebut dilakukan 

oleh seksi gabungan Gembong Singoyudho. Pasukan Gembong Singoyudho 

waktu itu terdiri dari empat regu yaitu regu E. Affandie, Regu Kusmin, Regu 

Sumarco dan Regu Djasrowi yang masing-masing regu terdiri dari 8 sampai 

9 orang (Yudhokusumo, 1988:221).  

 

B. Sumber belajar 

Istilah belajar sudah sangat akrab dengan kehidupan kita sehari-hari. 

Belajar merupakan kegiatan yang terjadi pada semua orang tanpa mengenal batas 

usia dan berlangsung seumur hidup. Belajar merupakan usaha yang dilakukan 

seseorang melalui interaksi dengan lingkungan untuk merubah perilakunya. 
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Dengan demikian hasil dari belajar adalah berupa perubahan perilaku seseorang 

kearah yang positif. Dalam upaya melakukan proses belajar, tentunya dibutuhkan 

suatu hal yang dapat membantu proses belajar tersebut agar dapar berjalan 

sebagaimana yang diharapkan yaitu yang disebut sebagai sumber belajar. 

Secara sederhana sumber belajar dapat dirumuskan sebagai segala sesuatu 

yang dapat memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam memperoleh 

sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan dalam proses 

belajar mengajar (Mulyasa, 2003:48). Selain itu, sumber belajar dapat pula 

diartikan sebagai segala macam yang ada diluar diri peserta didik yang 

memungkinkan (membuahkan) terjadinya proses belajar (Rohani, 1997:102). 

Menurut Asosiasi Teknologi Komunikasi Pendidikan (AECT) sumber belajar 

adalah semua sumber (baik berupa data, orang, atau benda) yang dapat 

digunakan untuk member fasilitas (kemudahan) belajar bagi siswa (Sudjarwo, 

1989:141) 

 Sumber belajar itu meliputi pesan, orang, bahan, peralatan, teknik, dan 

lingkungan/latar. Pesan adalah ajaran atau informasi yang akan disampaikan oleh 

komponen belajar lain,yang dapat berupa ide, fakta, ajaran, nilai dan data. Dalam 

sistem pembelajaran, maka pesan ini berupa seluruh mata pelajaran yang 

disampaikan kepada siswa.  Orang adalah manusia yang berperan sebagai 

pencari, penyimpan, pengolah dan penyaji pesan. Misalnya saja guru, dosen, 

instruktur, tenaga ahli dan sebagainya. Bahan merupakan perangkat lunak 

(software) yang mengandung pesan belajar, yang biasanya disajikan 
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menggunakan peralatan tertentu. Teknik yaitu prosedur atau langkah-langkah 

tertentu yang disiapkan untuk menggunakan bahan, alat, lingkungan dan orang 

untuk menyampaikan pesan. Sedangkan lingkungan/latar adalah situasi di sekitar 

terjadinya proses belajar mengajar dimana pembelajar menerima pesan. 

Ditinjau dari tipe dan asal-usulnya, sumber belajar dapat dibedakan 

menjadi dua 

a. Sumber belajar yang dirancang (learning resources by design) yaitu sumber 

belajar yang sengaja dibuat untuk tujuan pembelajaran. Sumber belajar 

seperti ini sering disebut sebagai bahan pembelajaran. Contohnya adalah 

buku pelajaran, modul, program audio dal lain-lain. 

b. Sumber belajar yang sudah tersedia dan tinggal dimanfaatkan (learning 

resources by utilization), yaitu sumber belajar yang tidak secara khusus 

dirancang untuk keperluan pembelajaran, namun dapat ditemukan, dipilih 

dan dimanfaatkanuntuk keperluan pembelajaran. Termasuk didalamnya 

yaitu museum dan situs sejarah. Keduanya termasuk sebagai sumber belajar 

yang sudah tersedia dan tinggal dimanfaatkan untuk keperluan 

pembelajaran. 

Sumber belajar memiliki beberapa fungsi dalam kaitannya sebagai media 

belajar, antara lain: 

a. Meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan: 1) mempercepat 

laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik 
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dan 2) mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi, sehingga dapat 

lebih banyak membina dan mengembangkan semangat. 

b. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang lebih individual, dengan cara: 

1) mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional 2) memberikan 

kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannnya. 

c. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara: 1) 

perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis; dan 2) 

pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian. 

d. Lebih memantapkan pembelajaran, dengan jalan: 1) meningkatkan 

kemampuan sumber belajar; 2) penyajian informasi dan bahan secara lebih 

kongkrit. 

e. Memungkinkan belajar secara seketika, yaitu: 1) mengurangi kesenjangan 

antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang 

sifatnya kongkrit; 2) memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. 

f. Memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas, dengan menyajikan 

informasi yang mampu menembus batas geografis. 

(http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/04/15/sumber-belajar-untuk-

mengefektifkan-pembelajaran-siswa/) 

 

 

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/04/15/sumber-belajar-untuk-mengefektifkan-pembelajaran-siswa/
http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/04/15/sumber-belajar-untuk-mengefektifkan-pembelajaran-siswa/
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Sebagaimana disebutkan oleh I Gde Widja (1989: 61-68) sumber belajar 

dalam pembelajaran sejarah yang terpenting yaitu: 

a. Peninggalan sejarah seperti jejak tertulis (dokumen) jejak benda dan jejak 

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

sejarah, tokoh pejuang. 

b. Sumber belajar yang sudah tersedia yang tinggal memanfaatkan untuk 

pengajaran sejarah meliputi antara lain: 

1) Monumen 

Monumen didirikan untuk menandai dan mengenang suatu peristiwa 

bersejarah pada suatu tempat. Dalam monumen digambarkan jalan 

peristiwa dalam bentuk relief 

2) Perpustakaan  

Perpustakaan sebagai penyimpanan koleksi bahan pustaka yang diproses 

secara sistematis agar cepat dan mudah melayani kebutuhan pemakaian 

jasa perpustakaan koleksi perpustakaan menyangkut buku sejarah.  

3) Sumber manusia 

Pelaku sejarah atau tokoh pejuang maupun sejarawan serta seorang guru 

sejarah merupakan diantara sumber belajar sejarah 

4) Situs sejarah 

Peninggalan sejarah seperti situs purbakala, candi, masjid, kraton, 

makam, tokoh sjarah maupun sumber sejarah. Kompleks percandian 

menunujukan bahwa wilayah tersebut merupakan pusat pengembangan 
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dan kegiatan pada masa lalu atau jaman dahulu. Gedung sejarah 

menunjukan pula bahwa disitu pernah ada pusat aktifitas suatu 

masyarakat. Masjid bersejarah mengisyaratkan bahwa disitu juga pernah 

ada pusat pengembangan dan kegiatan para tokoh utama atau wali dan 

lain-lain dalam mendalami agama Islam. Kraton menunjukan sebagai 

pusat pemerintahan dari suatu kerajaan. 

5) Museum  

Merupakan tempat menyimpan benda-benda peninggalan sejarah. 

6) Masyarakat 

Masyarakat sebagai sumber belajar menyimpan pesan-pesan sejarah yang 

berupa legenda, cerita rakyat, kisah-kisah kepahlawanan maupun pesan 

kebudayaan lainnya. 

 

C. Pembelajaran sejarah 

Sejarah adalah gambaran masa lalu tentang manusia dan sekitarnya 

sebagai mahluk sosial yang disusun secara ilmiah dan lengkap, meliputi urutan 

fakta masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan yang member pengertian 

tentang apa yang telah berlalu itu (Gazalba, 1981: 13).  Kata Inggris history 

(sejarah) berasal dari kata benda Yunani istoria yang berarti ilmu. Menurut 

definisi yang paling umum, kata history kini berarti “masa lampau umat 

manusia” (Gottschalk, 1985:27). Sedangkan sejarah dalam bahasa Jerman yaitu 
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geschichte yang berasal dari kata geschehen yang berarti terjadi. Geschichte 

sendiri memiliki arti sesuatu yang telah terjadi. Kedua kata tersebut memberikan 

arti yang lebih kompleks tentang sejarah, yaitu sesuatu yang telah terjadi pada 

waktu lampau dalam kehidupan manusia. Sejarah tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan manusia dan berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan 

manusia. 

Sejarah dalam fungsinya bukan hanya sekedar mengingat masa lampau 

tapi sejarah adalah cerminan aktivitas kehidupan manusia dimasa lampau pada 

masa kini. Sejarah ibarat kompas bagi kehidupan atau dasar bagi seorang pilot 

untuk mengambil keputusan, karena sejarah adalah kristalisasi dari semua 

pengetahuan, semua ilmu dan semua yang telah dipelajari sejak manusia ada. 

Kondisi yang demikian, memungkinkan sejarah untuk mengangkat nilai-nilai 

universal yang terkandung dari setiap bentuk budaya manusia. Dengan demikian 

pendidikan sejarah tidak hanya diarahkan untuk menanamkan pemahaman masa 

lampau hingga masa kini, menumbuhkan rasa tentang adanya perkembangan 

masyarakat kebangsaan dan cinta tanah air serta rasa bangga sebagai warga 

Indonesia dan memperluas wawasan hubungan masyarakat antar bangsa di dunia. 

(Depdikbud RI, 1998:80-83). 

Pelaksanaan pendidikan sejarah di sekolah adalah kegiatan yang 

dilakukan guru sejarah dalam menterjemahkan dan menerapkan kurikulum dan 

kebijakan lain dalam proses pendidikan sejarah. Pembelajaran sejarah didasari 

oleh beberapa landasan filosofis yang dapat dilihat dari berbagai perspektif. 
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Landasan filosofis pendidikan sejarah seyogyanya difokuskan pada bagaimana 

sejarah mengungkap dimana kebudayaan yang mendasari cara berfikir manusia, 

bagaimana imajinasi manusia berkembang tanpa batas, melewati batas ruang dan 

waktu antar generasi. Dalam perspektif ini sejarah merupakan transmisi tingkah 

laku dan sumber dinamika untuk perubahan, kreatifitas, kemerdekaan dan 

kebangkitan untuk memanfaatkan setiap peluang yang ada secara inovatif 

(Depdikbud RI, 1998:80). Pembelajaran sejarah perlu menstransfer nilai-nilai 

etik dan moral yang mendasari cara berfikir, cara bersikap dan cara berperilaku 

seseorang untuk mewujudkan keharmonisan kehidupan individu, kelompok 

masyarakat atau bangsa dalam membangun perdamaian, toleransi dan kesediaan 

menerima perbedaan. 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan 

umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri 

atas: 

a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; 

b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; 

c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; 

d. kelompok mata pelajaran estetika; 

e. kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan. 

Mata pelajaran sejarah termasuk dalam kategori kelompok mata pelajaran 

kewarganegaraan dan kepribadian. Hal tersebut dapat dilihat dari cakupan 
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kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian itu sendiri yaitu 

dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan 

status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Kesadaran dan 

wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, 

penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian 

lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan 

pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, 

kolusi, dan nepotisme. 

Sejarah merupakan mata pelajaran yang memiliki tujuan akhir agar siswa 

dapat belajar dari peristiwa dimasa lampau untuk dijadikan sebagai refleksi bagi 

masa depan. Dari hal tersebut diharapkan pula sejarah dapat menumbuhkan sikap 

kebangsaan, cinta tanah air dan patriotisme bela negara sebagaimana yang 

tercantum dalam cakupan dari kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan 

kepribadian. 

Tujuan dari pelaksanaan pendidikan sejarah dalam kurikulum 2006 seperti 

tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 

22 Tahun 2006 adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 

1) membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan 

tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini dan 

masa depan, 2) melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta 

sejarah secara benardengan didasarkan pada pendekatan ilmiah dan 

metodologi kelimuan, 3) menumbuhkan apresiasi dan penghargaan 

peserta didik terhadap peninggalan sejarah sebagai bukti peradaban 

bangsa Indonesia dimasa lampau, 4) menumbuhkan pemahaman peserta 
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didik terhadap proses terbentuknya bangsa Indonesia melalui sejarah yang 

panjang dan masih berproses hingga masa kini dan masa yang akan 

datang, 5) menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta didik sebagai 

bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki rasa bangga dan rasa cinta 

tanah air yang dapat diimplenmentasikan dalam berbagai bidang 

kehidupan baik nasional maupun internasional 

 

Berdasarkan isi dari permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tersebut jelaslah 

bahwa pembelajaran sejarah memiliki peran yang strategis dalam 

mengembangkan karakter siswa agar siswa dapat memiliki berbagai kemampuan 

seperti yang telah diuraikan dalam tujuan pembelajaran dalam Permendiknas 

tersebut. 

D. Situs sejarah sebagai sumber belajar 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) situs sejarah merupakan 

daerah dimana ditemukan benda-benda purbakala (Tim Penyusun Kamus Pusat 

Bahasa, 2007:1078). Situs sejarah memiliki berbagai kegunaan. Selain sebagai 

penelitian arkeologis, situs sejarah dapat pula dimanfaatkan sebagai tempat 

pariwisata budaya serta sebagai sumber belajar siswa dimana siswa dapat berlatih 

menganalisis peristiwa sejarah berdasarkan bukti sejarah yang berupa situs 

sejarah tersebut. Situs sejarah yang dimanfaatkan sebagai sumber belajar sejarah, 

secara tidak langsung dapat meningkatkan kulitas pembelajaran sejarah. Ketika 

situs sejarah telah dimanfaatkan sebagai sumber belajar sejarah, maka situs 

sejarah tersebut akan menjadi alternatif media sumber pembelajaran yang 

strategis untuk meningkatkan minat dan pemahaman siswa mengenai materi yang 
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berhubungan dengan situs sejarah tersebut sehingga secara tidak langsung dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran sejarah. 

Situs sejarah dapat pula digunakan sebagai sarana bagi siswa untuk 

mencoba menganalisis peristiwa masa lalu dan merangkainya menjadi sebuah 

cerita utuh. Peristiwa sejarah tidak mungkin dapat dihadirkan secara nyata dalam 

pembelajaran sejarah, sebab sebagai peristiwa, sejarah memiliki sifat unik. 

Maksud dari sejarah sebagai peristiwa yang unik yaitu peristiwa sejarah hanya 

terjadi sekali dan tidak dapat terulang persis sama untuk kedua kalinya sehingga 

peristiwa sejarah tidak akan mungkin dapat dihadirkan dalam kelas. Maka dari 

itu keberadaan situs sejarah dapat digunakan oleh guru sebagai sumber belajar 

untuk menghadirkan peristiwa sejarah tersebut dalam pikiran siswa 

Sejarah akan menjadi mata pelajaran yang membosankan manakala dalam 

proses pembelajarannya tidak dilakukan dengan metode yang menarik atau 

dengan kata lain pembelajaran yang dilakukan guru sangat monoton. Situs 

sejarah dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengatasi hal tersebut. Sebab 

dalam hal ini siswa akan mengalami proses pembelajaran yang lebih berorientasi 

pada mereka dan mereka dituntut untuk memvisualisasikan imajinasi mereka 

berkaitan dengan situs sejarah sebagai sumber belajar mereka. Hal tersebut 

tentunya akan meningkatkan peran dan keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran sehingga diharapkan siswa akan lebih tertarik belajar sejarah 

dengan sumber belajar yang nyata dan lebih dekat dengan kebenaran. 
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Pembelajaran sejarah membutuhkan sumber lengkap untuk dapat 

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

terkadang sumber-sumber yang ada selama ini kurang mampu menghadirkan 

peristiwa sejarah secara nyata, sebab sumber yang selama ini paling banyak 

digunakan guru yaitu buku, tidak selalu dilengkapi dengan gambar-gambar 

maupun ilustrasi yang sebenarnya dapat membantu siswa dalam mencoba 

merangkai peristiwa masa lalu. Hal tersebut akan berakibat pada kurang 

maksimalnya penyerapan materi oleh siswa yang disebabkan ketidakjelasan dari 

gambaran sejarah yang mereka terima. Dengan memanfaatkan situs secara 

maksimal sebagai sumber belajar, akan menjadi sebuah langkah pembelajaran 

yang dapat membantu siswa dalam mendapatkan gambaran sejarah secara lebih 

gamblang. 

E. Sumber Sejarah Sebagai Media Pembelajaran 

Media pembelajaran merupakan salah satu komponen pembelajaran yang 

mempunyai peranan penting dalam pembelajaran. Penggunaan media pengajaran 

dapat membantu pencapaian keberhasilan belajar. Pada kenyataannya media 

pembelajaran masih sering terabaikan dengan berbagai alasan, antara lain: 

terbatasnya waktu untuk membuat persiapan mengajar, sulit mencari media yang 

tepat, tidak tersedianya biaya, dan lain-lain. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi 

jika setiap guru telah mempunyai pengetahuan dan ketrampilan mengenai media 

pembelajaran.  
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Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari 

kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar (Sadiman dkk, 

2008:6). Media memiliki banyak batasan, menurut Gagne seperti yang dikutip 

oleh Sardiman dkk (2008:6) menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis 

komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. 

Sementara Briggs dalam Sardiman dkk (2008:6) menyatakan bahwa media 

adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa 

untuk belajar. Dari pernyataan-pernyataan diatas, dapat diambil kesimpulan 

tentang arti kata media yaitu media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan 

untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang 

perhatian, pikiran, perasaan dan minat siswa sedemikian rupa sehingga proses 

belajar terjadi. 

Proses pembelajaran pada hakikatnya adalah proses komunikasi yaitu 

proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran/media tertentu ke 

penerima pesan. Pesan yang akan disampaikan dalam proses komunikasi ini 

adalah materi yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Sedangkan yang 

berfungsi sebagai saluran dalam proses komunikasi ini adalah media 

pembelajaran, sehingga dalam hal ini media pembelajaran memiliki peran yang 

strategis dalam menunjang keberhasilan pembelajaran yang dilakukan. Fungsi 

media dalam proses pembelajaran ditunjukkan pada gambar 2.1 

 

 



 
 

 
 

38 

 

  

                    

                                            

 

                          

Gambar 2.1 : Fungsi media dalam proses pembelajaran 

 

Sardiman (2008:17-18) secara umum menyebutkan  kegunaan-kegunaan 

media pembelajaran dalam proses pembelajaran antara lain: 

1. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas (dalam 

bentuk kata-kata atau tulisan belaka) 

2. Mengatasi keterbatasan ruang,waktu dan daya indera 

3. Penggunaan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi 

sifat pasif anak didik. Dalam hal ini media pembelajaran berguna untuk: 

a. Menimbulkan kegairahan belajar 

b. Memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan 

lingkungan dan kenyataan 

c. Memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan 

dan minatnya 
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4. Dapat menyelesaikan masalah pendidikan yang muncul akibat perbedaan 

kemampuan siswa, pengalaman dan lingkungan yang dihadapkan pada 

kesamaan materi bagi siswa sesuai tuntutan kurikulum yang berlaku, yaitu 

dalam hal ini media pembelajaran memiliki kemampuan: 

a. Memberikan perangsangan yang sama 

b. Menyamakan pengalaman 

c. Menimbulkan persepsi yang sama 

Sadiman (2008) menyebutkan beberapa jenis media yang banyak 

dipakai di Indonesia antara lain: 

1. Media Grafis. 

Media grafis termasuk dalam media visual dimana saluran yang 

dipakai menyangkut indera penglihatan. Beberapa jenis media grafis yang 

dapat digunakan sebagai media pembelajaran antara lain: a) gambar/foto, b) 

sketsa, c) diagram, d) bagan/chart, e) grafik (graphs), f) kartun, g) poster, h) 

peta dan globe. 

2. Media Audio 

Media audio berkaitan dengan indera pendengaran. Pesan yang 

disampaikan dituangkan dalam lambang-lambang auditif baik verbal maupun 

non verbal. Ada beberapa jenis media yang dapat dikelompokan dalam media 

audio antara lain: a) radio, b) alat perekam pita magnetik, c) piringan hitam, d) 

laboratorium bahasa 
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3. Media Proyeksi Diam 

Media proyeksi diam (still proyected medium) mempunya persamaan 

dengan media grafik, dalam arti menyajikan rangsangan-rangsangan visual. 

Perbedaannya dengan media grafis adalah pada media grafis dapat secara 

langsung berinterkasi dengan pesan media yang bersangkutan sedangkan pada 

media proyeksi pesan tersebut harus diproyeksikan dengan proyektor agar 

dapat dilihat oleh sasaran. Beberapa jenis media proyeksi diam antara lain 

film bingkai, film rangkai (film strip), media transparansi dengan overhead 

proyektor. 

4. Media Audio Visual 

Dalam media audio visual saluran yang digunakan adalah indera penglihatan 

dan pendengaran, dengan kata lain media ini paling kompleks diantara media 

yang lain. Beberapa jenis media audio visual antara lain: film, televisi, video, 

serta permainan dan stimulasi. 

Sumber sejarah dapat dijadikan sebagai sumber belajar yang efektif 

manakala sumber sejarah tersebut sudah diolah dan dijadikan sebagai media 

pembelajaran sehingga siswa dapat secara praktis dan efektif mempelajari 

sumber tersebut. Sumber sejarah dapat dimanfaatkan sebagai media 

pembelajaran dalam bentuk foto, gambar, media transparansi, film, video dan 

lain-lain. Pemanfaatan sumber sejarah sebagai media pembelajaran dapat 

memaksimalkan fungsi sumber sejarah tersebut, sebab melalui media 

pembelajaran, belajar dengan memanfaatkan situs sejarah akan lebih mudah. 
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Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Banjarnegara beberapa 

diantaranya sudah memanfaatkan sumber sejarah sebagai media, diantaranya 

yaitu SMAN 1 Banjarnegara dan SMAN 1 Bawang. Kedua sekolah tersebut telah 

memanfaatkan sumber sejarah sebagai media pembelajaran yaitu berupa video 

pembelajaran. Pemanfaatan sumber sejarah sebagai media tersebut dapat lebih 

praktis dan mudah jika dibandingkan dengan memanfaatkan sumber sejarah 

dengan cara datang langsung dan melakukan pengamatan terhadap sumber 

sejarah tersebut. Memanfaatkan sumber sejarah dengan cara seperti itu mungkin 

akan menghabiskan banyak waktu yang dapat berakibat pada kurang efektifnya 

pembelajaran sejarah yang dilakukan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu metode 

yang digunakan sebagai penelitian awal untuk mengetahui kondisi kelompok 

sasaran atau mengetahui fenomena yang akan diteliti lebih dalam (Dewanto, 

2005:64). Penulisan kualitatif menurut Gorman & Clayton yang dikutip oleh 

Septiawan Santana K (2007:28) melaporkan meaning of event dari apa yang 

diamati penulis, berisi amatan berbagai kejadian dan interaksi yang diamati 

langsung penulis dari tempat kejadian. Peneliti terlibat secara partisipasif di 

dalam observasinya. Penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata mengenai efektifitas pemanfaatan situs sejarah di Banjarnegara sebagai 

sumber belajar sejarah. 

Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2004) mendefinisikan metodologi 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik. Dalam hal ini 

individu atau organisasi tidak boleh diisolasikan kedalam variabel atau hipotesis, 

tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Sedangkan Kirk 

dan Miller sebagaimana dikutip oleh Lexy Moleong (2004:3) mendefinisikan 

penelitian kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang 
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secara fundamental tergantung pada pengamatan pada manusia dalam 

kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam 

bahasanya dan dalam peristilahannya. 

Data yang diperoleh berasal dari observasi, wawancara dan kajian pustaka 

yang nantinya akan disajikan dalam bentuk paragraf diskriptif dan dianalisis 

menggunakan teknik analisis interaktif mengenai efektifitas pemanfaatan situs 

sejarah di Banjarnegara sebagai sumber belajar. 

B. Lokasi dan Sasaran Penelitian 

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah SMAN 1 

Banjarnegara dan SMAN 1 Bawang dengan pertimbangan kedua sekolah tersebut 

pernah memanfaatkan situs sejarah yang ada di Banjarnegara dalam 

pembelajaran sejarah yang dilakukan. Hal tersebut dikarenakan dalam penelitian 

ini yang digali adalah informasi mengenai bagaimana efektivitas pemanfaatan 

situs-situs sejarah yang ada di Banjarnegara sehingga lokasi penelitian haruslah 

sekolah yang sudah memanfaatkan situs sejarah di Banjarnegara tersebut. 

Sasaran dari penelitian ini adalah guru-guru sejarah dari kedua sekolah tersebut 

yang sudah memanfaatkan situs sejarah di Banjarnegara dalam pembelajaran 

sejarahnya serta beberapa siswa dari masing-masing sekolah tersebut. Guru-guru 

yang dijadikan informan adalah ibu Sri Utari, S.Pd guru sejarah SMAN 1 

Banjarnegara yang mengampu mata pelajaran sejarah untuk kelas X, XI IPS dan 

XII IPS serta bapak Bambang Suswanto, S.Pd guru SMAN 1 Bawang yang 

mengampu mata pelajaran sejarah untuk kelas XI IPS dan XII IPS 
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C. Fokus Penelitian 

          Fokus adalah masalah yang diteliti dalam penelitian. Pada dasarnya fokus 

merupakan pembatasan masalah yang menjadi obyek penelitian. Sesuai dengan 

perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus dalam 

penelitian ini adalah 1) Mengidentifikasi bagaimana kondisi situs-situs sejarah di 

Banjarnegara dalam kaitannya pemanfaatan  situs tersebut sebagai sumber belajar 

2) Mengetahui apakah situs-situs sejarah di Banjarnegara sudah dimanfaatkan 

sebagai sumber  belajar untuk pembelajaran sejarah pada SMAN 1 Banjarnegara 

dan SMAN 1 Bawang 3) Menggambarkan bagaimana pemanfaatan situs-situs 

sejarah di Banjarnegara sebagai sumber belajar untuk pembelajaran sejarah pada 

SMAN 1 Banjarnegara dan SMAN 1 Bawang 4) Mengidentifikasi apa saja 

kendala yang dihadapi guru sejarah dalam upaya memanfaatan situs-situs sejarah 

sebagai sumber belajar untuk pembelajaran sejarah pada SMAN 1 Banjarnegara 

dan SMAN 1 Bawang 5) Menganalisis upaya yang dilakukan guru sejarah untuk 

mengatasi kendala yang dihadapi dalam memanfaatkan situs-situs sejarah di 

Banjarnegara sebagai sumber belajar untuk pembelajaran sejarah pada SMAN 1 

Banjarnegara dan SMAN 1 Bawang 

Untuk menjaga penelitian tetap fokus pada masalah yang akan diteliti, 

maka didalam penelitian ini dibatasi indikator-indikator. Indikator tersebut dapat 

digunakan sebagai acuan penelitian untuk mengukur bagaimana efektifitas 

pemanfaatan situs sejarah yang ada di Banjarnegara sebagai sumber belajar 
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sejarah dalam pembelajaran sejarah yang dilakukan. Indikator-indikator tersebut 

antara lain: 

1. Proses pembelajaran sejarah melalui pemanfaatan situs sejarah di 

Banjarnegara sebagai sumber belajar, dengan rincian kriteria sebagai berikut: 

a. Bagaimana cara guru sejarah memanfaatkan situs-situs sejarah di 

Banjarnegara sebagai sumber belajar 

b. Model pembelajaran apa yang digunakan guru dalam proses 

pembelajaran yang memanfaatkan situs sejarah di Banjarnegara sebagai 

sumber belajar 

c. Jumlah alokasi waktu dalam pembelajaran yang memanfaatkan situs 

sejarah di Banjarnegara 

d. Kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembelajaran dengan 

memanfaatkan situs sejarah di Banjarnegara sebagai sumber belajar 

e. Upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi kendala tersebut 

2. Fungsi pemanfaatan situs sejarah sebagai sumber belajar, dengan rincian 

kriteria sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan pembelajaran melalui pemanfaatan situs sejarah yang ada 

di Banjarnegara dapat memudahkan siswa dalam melaksanakan proses 

pembelajaran sejarah 

b. Pemanfaatan situs sejarah yang ada di Banjarnegara sebagai sumber 

belajar dapat membuat efisiensi waktu pembelajaran 
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c. Pemanfaatan situs sejarah di Banjarnegara sebagai sumber belajar 

membuat pembelajaran yang dilakukan dapat memberikan kesempatan 

bagi siswa untuk berkembang sesuai kemampuan siswa 

d. Pembelajaran yang memanfaatkan situs sejarah di Banjarnegara sebagai 

sumber belajar dapat memperjelas materi pembelajaran yang masih 

abstrak menjadi lebih konkrit 

3. Pemanfaatan situs sejarah sebagai media pembelajaran, dengan rincian 

kriteria sebagai berikut: 

a. pemanfaatan situs sejarah yang ada di Banjarnegara sebagai media 

pembelajaran dapat membuat materi pelajaran menjadi lebih mudah 

dipahami. 

b. pemanfaatan situs sejarah yang ada di Banjarnegara dapat merangsang 

siswa untuk lebih giat belajar sejarah. 

c. pemanfaatan situs sejarah sebagai media pembelajaran dapat 

memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara siswa dengan 

lingkungan dan kenyataan. 

d. pemanfaatan situs  sejarah sebagai media pembelajaran dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

4. Pemanfaatan situs sejarah melalui media pembelajaran, dengan rincian 

kriteria sebagai berikut: 

a. Bagaimana pemanfaatan situs sejarah melalui media grafis. 

b. Bagaimana pemanfaatan situs sejarah melalui media audio. 
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c. Bagaimana pemanfaatan situs sejarah melalui media proyeksi diam. 

d. Bagaimana pemanfaatan situs sejarah melalui media audio visual. 

Indikator tersebut digunakan sebagai acuan dalam menentukan sejauh 

mana efektivitas pemanfaatan situs sejarah di Banjarnegara sebagai sumber 

belajar. Indikator tersebut diperoleh berdasarkan kesimpulan dari buku-buku 

berkaitan yang relevan. Dari indikator-indikator tersebut kemudian dijabarkan 

dalam bentuk item-item pertanyaan sebagai instrumennya. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan 

metode sebagai berikut : 

1. Observasi 

Observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai upaya 

pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap 

objek yang dijadikan kajian untuk mendapatkan pengalaman dan data-data 

sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Dalam hal ini yang menjadi 

sasaran pengamatan adalah pelaksanaan pembelajaran sejarah yang sudah 

memanfaatkan situs sejarah. 

2. Wawancara 

Wawancara dapat diartikan sebagai suatu cara yang dipergunakan 

untuk mendapatkan informasi dari informan atau responden dengan cara 

bertanya langsung secara bertatap muka. Wawancara adalah percakapan dengan 
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maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan yang 

diwawancara, yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong 

2004:135). Wawancara dilakukan kepada informan atau yang disebut  

interviewee dengan maksud untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan 

tema permasalahan yang diteliti. 

Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan kepada guru sejarah 

SMA N 1 Banjarnegara dan guru sejarah SMA N 1 Bawang serta beberapa 

siswa dari kedua sekolah tersebut yang sudah pernah melakukan pembelajaran 

sejarah dengan memanfaatkan situs sejarah yang ada di Banjarnegara. 

Wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk pemanfaatan situs 

sejarah yang ada di Banjarnegara sebagai sumber belajar, apa saja kendala yang 

dihadapi guru dalam memanfaatkan situs sejarah di Banjarnegara, serta sejauh 

mana efektifitas pemanfaatan situs tersebut sebagai sumber belajar sejarah.  

3. Dokumentasi  

Teknik dokumentasi digunakan peneliti untuk menyelediki benda-benda 

tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, 

catatan harian dan sebagainya. Kegiatan dokumentasi melibatkan kegiatan 

pengumpulan, pemeriksaan, pemilihan dokumen sesuai dengan kebutuhan. 

Dalam penelitian ini kegiatan dokumentasi dilakukan dengan cara mencari dan 

mengumpulkan data-data yang ada didalam buku serta penelitian tentang 

pembelajaran sejarah dan pemanfaatan situs sejarah sebagai sumber belajar. 
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E. Teknik pemeriksaan Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam penelitian adalah faktor yang sangat penting 

untuk menentukan kredibilitas hasil penelitian, maka dari itu memeriksa 

keabsahan data perlu dilakukan sebelum sampai pada tahap analisis. Untuk 

menguji validitas data dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu (Moleong, 2004:178). Denzin dalam Moleong 

(2004:178) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan 

yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. 

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber. Triangulasi sumber menurut Patton 

dalam Moleong (2004:178) berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda. Dalam penelitian ini untuk membandingkan derajat informasi yang 

diperoleh, dilakukan dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan 

data hasil wawancara, membandingkan data hasil wawancara antara guru SMAN 

yang bersangkutan dengan hasil wawancara dari siswa SMAN yang 

bersangkutan, serta membandingkan hasil wawancara dengan sumber buku yang 

berkaitan. 

Melalui pembandingan data inilah akan dapat diketahui tingkat validitas 

dari data yang diperoleh. Apabila data yang diperoleh dengan suatu metode 
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sesuai dengan data yang diperoleh dari metode maupun sumber lain maka data 

tersebut dapat dinyatakan sebagai data yang valid. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

interaktif. Analisis data kualitatif terdiri dari alur kegiatan yang terjadi secara 

bersamaan, yaitu 1) reduksi data, 2) penyajian data, 3) penarikan kesimpulan. 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan lapangan (Miles & Huberman, 2007:18). Dalam penelitian ini 

reduksi data dilakukan terus-menerus selama penelitian berlangsung. Langkah-

langkah yang dilakukan dalam bagian ini adalah menajamkan analisis, 

menggolongkan atau pengategorisasian, mengarahkan, membuang yang tidak 

perlu, dan mengorganisasikan data sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya 

dapat ditarik dan diverifikasi (Miles & Huberman, 2007: 17-18).  

Penyajian data merupakan analisis merancang deretan sebuah kolom dan 

matriks untuk data kualitatif dan menentukan jenis serta bentuk data yang 

dimasukan kedalam kotak-kotak matriks (Miles & Huberman, 2007:17-18). 

Penyajian  data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menyajikan 

sekumpulan informasi yang tersusun sehingga dimungkinkan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang digunakan dalam 

data kualitatif adalah teks diskriptif sehingga mengurangi tergelincirnya peneliti 

untuk bertindak ceroboh dan secara gegabah  didalam mengambil kesimpulan 
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yang memihak-mihak, tersekat-sekat dan tak berdasar. Penyajian data dalam 

penelitian ini dilakukan dalam dua bentuk yaitu melalui penjelasan dalam bentuk 

paragraf diskriptif dan melalui tabel. Tabel disini digunakan untuk menyajikan 

data mengenai bagaimana efektifitas pemanfaatan situs dilihat dari kesesuaian 

antara indikator yang harus dicapai dengan pelaksanaan di lapangan. Dalam tabel 

tersebut terdapat pula keterangan yang menjelaskan hubungan antara indikator 

yang harus dicapai dengan kenyataan di lapangan.  

Kesimpulan merupakan tinjauan terhadap catatan yang telah dilakukan di 

lapangan. Milles & Huberman (2007:20) menyatakan bahwa kesimpulan adalah 

tinjauan ulang pada catatan di lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagai 

makna yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan 

kecocokannya yaitu merupakan validitasnya. Dalam penelitian ini penarikan 

kesimpulan dilakukan dengan mengaiktan data-data hasil wawancara dan 

pengamatan serta dokumentasi yang kemudian ditarik dalam satu kesimpulan. 

Apabila digambarkan dalam satu skema, maka akan terlihat alurnya sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Komponen-komponen analisis data model interaktif (Miles &    

Huberman, 2007:20) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

1. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

a. SMA Negeri 1 Banjarnegara 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Banjarnegara adalah sekolah 

menengah atas yang pertama kali didirikan di Banjarnegara. Sekolah ini 

didirikan pada tanggal 1 Agustus 1960. SMAN 1 Banjarnegara merupakan 

sekolah terbesar di Banjarnegara. Untuk saat ini SMA Negeri 1 Banjarnegara 

mampu menampung 9 kelas pertahunnya dengan jumlah siswa 360 sehingga 

keseluruhan siswa sampai kelas XII kurang lebih 1080 siswa yang terbagi 

dalam 27 kelas. Untuk kelas XI dan XII, terbagi menjadi dua program yaitu 

program Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). 

Dengan mendasarkan pemikiran “Global Competetion” mulai tahun 2007 

SMA Negeri 1 Banjarnegara melakukan pembenahan dengan mengajukan 

program “ Rintisan Sekolah Berstandar Internasional.  Keikutsertan SMA 

pada program tersebut mendampak pada konsep pengembangan sekolah. 

Dengan kata lain perlu ada review tentang paradigma sekolah yang dianut. 

SMA Negeri 1 Banjarnegara memiliki akreditasi "A" ( AMAT BAIK ) 

dengan nilai : 90,10 per 29 September 2007. SMA Negeri 1 Banjarnegara 

yang didirikan pada tahun 1961 merupakan sekolah tertua di Kabupaten 
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Banjarnegara sehingga layak bila ada anggapan predikat barometernya 

pendidikan sekolah menengah. Dan tidak disangsikan lagi bahwa SMA 

Negeri 1 Banjarnegara memperoleh kepercayaan besar untuk mendidik 

putra-putri terbaik Banjarnegara. 

Dengan menyadari potensi dan kekurangannya, SMA 1 Banjarnegara 

melakukan reorientasi pengembangan sekolah dengan mengedepankan 

profesionalismenya. Dengan bertitik tolak pada pemikiran tersebut maka 

bentuk ragam pelayanan terhadap siswa dalam mengembangkan potensinya 

secara maksimal menjadi perhatian serius. Sekolah berwawasan khusus, 

program life skills, Sekolah Berstandar Internasional, Program 

Pengembangan Diri, Integrasi Imtaq dan Iptek, Kurikulum KTSP 

disinergikan dengan Menejemen Berbasis Sekolah untuk memperoleh 

Output dan Outcome yang berkualitas. 

SMA Negeri 1 Banjarnegara memiliki visi yaitu "Teguh dalam Iman 

dan Taqwa, Optimis dan Tangguh dalam menghadapi tantangan serta 

unggul dalam Prestasi dan mampu bersaing secara Global". Sedangkan 

misi yang dijalankan oleh SMA Negeri 1 Banjarnegara yaitu: 

1) Mengembangkan delapan Standar Pendidikan Nasional menuju Sekolah 

Bertaraf Internasional 

2) Meningkatkan jaringan kerjasama dengan sekolah-sekolah yang bertaraf 

Internasional 
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3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) sekolah bertaraf 

internasional yang cerdas, beriman dan bertaqwa. 

Sampai saat ini SMAN 1 Banjarnegara memiliki tenaga pengajar 

sebanyak 66 orang. Dengan jumlah guru sejarah ada tiga orang yaitu bapak 

Drs. Sigit Marjono, ibu Sri Utari, S.Pd, dan ibu Titi Prihatin, S.Pd.  

b. SMA Negeri 1 Bawang 

SMA Negeri 1 Bawang terletak di Jl. Raya Pucang No. 134. SMA 

Negeri 1 Bawang merupakan alih fungsi dari SPG Negeri Banjarnegara 

melalui Surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 0246/1996 tanggal 15 Juli 1991, dan telah mulai menerima 

siswa baru pada semester gasal tahun pelajaran 1989/1990. SMA Negeri 1 

Bawang merupakan Rintisan Sekolah Kategori Mandiri (SKM) mulai tahun 

pelajaran 2007/2008. 

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sekaligus merespon 

kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, SMA Negeri 1 Bawang 

menetapkan visi sekolah  OPTIMIS, KREATIF, dan ELEGAN baik dalam 

pikiran, perkataan dan tindakan. 

SMA Negeri 1 Bawang memiliki tujuan yaitu: 

1. Terwujudnya lingkungan sekolah yang menyenangkan, mengasyikan, 

mencerdaskan, dan religious sebagai tempat belajar mengajar 
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2. Tercukupinya ruang belajar dan ruang public yang memadai 

3. Terciptanya kehidupan dan keimanan yang utuh dan harmonis 

4. Terwujudnya pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi 

5. Meningkatkan jumlah dan kualifikasi tenaga pendidikan sesuai dengan 

tuntutan pembelajaran berbasis kompetensi 

6. Terampil dan berprestasi dalam berbagai macam event 

7. Terjalinnya kerjasama yang baik dengan lembaga dan instansi lain untuk 

pengembangan program yang lebih maju. 

 

2. Kelayakan kondisi situs-situs sejarah di Banjarnegara dalam kaitannya 

pemanfaatan  situs tersebut sebagai sumber belajar 

Kabupaten Banjarnegara terletak diantara 1°31‟ Lintang Selatan dan 

2°81‟ Bujur Timur dengan batas-batasnya antara lain sebelah utara dengan 

Kabupaten Pekalongan, sebelah timur dengan Kabupaten Wonosobo, sebelah 

Selatan dengan Kabupaten Kebumen dan sebelah barat dengan Kabupaten 

Purbalingga/Banyumas (Yudhokusumo, 1988:318). Walaupun Banjarnegara 

sangat jarang bahkan hampir tidak pernah disebutkan ataupun dikaitkan dengan 

sejarah nasional, bukan berarti Banjarnegara tidak memiliki sejarah seperti halnya 

daerah-daerah lain. Banjarnegara memiliki berbagai sejarah dari masa ke masa 

yang tidak kalah menarik dengan sejarah-sejarah yang ada di daerah-daerah lain. 

Banjarnegara juga memiliki berbagai peninggalan sejarah yang menjadi bukti 

bahwa Banjarnegara juga pernah mengalami masa lampau yang cukup penting 
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dalam perjalanan sejarahnya. Peninggalan-peninggalan tersebut merupakan bukti-

bukti yang dapat dijadikan sumber untuk melacak ataupun merekonstruksi 

perjalanan sejarah yang pernah terjadi di Banjarnegara. 

Diantara peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Banjarnegara, 

beberapa diantaranya memiliki peran penting dalam sejarah Banjarnegara yang 

memiliki keterkaitan dengan sejarah yang lebih luas, dalam artian bukan hanya 

merupakan sejarah lokal Banjarnegara. Beberapa diantara peninggalan-

peninggalan sejarah yang ada di Banjarnegara memiliki keterkaitan dengan 

sejarah nasional yang walaupun tidak semua masyarakat Banjarnegara 

mengetahui keberadaanya. Bentuk peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di 

Banjarnegara sebagian besar berupa monumen-monumen perjuangan yang 

merupakan simbol dari perjuangan rakyat Banjarnegara, dan ada pula satu 

peninggalan sejarah di Banjarnegara yang cukup terkenal yaitu  situs Candi 

Dieng. Peninggalan-peninggalan tersebut memiliki karakter dan sejarah yang 

berbeda-beda. Namun pada dasarnya masing-masing peninggalan sejarah tersebut 

merupakan bukti yang dapat dijadikan sebagai sumber sejarah untuk melacak dan 

merangkai peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Banjarnegara. 

Masing-masing peninggalan sejarah tersebut memiliki kekurangan dan 

kelebihan dalam keberadaannya sebagai situs sejarah, namun setiap peninggalan-

peninggalan sejarah tersebut tetap bisa dikatakan layak untuk dijadikan sumber 

sejarah bagi pembelajaran sejarah di SMA yang disesuaikan materi yang 

berkaitan. Dibawah ini merupakan rincian alasan dari masing-masing peninggalan 
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sejarah yang ada di Banjarnegara sehingga dapat dijadikan sumber belajar pada 

pembelajran sejarah. 

1. Situs sejarah candi Dieng 

Secara geografis dataran tinggi Dieng terbagi kedalam dua distrik 

kewilayahan Daerah Tingkat II, dimana Dieng Timur atau Dieng Wetan 

masuk kedalam wilayah administratif kabupaten Wonosobo, sedangkan Dieng 

Barat atau Dieng Kulon masuk kedalam distrik wilayah administratif 

Banjarnegara (Sukatno, 2004:77-78). Meskipun Dieng terbagi dalam dua 

distrik wilayah, namun untuk peninggalan situs sejarah Candi Dieng sendiri 

masuk kedalam wilayah Kabupaten Banjarnegara. Kompleks Candi Dieng 

diperkirakan untuk pertama kali dibangun pada masa Kerajaan Kaling (Ho-

ling), bahkan mungkin lebih jauh dari itu yakni pada masa Kerajaan Medang 

Kamulan dan baru kian sigfnifikan pada masa Sanjaya mengingat coraknya 

yang bersifat Syiwaisme (Sukatno, 2004:172). Hal ini berangkat dari asumsi 

bahwa mekipun prasasti sudah mulai ada dan dikenal pada abad ke 5M, 

misalnya prasasti Muara Kaman (Kalimantan Timur) yang menjadi indikasi 

adanya Kerajaan Kutai dan prasasti Ciaruteun (di daerah Bogor) yang 

mengindikasi adanya Kerajaan Tarumanegara, tetapi peningalan arsitektural 

yang monumental yang terbuat dari batu baru dimulai pada abad ke 8M. 

 Situs sejarah Candi Dieng ini merupakan salah satu kebanggan 

warisan sejarah yang dimiliki Banjarnegara, sebab Candi Dieng memiliki nilai 

historis yang tinggi yang sudah diakui berbagai pihak. Guru sejarah di SMA 
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Negeri 1 Banjarnegara yang mengampu materi yang berkaitan dengan Candi 

Dieng juga menyatakan bahwa Candi Dieng memiliki nilai kelayakan untuk 

dijadikan sebagai sumber belajar  

“situs sejarah yang dapat digunakan sebagai sumber belajar 

sebenarnya menyesuaikan materi yang dibutuhkan, tetapi kalau situs 

sejarah di Banjarnegara yang paling mudah untuk digunakan sebagai 

sumber belajar yaitu Candi Dieng. Sebab Candi Dieng sendiri 

berkaitan dengan materi peninggalan Hindu-Budha dan untuk Candi 

Dieng sendiri  sumbernya juga sudah banyak sehingga akan lebih 

mudah apabila dijelaskan kepada siswa” (wawanacara dengan Sri 

Utari, S.Pd 25 Mei 2011) 

 

Situs sejarah Candi Dieng memang bukan hanya peningalan milik 

masyarakat Banjarnegara saja, sebab bisa dikatakan bahwa Candi Dieng 

merupakan salah satu candi peninggalan Hindu yang dapat mewakili 

keberadaan candi-candi Hindu lain di Indonesia. Dari segi arsitektur, ciri-ciri 

fisik, penataan patung suci pada masing-masing biliknya, serta bagian-bagian 

candinya, Candi Dieng memiliki kesamaan dengan candi Hindu lainnya 

sehingga dapat dikatakan bahwa Candi Dieng dapat dijadikan model untuk 

mempelajari candi peninggalan agama Hindu di Indonesia khususnya di Jawa 

Tengah (lihat pada lampiran gambar 6). 

 Candi Dieng juga dapat digunakan untuk melacak bagaimana sejarah 

kehidupan Wangsa Sanjaya dari Mataram Kuno sehingga peserta didik dalam 

hal ini dapat memperoleh gambaran bagaimana kehidupan sejarah kehidupan 

dari masa wangsa Sanjaya tersebut. Kedua alasan tersebut dapat dijadikan 

sebagai penguat mengapa situs sejarah Candi Dieng layak dijadikan sebagai 
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sumber pembelajaran sejarah, sebab Candi Dieng memiliki nilai historis yang 

tinggi dan memiliki cakupan sejarah yang luas, bukan hanya sebagai sejarah 

lokal milik Banjarnegara saja. 

Situs sejarah candi Dieng memiliki jarak masih dapat terjangkau 

mengingat letaknya masih di Kabupaten Banjarnegara, dibandingkan 

peninggalan candi-candi yang lain yang untuk menjangkaunya memerlukan 

waktu dan biaya yang cukup besar. Sehingga Candi Dieng  menjadi sangat 

strategis untuk dimanfaatkan sebagai sumber sejarah. Seperti yang 

diungkapkan ibu Sri Utari  

“peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Banjarnegara 

merupakan peninggalan yang paling dekat dengan kita, dipelajaran 

ada, di tempat kita ada dan sejarah lokalnya juga ada sehingga harus 

dimanfaatkan, bisa dikatakan wajib hukumnya untuk memanfaakan 

situs tersebut sebab akan sangat disayangkan apabila tersedia situs 

yang dapat mendukung pembelajaran namun tidak dimanfaatkan” 

(wawancara dengan Sri Utari, S.Pd pada tanggal 25 Mei 2011) 

 

Candi Dieng yang terdiri dari beberapa kompleks percandian ini 

memiliki bentuk fisik yang masih cukup utuh sehingga akan memudahkan 

bagi siswa yang ingin mengidentifikasi Candi Dieng.  Selain itu, kompleks 

Candi Dieng yang terdiri lebih dari satu candi akan memperkaya pengetahuan 

siswa, sebab mereka akan mendapatkan materi bukan hanya dari satu bentuk 

candi saja namun ada beberapa buah candi yang dapat mereka kaji. 

Selain kelebihan-kelebihan yang dimilikinya sehingga Candi Dieng 

layak untuk dijadikan sebagai sumber belajar, Candi Dieng juga memiliki 

kekurangan dalam kaitannya keberadaanya sebagai sumber belajar. Candi 
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Dieng memiliki letak di daerah pegunungan yang tinggi sehingga akses untuk 

menuju ke situs sejarah Candi Dieng cukup sulit, harus dengan kendaraan 

pribadi untuk dapat mencapai lokasi.  Selain karena tidak adanya kendaraan 

yang dapat sampai ke lokasi situs, hal lain yang juga menjadi kendala untuk 

dapat memanfaatkan situs sejarah tersebut yaitu medannya yang berbukit-

bukit sehingga diperlukan keahlian dan keberanian yang tinggi dalam 

berkendara untuk dapat mencapai lokasi situs sejarah Candi Dieng. Hal 

tersebut akan mempersulit siswa yang ingin memanfaatkan Candi Dieng 

sebagai sumber belajar. Seperti yang pernah diutarakan oleh salah satu guru 

sejarah Sekolah Menengah Atas di Banjarnegara  

“medan menuju Dieng yang membahayakan untuk anak-anak karena 

terlalu naik turun selain itu dibeberapa tempat jalannya juga agak 

rusak dan jaraknya juga cukup jauh kalau dari sekolahan kesana 

mungkin sekitar 50-60 km-an, jadi untuk menyuruh anak datang 

langsung kesana saya khawatir dengan resiko di jalan” (wawancara 

dengan Bambang Suswanto, S.Pd  22 Mei 2011) 

 

Kekurangan yang dimiliki situs Candi Dieng tersebut, tidak serta 

merta membuat situs sejarah Candi Dieng menjadi tidak layak untuk 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar, sebab nilai positif yang dimiliki situs 

sejarah Candi Dieng masih lebih besar dibandingkan kekurangan yang 

dimilikinya. Kekayaan materi, tingginya nilai sejarah yang terkandung, 

bentuk fisik candi yang masih cukup utuh serta letaknya yang cukup dekat, 

seyogyanya dapat membuat Candi Dieng menjadi sumber belajar yang 

strategis yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran sejarah. 
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2. Monumen-monumen perjuangan rakyat Banjarnegara 

Monumen-monumen perjuangan rakyat Banjarnegara yang akan 

dibahas dan dikaitkan keberadaannya sebagai sumber belajar adalah 

Monumen Perang Gerilya, Monumen Status Quo atau kadang dikenal dengan 

nama Tugu Renville, Taman pejuang Letnan Kardjono, dan Monumen 

Batalion. Masing-masing monumen mewakili cerita perjuangan rakyat 

Banjarnegara yang berbeda-beda. Monumen-monumen tersebut adalah bukti 

perjuangan rakyat Banjarnegara sebagai bentuk pertisipasinya dalam 

mempertahankan kemerdekaan. 

Monumen-monumen tersebut memiliki kelebihan-kelebihan dan 

kekurangan dalam kaitannya keberadaanya sebagai sumber belajar.  Meskipun 

demikian, kekurangan yang dimiliki tidak serta merta membuat keberadaan 

monumen-monumen tersebut menjadi tidak layak untuk dimanfaatkan. Salah 

satu kelebihan yang dimiliki monumen-monumen tersebut sebagai sumber 

belajar yaitu monumen-monumen perjuangan tersebut memiliki letak yang 

cukup strategis dimana keempat monumen tersebut berlokasi di tepi jalan raya 

sehingga akan memudahkan bagi siswa yang ingin melakukan lawatan sejarah 

terhadap monumen-monumen tersebut. Kelebihan lain yang dimiliki 

monumen-monumen perjuangan tersebut adalah adanya kesesuian materi 

yang terkandung dalam masing-masing monumen dengan SK dan KD yang 

ada dalam Standar Isi dalam kurikulum. 
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Selain itu, masing-masing monumen tersebut memiliki kondisi yang 

cukup terawat serta bentuknya yang masih utuh sehingga mereka yang akan 

memanfaatkan peninggalan sejarah ini sebagai sumber belajar akan lebih 

merasa nyaman dan tertarik. Peristiwa sejarah yang terkandung dalam 

masing-masing monumen juga terdapat dalam buku Banjarnegara Berjuang 

sehingga ada sumber pendukung yang dapat digunakan untuk memudahkan 

siswa dalam memanfaatkan monumen-monumen tersebut. Dengan mengkaji 

peningalan-peninggalan sejarah yang ada di Banjarnegara khususnya 

monumen-monumen perjuangan rakyat Banjarnegara, berarti pembelajaran 

berbasis sejarah lokal telah dilaksanakan, sebab pembelajaran sejarah berbasis 

sejarah lokal untuk sekarang ini merupakan suatu wacana baru yang sedang 

digiatkan pelaksanaannya. 

Untuk dapat lebih memahami kelebihan dan kekurangan masing-

masing peninggalan sejarah Banjarnegara tersebut,  dibawah ini akan 

dijelaskan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing peninggalan sejarah 

yang ada di Banjarnegara. 

a. Monumen Status Quo 

Monumen Status Quo ini memiliki letak yang sangat strategis 

yaitu didepan jalan raya utama Banjarnegara. Akses kendaraan untuk 

menuju tempat ini juga sangat mudah sehingga sangat memudahkan siswa 

yang ingin mengunjungi monumen ini. Monumen ini juga memiliki nilai 

sejarah yang cukup tinggi, dimana monumen ini merupakan salah satu 
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simbol dari perjuangan rakyat Banjarnegara yang ingin mempertahankan 

daerahnya dari hasil perjanjian Renville yang oleh masyarakat 

Banjarnegara dirasa sangat merugikan. Peristiwa tersebut dapat dikaitkan 

dengan materi mengenai perjanjian Renville yang terdapat dalam SK dan 

KD yang ada dalam kelas XI IPA semester 2.  SK  “merekonstruksi 

perjuangan bangsa Indonesia sejak masa proklamasi hingga lahirnya Orde 

Baru”. Sedangkan Kompetensi Dasar yang sesuai dengan kandungan 

materi untuk monumen status quo yaitu KD 1.2 merekonstruksi 

perkembangan masyarakat Indonesia sejak proklamasi hingga Demokrasi 

Terpimpin.  

Kesesuaian antara materi yang terkandung dalam monumen ini 

dengan materi yang terdapat dalam kurikulum membuat keberadaan 

monumen ini semakin penting untuk dijadikan sebagai sumber belajar. 

Dalam monumen ini terdapat beberapa relief yang menceritakan mengenai 

peristiwa perjanjian Renville, perjuangan rakyat Banjarnegara, peta 

wilayah Indonesia serta penderitaan yang dialami rakyat Banjarnegara 

pada masa itu yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar untuk melihat, 

memahami dan mencoba merangkai peristiwa yang terjadi pada masa itu. 

b. Monumen Perang Gerilya 

Monumen ini terletak di desa Bandingan dan berada di tepi jalan 

raya sehingga memudahkan bagi mereka yang ingin memanfaatkan situs 

ini sebagai sumber belajar. Monumen ini juga bisa dikatakan memiliki 
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nilai historis yang cukup tinggi sebab monumen ini merupakan bukti 

perjuangan Banjarnegara dalam usahanya mempertahankan kemerdekaan 

melawan Belanda. Keberadaan monumen ini juga dapat dikaitkan dengan 

SK dan KD yang ada dalam kurikulum yang berlaku, tepatnya sama 

dengan SK dan KD yang berkaitan dengan monumen Status Quo yang 

telah dijelaskan sebelumnya. Dalam monumen ini terdapat prasasti yang 

menceritakan peristiwa penting dibalik pembangunan monumen tersebut. 

Hal ini dapat mempermudah bagi mereka yang ingin menelusuri sejarah 

perjuangan Banjarnegara khususnya peristiwa yang terjadi dibalik 

pembuatan monumen ini. 

c. Taman Pejuang Letnan Kardjono 

Taman pejuang Letnan Kardjono merupakan salah satu simbol 

perjuangan rakyat Banjarnegara dalam upayanya mempertahankan 

kemerdekaan. Taman ini terletak di tepi jalan raya pula, tepatnya di daerah 

Pucang. Letaknya yang mudah dijangkau membuat monumen lebih 

mudah untuk dijadikan sebagai sumber belajar. Selain itu monumen ini 

juga memiliki  nilai sejarah yang cukup tinggi dimana didalam Taman 

tersebut terdapat relief sepanjang sekitar 50 meter yang menceritakan 

perjuangan dan penderitaan rakyat Banjarnegara. Didalam taman ini juga 

terdapat pesawat dan meriam bekas peninggalan perang kemerdekaan 

yang menjadi senjata kebanggaan Banjarnegara pada saat itu. 
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 Peninggalan-peninggalan yang terdapat pada Taman Pejuang 

Letnan Kardjono tersebut dapat dijadikan sebagai sumber belajar untuk 

merangkai peristiwa perjuangan rakyat Banjarnegara pada khususnya dan 

rakyat Indonesia pada umumnya sesuai dengan SK dan KD yang sama 

seperti dengan SK dan KD untuk monumen-monumen yang telah 

dijelaskan sebelumnya. 

d. Monumen Batalion 

Monumen ini juga memiliki letak yang sangat strategis, sama 

seperti monumen-monumen sebelumnya di tepi jalan raya, tepatnya di 

depan alun-alun Banjarnegara di sebelah kantor Sekretaris Daerah. Dalam 

monumen ini terdapat relief yang menceritakan perjuangan para pejuang 

Banjarnegara yang gugur dalam peristiwa di daerah Plumbon, Cirebon dan 

peristiwa gugurnya Letnan Kardjono di Ujung Berung, Bandung. Relief 

tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran perjuangan rakyat 

Banjarnegara pada khusunya dan rakyat Indonesia pada umumnya dalam 

mempertahankan kemerdekaan, sehingga monumen ini layak 

diperhitungkan sebagai sumber belajar untuk materi yang berkaitan yaitu 

materi yang terdapat dalam SK dan KD yang sama seperti monumen-

monumen sebelumnya (lihat dalam lampiran gambar 9). 
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3. Bentuk pemanfaatan situs-situs sejarah di Banjarnegara sebagai sumber 

belajar untuk pembelajaran sejarah pada SMA Negeri di kabupaten 

Banjarnegara 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau yang biasa disingkat KTSP, 

memiliki orientasi pembelajaran yang mengedepankan otonomi pembelajaran 

pada masing-masing tingkat satuan pendidikan. KTSP disusun dan dikembangkan 

berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 36 ayat 1) dan 2) sebagai berikut: 

1. Pengembangan kurikulum mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk 

mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional 

2. Kurikulum pada semua jenis dan jenjang pendidikan dikembangkan dengan 

prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan 

peserta didik (Mulyasa, 2006:20). 

Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa KTSP dikembangkan 

sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi dan karakteristik daerah, serta 

sosial budaya masyarakat setempat dan peserta didik. Termasuk didalamnya 

pelajaran sejarah yang juga mendapatkan kebebasan mengembangkan 

pembelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan baik dari siswa, guru, sekolah 

dan lingkungan sekitar. 

Dari prinsip tersebut dapat dijadikan pedoman untuk melaksanakan 

pembelajaran dengan memanfaatkan kondisi lingkungan sekitar. Dengan 

memanfaatkan apa yang ada di alam sekitar sebagai sumber belajar, akan 
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memberikan dampak yang baik terhadap siswa dimana mereka akan lebih dapat 

memahami dan menguasai kondisi lingkungan sekitar mereka sehingga muncul 

pola pendidikan yang disesuiakan dengan kebutuhan lingkungan. Adanya 

otonomi pendidikan tersebut disebabkan karena munculnya fenomena bahwa 

tiap-tiap daerah memiliki ciri khas tersendiri baik dalam sifat, budaya, 

kemampuan siswa, kemampuan guru, kemampuan sekolah dalam mendukung 

pembelajaran dan pola pikirnya sehingga akan menjadi kurang bijaksana apabila 

pelaksanaan pembelajaran harus disamakan antar masing-masing daerah, lebih 

spesifik lagi antar satuan pendidikan. Penyamaan pembelajaran bagi semua 

daerah tentu akan menimbulkan kesenjangan bagi mereka yang sudah mampu 

melaksanakan pembelajaran dengan lebih maju dengan mereka yang hanya 

mampu melaksanakan pembelajaran secara konvensional sehingga perlu adanya 

penyesuaian yaitu melalui otonomi pendidikan tersebut. 

Pelajaran sejarah sendiri tentunya memiliki kewenangan untuk 

dikembangkan sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan siswa, lingkungan, 

guru dan tingkat satuan pendidikan itu sendiri sehingga sejarah dapat 

dikembangkan dengan sangat luas dalam bentuk pembelajarannya. Untuk 

mendapatkan pembelajaran sejarah yang maksimal, pembelajaran sejarah dapat 

dikembangkan dengan luas sesuai dengan apa yang sudah tercantum dalam 

kurikulum KTSP seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Termasuk 

pembelajaran sejarah yang ada di SMA Negeri di Banjarnegara, sudah 

seyogyanya pembelajaran sejarah yang ada di Banjarnegara juga dikembangkan 
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dengan luas sesuai potensi yang ada di Banjarnegara. Terlebih lagi Banjarnegara 

juga memiliki aset yang dapat digunakan untuk mengembangkan pembelajaran 

sejarah dengan lebih menarik dan lebih inovatif yaitu keberadaan situs-situs 

sejarah yang ada di Banjarnegara. Keberaadaan situs-situs sejarah yang ada di 

Banjarnegara seharusnya dapat digunakan sebagai sumber belajar untuk 

memperkaya pembelajaran sejarah yang dilaksanakan. 

Pembelajaran sejarah sendiri banyak sekali mengalami kendala dalam 

pelaksanaanya, baik dari segi siswa, guru, materi, waktu, maupun fasilitas 

pendukungnya. Sejarah perlu pembelajaran yang lebih menarik dan inovatif 

sehingga peserta didik dapat lebih maksimal dalam penyerapan materi, sebab 

dengan pembelajaran yang tidak menarik dan monoton akan muncul kebosanan 

pada siswa, terlebih lagi sejarah yang membahas materi mengenai perjalanan 

masa lalu serta memiliki materi yang begitu banyak menyebabkan siswa menjadi 

cenderung sulit untuk memahami keseluruhan materi. Padahal dari tuntutan 

kurikulum sendiri sudah ada acuan yang menyarankan untuk melaksanakan 

pembelajaran dengan memaksimalkan potensi dari masing-masing daerah, maka 

akan sangat disayangkan apabila pembelajaran sejarah yang ada masih monoton 

dan tidak inovatif. Hal tersebut dapat diatasi dengan menghindari pembelajaran 

yang yang hanya ceramah dan diskusi saja. Pembelajaran dengan memanfaatkan 

situs sejarah yang ada disekitar mereka akan dapat menjadi salah satu alternatif 

untuk menciptakan pembelajaran sejarah yang tidak monoton sebab 

pembelajaran dengan memanfaatkan situs sejarah sebagai sumber belajar dapat 



 
 

 
 

69 

dilakukan dengan berbagai cara, selain itu mempelajari sesuatu yang dekat 

dengan kehidupan siswa akan dapat lebih menarik minat siswa. Seperti 

pernyataan Bapak Bambang dalam wawancaranya yaitu sebagai berikut: 

“Peristiwa ataupun peninggalan sejarah yang terkait dengan anak, maka 

akan membuat anak menjadi lebih tertarik untuk mendalami dan ingin tau 

apa yang pernah terjadi disekitar mereka”  

(wawancara dengan Bambang Suswanto, S.Pd, 22 Mei 2011) 

 

 

Hal tersebut sesuai dengan apa yang diutarakan Isjoni dalam bukunya. 

 

lingkungan di sekitar siswa terdapat berbagai peristiwa sejarah yang 

dapat membantu guru untuk mengembangkan pemahaman siswa tentang 

masa lalu. Umumnya siswa akan lebih tertarik terhadap pelajaran sejarah 

bila berhubungan dengan situasi nyata di sekitarnya, sehingga siswa 

dapat menggambarkan suatu peristiwa masa lalu seperti dalam pelajaran 

sejarah. Kondisi nyata di sekitar siswa dapat digunakan guru sebagai cara 

untuk menggambarkan atau mengantarkan suatu peristiwa sejarah (Isjoni, 

2007:15) 

 

Banjarnegara memiliki berbagai macam peninggalan sejarah yang dapat 

digunakan sebagai sumber belajar, dimana dengan adanya peninggalan-

peninggalan sejarah tersebut dapat dijadikan sebagai modal untuk 

mengembangkan pembelajaran yang lebih kreatif dan tidak monoton. Berbekal 

dukungan dari kurikulum dan ketersediaan situs sejarah yang ada di 

Banjarnegara, guru-guru sejarah di Banjarnegara dapat memanfaatkan situs-situs 

tersebut sebagai sumber belajar untuk memperkaya pemahaman siswa dengan 

materi yang berkaitan dengan situs tersebut. 

Pemanfaatan situs-situs sejarah yang ada di Banjarnegara sebagai sumber 

belajar dapat dilakukan dengan berbagai macam dengan catatan pemanfaatan 
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situs sejarah tersebut harus sesuai dengan fungsi dari sumber belajar sendiri. Di 

SMAN 1 Bawang situs sejarah yang ada di Banjarnegara dimanfaatkan masih 

dengan cara yang sederhana. Situs sejarah yang digunakan sebagai sumber 

belajar sendiri hanya Candi Dieng saja, sedangkan untuk peninggalan-

peninggalan sejarah yang lain belum dimanfaatkan sebagai sumber belajar. 

Bentuk pemanfaatan situs sejarah itu sendiri masih sangat sederhana yaitu 

dengan menunjukan gambar Candi Dieng yang ada dalam buku paket ataupun 

LKS yang digunakan sebagai sumber belajar. 

“selama ini saya hanya menggunakan media gambar untuk 

memanfaatkan situs sejarah yang ada di Banjarnegara khususnya untuk 

Candi Dieng, kalau datang langsung kesana, melihat kemampuan siswa 

serta medan menuju Dieng yang membahayakan untuk anak-anak karena 

terlalu naik turun selain itu dibeberapa tempat jalannya juga agak rusak 

dan jaraknya juga cukup jauh kalau dari sekolahan kesana mungkin 

sekitar 50-60 km-an, jadi untuk menyuruh anak datang langsung kesana 

saya khawatir dengan resiko di jalan sehingga pemanfaatan situs saya 

akali hanya lewat gambar” (wawancara dengan Bambang Suswanto, S.Pd 

pada tanggal 22 Mei 2011) 

 

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan para siswanya yang juga 

mengakui bahwa pemanfaatan situs sejarah yang ada di Banajrnegara dilakukan 

hanya dengan menunjukan gambar-gambar Candi Dieng yang ada di LKS dan 

buku paket 

“Pembelajaran yang memanfaatkan situs Candi Dieng paling dengan cara 

menunjukan foto atau gambar yang ada di LKS dan buku paket, disana 

kan ada contoh candi-candi dan ada Candi Dieng juga, pemanfaatannya 

paling cuma dengan cara itu nggak pernah pakai media yang lain” 

(wawancara dengan Yuliasih Hasanatus Hidayah XI PS 3, pada 21 Mei 

2011) 
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“untuk pelajaran sejarah tidak pernah datang ke situs tersebut secara 

langsung atau memakai media seperti film atau video, paling Cuma pakai 

LKS yang ada gambar Candi Diengnya, nanti ditunjukan dan diterangkan 

sedikit tentang Candi Diengnya” (wawancara dengan Prasasti Sukma 

Aryadi XI IPS 2, pada 21 Mei 2011) 

 

Pada dasarnya, siswa dan guru sejarah SMAN 1 Bawang sebenarnya 

menginginkan pembelajaran sejarah dengan memanfaatkan situs sejarah yang 

ada di Banjarnegara dengan cara mengadakan kunjungan langsung atau lawatan 

sejarah ke situs-situs tersebut. Harapan para siswa, dengan mengadakan lawatan 

sejarah mereka akan lebih paham dan lebih tertarik dengan materi sejarah yang 

sedang mereka pelajari yang berkaitan dengan peninggalan-peninggalan sejarah 

yang ada di Banjarnegara. 

“Harapannya ya dalam pelajaran sejarah juga pakai media seperti film, 

video atau malah datang langsung ke situs-situs sejarah yang ada di 

Banjarnegara, supaya pembelajaran sejarah itu tidak monoton dan lebih 

menarik” (wawancara dengan Enggal setiawan XI IPS 1, pada 21 Mei 

2011) 

 

Hal yang hampir sama juga diungkapkan oleh siswa lain yang juga 

mengharapkan pembelajaran sejarah dengan memanfaatkan situs sejarah yang 

ada di Banjarnegara lebih efektif lagi dan bentuk pemanfaatannya juga lebih 

menarik dan variatif 

“sebenarnya sangat ingin memanfaatkan situs sejarah di Banjarnegara 

dengan lebih efektif lagi,karena siswa bisa menjadi tahu lebih detail dan 

juga jadi lebih tahu makna dari tempat-tempat sejarah yang ada di 

Banjarnegara itu…..kita inginnya memanfaatkan situs sejarah itu dengan 

datang langsung ke tempat-tempat sejarah atau melalui media LCD” 

(wawancara dengan Gagas Widadi XI IPS 1, pada 21 Mei 2011) 
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Alokasi waktu yang ditetapkan oleh Bapak Bambang selaku guru sejarah 

di SMAN 1 Bawang dalam melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan 

situs sejarah adalah 3×45 menit atau 2 kali pertemuan. Hal tersebut disesuaikan 

dengan alokasi waktu yang telah ditentukan untuk Kompetensi Dasar yang 

berkaitan dengan Hindu-Budha, sebab situs sejarah yang telah dimanfaatkan 

sebagai sumber belajar hanya situs sejarah Candi Dieng dan situs tersebut 

berkaitan dengan materi sejarah Hindu-Budha. 

Pembelajaran dengan memanfaatkan situs sejarah yang ada di 

Banjarnegara juga sudah dilakukan oleh SMAN 1 Banjarnegara. Sekolah ini 

sudah melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan situs sejarah yang ada 

di Banjarnegara dengan bentuk yang variatif dan dilakukan secara berkelanjutan. 

SMAN 1 Banjarnegara telah melaksanakan pembelajaran sejarah dengan 

memanfaatkan situs sejarah melalui berbagai bentuk antara lain dengan lawatan 

sejarah yang dilanjutkan dengan membuat laporan penelitian tentang situs-situs 

sejarah yang ada di Banjarnegara, membuat video pembelajaran tentang 

peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Banjarnegara, serta menganalisis 

video pembelajaran tentang situs sejarah di Banjarnegara (lihat pada lampiran 

gambar 10 dan 11) 

“untuk memanfaatkan situs sejarah kan menyesuaikan materi pelajaran, 

jadi sementara ini yang saya lakukan untuk KD kelas X itu memang ada 

materi penelitian sejarah sehingga materi ini saya pakai untuk anak-anak 

langsung terjun ke lapangan untuk membuat penelitian sejarah yang 

berada didekat rumah masing-masing….jadi dalam penelitian sejarah 

mereka terjun langsung ke lapangan kemudian mereka akan 

mengumpulkan hasilnya secara berkelompok. Kalau model pembelajaran 
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sejarah yang saya gunakan dalam penelitian sejarah, secara otomatis 

adalah cooperative learning jadi kerja kelompok dimana masing-masing 

kelompok nantinya akan ke lapangan untuk menggali penelitian sejarah 

itu kemudian bentuk pemanfaatan situs sejarah yang lainnya juga 

menggunakan cooperative learning yaitu bentuknya metode proyek 

dimana nanti anak diberi proyek untuk membuat VCD pembelajaran 

tentang situs-situs dan nantinya akan disampaikan didepan kelas. Karena 

metode proyek ini mahal, biasanya tidak saya berikan kepada semua 

kelas tetapi hanya kelas-kelas tertentu yang sanggup melaksanakan, nanti 

hasilnya baru akan diputar disetiap kelas” (wawancara dengan Sri Utari, 

25 Mei 2011) 

          

4. Kendala yang Dihadapi Guru dalam Upaya Memanfaatan Situs-situs 

Sejarah di Banjarnegara sebagai Sumber Belajar untuk Pembelajaran 

Sejarah pada SMA Negeri di Kabupaten Banjarnegara 

Mata pelajaran sejarah adalah suatu mata  pelajaran yang berkaitan 

dengan peristiwa sejarah dimasa lampau, sedangkan peristiwa sejarah sendiri 

memiliki sifat einmalig atau hanya terjadi sekali dan tidak terulang lagi. Sifat dari 

sejarah yang hanya terjadi sekali dan tidak dapat terulang lagi, menyebabkan 

guru-guru sejarah harus memiliki cara yang terbaik untuk dapat 

memvisualisasikan fakta-fakta sejarah sehingga peristiwa sejarah itu dapat 

dipahami dengan baik oleh siswa dan tidak terjadi kesalahan dalam persepsi tiap-

tiap siswa untuk merekonstruksi dalam pikiran mereka peristiwa sejarah yang 

mereka pelajari. 

Menurut Soejatmoko dalam Isjoni (2007:79) langkah yang dapat 

ditempuh untuk dapat mengimajinasikan fakta-fakta sejarah atau 

memvisualisasikannya yaitu dengan mengembangkan metode riset dalam setiap 
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pembelajarannya sehingga memungkinkan para siswa secara lansung terlibat 

sebagai pelaku dalam kegiatan penemuan dan pengkajian sejarah. Metode riset ini 

kadang disebut juga dengan discovery inquiry. Namun Isjoni dalam bukunya 

(2007:80) menyatakan bahwa metode yang paling tepat untuk digunakan dalam 

pembelajaran sejarah adalah metode penelitian sejarah 

Untuk pendidikan sejarah sebaiknya menggunakan metode penelitian 

sejarah. Kalau metode discovery inquiry lebih menitikberatkan pada 

pengumpulan dan penyelidikan sumber-sumber yang relevan dengan 

materi pelajaran yang diajarkan, maka metode penelitian sejarah dapat 

berfungsi lebih dari itu, yakni pengumpulan dan penyelidikan sumber-

sumber dan informasi yang berhubungan dengan suatu peristiwa sejarah 

yang sedang dipelajari  siswa berdasarkan prosedur penelitian sejarah. 

Artinya sumber data yang berusaha dikumpulkan siswa adalah sumber 

data yang relevan dengan materi pelajaran melalui penerapan metode 

(penelitian) sejarah. (Isjoni, 2007: 80) 

 

Situs-situs sejarah yang ada di Banjarnegara merupakan salah satu modal 

yang dapat digunakan untuk menerapkan metode penelitian sejarah. Situs-situs 

sejarah tersebut dapat digunakan sebagai sumber belajar yang berupa data primer 

dari peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Banjarnegara yang kemudian dapat 

dilakukan penelitian sejarah terhadapnya untuk merekonstruksi peristiwa sejarah 

yang terkandung dalam masing-masing situs tersebut. Namun untuk menerapkan 

metode penelitian sejarah tersebut tidak mudah sebab dalam melaksanakan 

metode penelitian sejarah dibutuhkan beberapa tahapan yang tidak mudah untuk 

standar siswa SMA. Berbagai kendala banyak yang dihadapi oleh guru SMAN di 

Banjarnegara dalam upayanya untuk menerapkan metode penelitian sejarah ini 
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sebagai salah satu cara untuk memanfaatkan peninggalan-peninggalan sejarah 

yang ada di Banjarnegara. 

Guru sejarah SMAN 1 Bawang dalam wawancaranya mengutarakan 

beberapa hal yang menjadi kendala bagi beliau dalam usahanya untuk 

memanfaatkan situs-situs sejarah di Banjarnegara 

“selama ini saya hanya menggunakan media gambar untuk 

memanfaatkan situs sejarah yang ada di Banjarnegara khususnya untuk 

candi Dieng, kalau datang langsung kesana, melihat kemampuan siswa 

serta medan menuju Dieng yang membahayakan untuk anak-anak karena 

terlalu naik turun selain itu dibeberapa tempat jalannya juga agak rusak 

dan jaraknya juga cukup jauh kalau dari sekolahan kesana mungkin 

sekitar 50-60 km-an, jadi untuk menyuruh anak datang langsung kesana 

saya khawatir dengan resiko di jalan sehingga pemanfaatan situs saya 

akali hanya lewat gambar…….sedangkan kendala dari siswanya biasanya 

mereka agak malas untuk memanfaatkan situs secara langsung. Malas 

tersebut juga biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang 

utama mungkin kemampuan anak, sebab kemalasan anak biasanya 

disebabkan karena kurangnya kemampuan anak. Sebab anak IPS 

disekolah kami biasanya itu perasan dari anak-anak IPA, maka dari itu 

kemampuannya agak kurang dari. Perbandingan jumlah kelas IPS dan 

IPA saja 3:6. Jadi anak-anak yang masuk IPS biasanya mereka yang tidak 

bisa masuk IPA” (wawancara dengan Bambang Suswanto, 22 Mei 2011) 

 

 

Selain akses jalan menuju situs sejarah candi Dieng dan kemampuan 

siswa yang menjadi keluhan dari Bapak Bambang selaku guru sejarah SMAN 1 

Bawang, kendala lain yang dirasakan oleh Bapak Bambang adalah ketidak- 

sesuaian antara kandungan materi dalam situs sejarah Candi Dieng dengan alokasi 

waktu yang ada untuk materi yang sesuai dengan pokok bahasan mengenai 

Hindu-Budha. Berikut penuturan beliau: 

“Situs sejarah Candi Dieng kan kaitannya dengan materi Hindu-Budha, 

sedangkan untuk materi Hindu-Budha sendiri sangat banyak, Dieng kan 
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hanya salah satu bagian kecil dari materi Hindu-Budha sehingga kalau 

terlalu fokus dengan Candi Dieng, materi yang lain akan terbengkalai” 

(wawancara dengan Bambang Suswanto, 22 Mei 2011) 

 

 

Kekurangan dalam aspek waktu sebenarnya dapat diatasi dengan 

memanfaatkan waktu diluar jam pelajaran, namun hal tersebut tampaknya masih 

belum dilaksanakan oleh Bapak Bambang dengan alasan terlalu besar resikonya 

apabila melaksanakan pembelajaran diluar jam pelajaran, terlabih lagi sulit 

mengatur jadwalnya karena anak-anak juga harus mengikuti ekstra kurikuler yang 

diadakan sekolah. (Bambang Suswanto, 22 Mei 2011) 

 

Masing-masing sekolah tentunya memiliki kendala yang berbeda dalam 

hal pelaksanaan pembelajaran dengan memanfaatkan situs sejarah sebagai sumber 

belajar, mengingat masing-masing sekolah memiliki kondisi yang berbeda-beda 

baik dari aspek guru, siswa, fasilitas sekolah, maupun sistem pembelajaran yang 

diterapkan. Perbedaan itu nantinya akan membawa pengaruh pula pada kendala 

yang dihadapi. Sebab dalam suatu pembelajaran, seluruh komponen pembelajaran 

memiliki peran penting dan saling terkait satu sama lain sehingga keberadaan 

masing-masing komponen pembelajaran tersebut tidak dapat dipisahkan serta 

membawa dampak yang signifikan pula terhadap proses pembelajaran yang 

dilaksanakan. Termasuk didalamnya pembelajaran dengan memanfaatkan situs 

sejarah sebagai sumber belajar. Masing-masing komponen tadi akan membawa 

pengaruh dalam pelaksanaan pembelajaran dengan memanfaatkan situs sejarah 
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sebagai sumber belajar yang nantinya akan menimbulkan dampak yang berbeda 

pula pada kendala yang dihadapi. 

Adanya kendala dalam pelaksanaan pemanfaatan situs sejarah yang ada 

di Banjarnegara sebagai sumber belajar juga dirasakan oleh Ibu Sri Utari, guru 

sejarah SMAN 1 Banjarnegara yang sudah memanfaatkan situs sejarah sebagai 

sumber belajar. Berikut penuturan Ibu Sri Utari mengenai kendala yang dihadapi 

dalam memanfaatkan situs sejarah di Banjarnegara: 

“kalau hanya sebatas penggunaan video pembelajaran tentu tidak 

mengalami kesulitan, tetapi kalau harus terjun ke lapangan itu yang agak 

sulit apabila harus mengikutkan siswa-siswanya dalam satu kelas. 

Katakanlah seperti kunjungan sejarah secara klasikal, kendala yang 

pertama yaitu waktunya dan yang kedua yaitu pemanfaatan dengan cara 

itu harus mengeluarkan biaya yang cukup besar dan mungkin kurang 

efektif kalau untuk kunjungan bersama-sama karena harus mengikutkan 

seluruh kelas jadi sulit untuk pembagian waktunya” (wawancara dengan 

Sri Utari, 25 Mei 2011) 

 

Kendala waktu juga ditemukan Ibu Sri Utari dalam hal alokasi waktu 

pembelajaran sejarah yang beliau laksanakan khususnya untuk kelas X, dimana 

untuk kelas X dalam kurikulum yang ada alokasi waktu untuk pelajaran sejarah 

hanya 1 jam pelajaran sehingga dengan alokasi waktu yang sedikit tersebut akan 

sulit untuk melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan situs sejarah 

sebagai sumber belajar. 

Kendala lain yang dirasakan Ibu Sri Utari berkaitan dengan pemanfaatan 

situs sejarah melalui penelitian langsung dan pembuatan video pembelajaran yaitu 

sulitnya mencari sumber baik sumber lisan maupun tulisan untuk mendukung 

validitas tugas yang dikerjakan siswa. Berikut penuturan Ibu Sri Utari berkaitan 
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dengan kendala yang dihadapi dalam memanfaatkan situs sejarah di Banjarnegara 

melalui penelitian sejarah: 

“siswa kalau mencari sumber dalam penelitiannya baik tertulis maupun 

lisan cukup mengalami kerepotan, sebab mereka baru berlatih jadi 

kadang-kadang untuk mencari sumber lisan agak susah. Sumber lisan 

kadang siapa saja digunakan padahal kita kan harus mengetahui sejauh 

mana kredibilitasnya. Untuk sumber tertulisnya, karena tidak semua 

situs sejarah mereka paham jadi sumbernya kadang lemah. Hal tersebut 

karena pengalaman mereka yang masih kurang saja” (wawancara 

dengan Sri Utari, 25 Mei 2011) 

 

 

Masing-masing bentuk pelaksanaan pemanfaatan situs sejarah di 

Banjarnegara tentunya memiliki kendala yang berbeda-beda. Sebab faktor 

pendukung dalam masing-masing bentuk pelaksanaan juga berbeda-beda. Dalam 

pemanfaatan video ataupun melalui gambar, Ibu Sri Utari memang tidak 

mengalami kendala, namun dalam bentuk pemanfaatan lain seperti penelitian 

sejarah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, mengalami kendala dalam hal 

pengalaman siswa untuk melacak sumber lisan. Sedangkan untuk bentuk 

pemanfaatan situs sejarah melalui video pembelajaran, Ibu Sri Utari juga 

mengaku menemui kendala berupa mahalnya biaya pembuatan video tersebut. 

(Sri Utari, 25 Mei 2011) 

Kendala yang dihadapi masing-masing guru sejarah dalam masing-

masing bentuk pelaksanaannya bukan menjadi alasan untuk berhenti 

memanfaatkan situs sejarah yang ada sebagai sumber belajar. Masing-masing 

guru memiliki upaya-upaya tersendiri dalam mengatasi kendala yang mereka 

hadapi dalam pelaksanaan pemanfaatan situs sejarah sebagai sumber belajar.  
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5. Upaya Guru Sejarah dalam Mengatasi Kendala yang Dihadapi dalam 

Memanfaatkan Situs-situs sejarah di Banjarnegara sebagai Sumber Belajar 

untuk Pembelajaran Sejarah pada SMA Negeri di Kabupaten Banjarnegara 

Pemanfaatan situs sejarah yang ada di Banjarnegara dapat dilakukan 

dengan berbagai cara tergantung bagaimana kreatifitas guru dalam melaksanakan 

pembelajarannya dengan menyesuaikan materi dan alokasi waktu. Memanfaatkan 

situs sejarah dapat dilakukan dengan lawatan sejarah, penelitian sejarah, melalui 

media pembelajaran seperti video, film, gambar, transparansi, tape recorder dan 

lain sebagainya. Masing-masing bentuk pemanfaatan memiliki kendala yang 

berbeda-beda dalam melaksanakannya. Kendala yang dihadapi dalam 

melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan situs sejarah melalui 

penelitian sejarah tentunya akan sangat berbeda dengan kendala yang dihadapi 

guru jika melaksanakan pembelajaran dengan media film. Masing-masing cara 

memiliki kelebihan dan kekurangan yang dalam pelaksanaanya disesuaikan 

dengan kebutuhan. 

Pemanfaatan situs sejarah yang dilakukan oleh guru SMAN 1 Bawang 

masih melalui bentuk yang sederhana yaitu dengan media gambar. Hal tersebut 

dikarenakan adanya beberapa kendala dalam memanfaatkan situs-situs sejarah 

yang ada di Banjarnegara apabila melaksanakan pembelajaran sejarah dengan 

memanfaatkan situs sejarah melalui cara atau bentuk yang lain. Sehingga 

alternatif pilihan yang digunakan oleh Bapak Bambang selaku guru sejarah di 

SMAN 1 Bawang untuk tetap bisa melaksanakan pembelajaran dengan 
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memanfaatkan situs sejarah yang ada di Banjarnegara (meskipun terbatas pada 

Candi Dieng) yaitu melaksanakan pemanfaatan tersebut melalui media gambar. 

Pemanfaatan melalui media gambar tersebut dirasa praktis dan mudah, serta 

kendala yang dirasakan dalam proses persiapan dan pelaksanaannya juga tidak 

terlalu banyak. Hanya saja hasil yang diperoleh juga bisa dikatakan kurang 

memuaskan. 

Upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam memanfaatkan 

situs sejarah sebagai sumber belajar juga dilakukan oleh Ibu Sri Utari dengan cara 

yang berbeda mengingat bentuk pelaksanaan dan kendala yang dihadapi juga 

berbeda. Untuk kendala berupa sulitnya melaksanakan kunjungan situs sejarah 

dengan membawa siswa langsung ke lapangan secara bersama-sama karena 

hambatan waktu dan biaya, beliau mengatasinya dengan menggantinya melalui 

pemanfaatan video pembelajaran yang berkaitan dengan situs tersebut, atau 

dengan memberikan tugas mandiri sehingga siswa tidak perlu diwajibkan untuk 

mengunjungi situs-situs sejarah di Banjarnegara secara klasikal 

“untuk meminimalisasi kendala kalau harus terjun langsung ke lapangan, 

kita hanya menggunakan sumber video pembelajaran sebagai gantinya, 

dan kalau siswa harus keluar (melakukan kunjungan langsung se situs 

sejarah) anak-anak diberi tugas kesana secara mandiri sehingga tidak 

terpaut dengan kendala waktu. Sebab dengan pergi secara mandiri kan 

lebih mudah dibandingkan harus bersama-sama satu kelas atau satu 

angkatan. Nantinya ada bukti fisik yang menyertai seperti foto atau 

gambar sehingga kita bisa tahu apakah mereka benar-benar 

melaksanakan atau tidak” (wawancara dengan Sri Utari, 25 mei 2011). 

Kendala yang Ibu Sri Utari temui dalam hal alokasi waktu jam pelajaran 

bagi mata pelajaran sejarah khususnya kelas X yang hanya 1 jam pelajaran setiap 
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minggunya, beliau mengatasinya dengan cara meminta kebijakan kepada kepala 

sekolah untuk menambah jam pelajaran sejarah untuk kelas X yang semula 1 jam 

pelajaran setiap minggunya menjadi 2 jam pelajaran setiap minggunya. 

Sedangkan untuk kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pemanfaatan situs 

sejarah melalui penelitian sejarah yang berupa kurangnya pengalaman siswa 

sehingga sulit untuk mencari sumber yang berkaitan dengan situs sejarah yang 

mereka teliti, Ibu Sri Utari mengatasinya dengan jalan mengarahkan mereka 

untuk mencari sumber yang benar. 

“upaya yang saya lakukan untuk mengatasi kendala sulitnya anak-anak 

menentukan sumber yaitu dengan ditujukan atau diberi tahu, jika saya 

paham mengenai situs yang mereka teliti, akan saya bantu dengan sumber 

yang saya punya atau saya tunjukan orang yang bisa menjadi nara sumber 

yang tepat. Kalau situs yang tidak terlalu saya pahami, mereka saya 

arahkan kepada siapa tepatnya mereka mencari informasi” (wawancara 

dengan Sri Utari, 25 Mei 2011) 

 

 

6. Efektifitas Pemanfaatan Situs-situs Sejarah Di Banjarnegara sebagai 

Sumber belajar dalam Pembelajaran Sejarah pada SMA Negeri di 

Kabupaten Banjarnegara 

Keberadaan situs-situs sejarah yang ada di Banjarnegara merupakan suatu 

potensi khusus yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pembelajaran 

sejarah dengan memanfaatkannya sebagai sumber belajar. Pemanfaatan situs 

sejarah sebagai sumber belajar diharapkan secara tidak langsung dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran sejarah. Terlebih lagi pemanfaatan situs 
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sejarah yang ada di Banjarnegara tersebut dapat mendukung pengembangan 

pembelajaran berbasis sejarah lokal. 

Dalam fungsinya sebagai sumber belajar, situs-situs sejarah yang ada di 

Banjarnegara memiliki potensi untuk dimanfaatkan secara maksimal agar dapat 

mendukung peningkatan kualitas pembelajaran sejarah dalam hal ini khususnya 

bagi Sekolah Menengah Atas Negeri di Banjarnegara. Untuk dapat mendukung 

peningkatan kualitas pembelajaran sejarah, pelaksanaan pemanfaatan situs sejarah 

itu sendiri harus  sudah dilaksanakan dengan efektif.  Pelaksanaan pemanfaatan 

yang efektif tersebut dapat dilihat dari proses pemahaman siswa dan hasilnya. 

Apabila dalam proses pemahaman siswa dan hasilnya menunjukan  keefektifan, 

maka pelaksanaan pemanfaatan situs sejarah itu sendiri secara otomatis dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran sejarah. Berikut ini hasil analisis keefektifan 

pemanfaatan situs sejarah yang ada di Banjarnegara sebagai sumber belajar bagi 

pembelajaran sejarah di SMAN di kabupaten Banjarnegara baik dalam proses 

pemahaman siswa maupun hasilnya: 

1. Efektifitas dalam Proses Pemahaman Siswa 

Dalam suatu pembelajaran, proses yang dilakukan memiliki peran 

yang sangat penting untuk mencapai hasil yang diinginkan. Bahkan ada 

pendapat yang menyatakan bahwa proses sama pentingnya dengan hasil. 

Komariah & Triatna dalam Sutomo dkk (2007:24) menyebutkan bahwa 

sekolah efektif adalah sekolah yang menetapkan keberhasilan pada input, 
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proses, output dan outcome yang ditandai dengan berkualitasnya komponen-

komponen sistem tersebut. Berdasarkan pernyataan Komariah dan Triatna 

tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa proses memiliki peranan yang sama 

pentingnya dengan hasil, sebab proses inilah yang menunjang keberhasilan 

dari hasil yang ingin dicapai. 

Penilaian keefektifan dalam proses pemahaman siswa terhadap situs 

sejarah di Banjarnegara, akan dilihat dari beberapa indikator yang menjadi 

tolak ukur dalam penilalian efektifitas proses tersebut. Indikator-indikator 

tersebut antara lain: 

1. Fungsi pemanfaatan situs sejarah sebagai sumber belajar 

Situs sejarah akan dapat dikatakan efektif dalam fungsinya sebagai 

sumber belajar apabila memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan pembelajaran melalui pemanfaatan situs sejarah yang ada 

di Banjarnegara dapat memudahkan siswa dalam melaksanakan proses 

pembelajaran sejarah 

b. Pemanfaatan situs sejarah yang ada di Banjarnegara sebagai sumber 

belajar dapat membuat efisiensi waktu pembelajaran 

c. Pemanfaatan situs sejarah di Banjarnegara sebagai sumber belajar 

membuat pembelajaran yang dilakukan dapat memberikan kesempatan 

bagi siswa untuk berkembang sesuai kemampuan siswa 
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d. Pembelajaran yang memanfaatkan situs sejarah di Banjarnegara 

sebagai sumber belajar dapat memperjelas materi pembelajaran yang 

masih abstrak menjadi lebih konkrit 

2. Pemanfaatan situs sebagai media pembelajaran 

Pemanfaatan situs sejarah sebagai media pembelajaran akan 

dikatakan efektif apabila memenuhi kriteri sebagai berikut: 

a. Pemanfaatan situs sejarah yang ada di Banjarnegara sebagai media 

pembelajaran dapat membuat materi pelajaran menjadi lebih mudah 

dipahami 

b. Pemanfaatan situs sejarah yang ada di Banjarnegara dapat merangsang 

siswa untuk lebih giat belajar sejarah 

c. Pemanfaatan situs sejarah sebagai media pembelajaran dapat 

memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara siswa dengan 

lingkungan dan kenyataan 

d. Pemanfaatan situs  sejarah sebagai media pembelajaran dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

Proses pemahaman siswa terhadap situs sejarah di Banjarnegara 

dengan memanfaatkan situs sejarah yang ada di Banjarnegara dapat dikatakan 

efektif apabila memenuhi kriteria dalam indikator-indikator yang sudah 

diuraikan diatas. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, untuk 

SMA Negeri 1 Bawang dan SMA Negeri 1 Banjarnegara terdapat perbedaan 
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keefektifan dalam proses pemahaman siswa terhadap situs sejarah di 

Banjarnegara. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan baik itu 

dalam hal bentuk pemafaatannya maupun dari faktor peserta didiknya. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa SMA 

Negeri 1 Bawang bisa dikatakan kurang efektif dalam proses pemahaman 

siswa terhadap situs sejarah di Banjarnegara. Dari indikator-indikator yang 

menjadi acuan penilaian keefektifan pemanfaatan situs sejarah sebagai sumber 

belajar, kriteria yang ada didalamnya ada beberapa yang tidak terpenuhi. 

Berikut adalah rincian perbandingan antara indikator yang harus dicapai 

dengan kenyataan yang ada di lapangan: 

Berdasarkan fungsi pemanfaatan situs sejarah sebagai sumber belajar 

a. Pelaksanaan pembelajaran melalui pemanfaatan situs sejarah yang ada di 

Banjarnegara seharusnya dapat memudahkan siswa dalam melaksanakan 

proses pembelajaran sejarah 

Kriteria diatas merupakan kriteria pertama dalam kaitannya fungsi 

pemanfaatan situs sejarah sebagai sumber belajar. Pelaksanaan 

pemanfaatan situs sejarah seharusnya dapat memudahkan siswa dalam 

melaksanakan proses pembelajaran sejarah yang dilakukan, sebab suatu 

sumber belajar apapun itu bentuknya memang difungsikan untuk 

memudahkan proses pembelajaran yang dilakukan. Untuk kriteria ini, 

siswa-siswa SMA N 1 Bawang mengaku bahwa pelaksanaan pemanfaatan 

situs sejarah yang selama ini sudah dilakukan yaitu melalui media gambar, 
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belum sepenuhnya dapat mempermudah siswa dalam melaksanakan 

proses pembelajaran. Pelaksanaan pemanfaatan situs sejarah yang hanya 

melalui gambar dirasakan mereka masih monoton dan tidak bervariasi. 

“pemanfaatan situs di Banjarnegara ya cuma lewat cerita gambar 

yang   ada di LKS… pengennya pemanfaatan situs itu lewat media 

lain seperti film atau video atau datang langsung ketempatnya, 

supaya tidak bosan kalau cuma lewat cerita juga biar tidak 

monoton dan lebih bervariasi” (wawancara dengan Enggal 

setiawan, Mei 2011) 

 

“menurut saya kalau cuma lewat gambar itu penjelasannya kurang 

rinci dan kurang pas, kalau bisa pembelajarannya jangan monoton 

dan lebih sering memberikan waktu kepada siswa untuk bertanya” 

(wawancara dengan Lastri Afriani, Mei 2011) 

 

Berdasarkan pernyataan siswa tersebut dapat dijadikan cerminan 

bahwa pelaksanaan pemanfaatan situs sejarah yang ada di Banjarnegara 

sebagai sumber belajar kurang mempermudah siswa dalam melaksanakan 

proses pembelajaran. 

b. Pemanfaatan situs sejarah yang ada di Banjarnegara sebagai sumber 

belajar dapat membuat efisiensi waktu pembelajaran. 

Kriteria kedua yang merupakan acuan penilaian keefektifan 

proses pelaksanaan pemanfaatan situs sejarah yaitu pengaruh pelaksanaan 

pemanfaatan situs sejarah sebagai sumber belajar terhadap efisiensi waktu 

pembelajaran. Dari enam siswa yang menjadi informan, tiga menyatakan 

bahwa dengan memanfaatkan situs sejarah sebagai sumber belajar cukup 

membuat efisiensi waktu pembelajaran, namun tiga diantaranya 

menyatakan bahwa pemanfaatan situs sejarah sebagai sumber belajar yang 
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sudah dilaksanakan selama ini kurang  membuat efisiensi waktu 

pembelajaran. 

3. Pemanfaatan situs sejarah di Banjarnegara sebagai sumber belajar 

membuat pembelajaran yang dilakukan dapat memberikan kesempatan 

bagi siswa untuk berkembang sesuai kemampuan siswa. 

Kriteria yang ketiga yaitu pemanfaatan situs sejarah sebagai 

sumber belajar seharusnya mampu membuat pembelajaran yang 

dilaksanakan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang 

sesuai  kemampuan mereka. Namun hasil yang didapatkan dilapangan, 

pemanfaatan situs sejarah yang dilakukan melalui media gambar, hanya 

dilaksanakan dalam bentuk cerita dan ,memberikan penjelasan. Untuk 

diskusi ataupun tanya jawab seputar situs sejarah yang ada di 

Banjarnegara masih belum dilaksanakan sehingga siswa belum dapat 

mengembangkan kemampuannya berkaitan dengan materi yang ada. 

 

4. Pembelajaran yang memanfaatkan situs sejarah di Banjarnegara sebagai 

sumber belajar dapat memperjelas materi pembelajaran yang masih 

abstrak menjadi lebih konkrit. 

Untuk kriteria ini, beberapa siswa menyatakan bahwa 

pemanfaatan situs sejarah sebagai sumber belajar melalui media gambar 

dapat memperjelas materi yang semula masih abstrak menjadi lebih 

konkrit. Seperti apa yang diungkapkan Afik Nur Aprian: 
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“kalau pakai media gambar jadi lebih jelas, karena ada contohnya, 

jadi bisa tahu seperti apa gambarannya yang dijelaskan guru 

karena ada contoh gambarnya” (21 Mei 2011) 

 

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Lastri Afriani yang 

menyatakan bahwa pemakaian media gambar dalam pemanfaatan situs 

yang dalam hal ini situs yang digunakan yaitu candi Dieng, membuat 

siswa menjadi memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai bentuk situs 

sejarah candi Dieng. Mereka tidak cuma membayangkan tetapi dapat 

memperoleh gambaran melalui contoh-contoh gambar yang diberikan 

guru (21 Mei 2011). 

Sedangkan untuk efektifitas proses pelaksanaan pemanfaatan situs 

kaitannya pemanfaatan situs sejarah sebagai media pembelajaran, hasilnya 

akan dijelaskan dibawah ini. 

a. Pemanfaatan situs sejarah yang ada di Banjarnegara sebagai media 

pembelajaran dapat membuat materi pelajaran menjadi lebih mudah 

dipahami. 

Berdasarkan lembar penilaian proses pembelajaran yang telah diisi 

siswa, dua dari sepuluh siswa menyatakan pemanfaatan situs sejarah yang 

ada di Banjarnegara sebagai media pembelajaran sudah baik dalam 

kaitannya untuk membuat materi pelajaran menjadi mudah untuk 

dipahami. enam diantaranya menyatakan cukup bisa membuat materi 

pelajaran menjadi lebih mudah dipahami, sedangkan dua diantaranya 

menyatakan pemanfaatan situs sejarah yang ada di Banjarnegara sebagai 
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media pembelajaran kurang dapat membuat materi pelajaran menjadi lebih 

mudah dipahami. Dari keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan 

bahwa pemanfaatan situs sejarah yang ada di Banjarnegara sebagai media 

pembelajaran (dalam hal ini melalui media gambar) cukup bisa membuat 

materi pelajaran menjadi lebih mudah dipahami. 

 

b. Pemanfaatan situs sejarah yang ada di Banjarnegara dapat merangsang 

siswa untuk lebih giat belajar sejarah 

Dalam proses pembelajaran yang dilakukan, siswa tampak kurang 

antusias dan cenderung bosan dengan pembelajaran sejarah yang 

dilakukan. Terlebih lagi pemilihan model mengajar dengan ceramah saja 

tanpa adaya variasi, membuat siswa semakin jenuh dan kurang 

bersemangat dalam mengikuti pelajaran. 

c. Pemanfaatan situs sejarah sebagai media pembelajaran dapat 

memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara siswa dengan 

lingkungan dan kenyataan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan terhadap 

beberapa siswa yang menjadi informan, menunjukan hasil perlaksanaan 

pemanfaatan situs sejarah sebagai sumber belajar melalui media gambar 

belum dapat memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara siswa 

dengan lingkungan dan kenyataan. Sebab media gambar yang digunakan 

masih sangat sederhana hanya melalui LKS dan buku paket sehingga 
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gambaran siswa sendiri mengenai situs tersebut masih belum terlalu jelas, 

akibatnya mereka belum bisa berinteraksi lebih langsung dengan 

lingkungan dan kenyataan disekitar mereka yang berkaitan dengan situs 

sejarah yang mereka manfaatkan sebagai sumber belajar. 

d. Pemanfaatan situs  sejarah sebagai media pembelajaran dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

Berdasarkan hasil penilaian proses pembelajaran, menunjukan 

bahwa pemanfaatan situs sejarah di Banjarnegara sebagai media 

pembelajaran (dalam hal ini melalui media gambar) masih kurang bisa 

meningkatkan keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran hal tersebut 

disebabkan bentuk pembelajaran yang dilakukan hanya melalui 

ceramah/cerita saja sehingga kurang dapat memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran. 

 

Berdasarkan keterangan diatas, maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa dalam proses pemahaman siswa terhadap situs sejarah sebagai sumber 

belajar di SMA Negeri 1 Bawang kurang efektif mengingat belum dapat 

tercapainya keseluruhan indikator yang menjadi tolak ukur penilaian 

keefektifan penggunaan situs sejarah dalam fungsinya sebagai sumber belajar 

maupun keefektifan fungsi pemanfaatan situs sejarah sebagai media 

pembelajaran. 
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Pelaksanaan pembelajaran dengan memanfaatkan situs sejarah di 

Banjarnegara berbeda-beda dalam setiap sekolah. Hal tersebut bergantung 

pada masing-masing komponen yang berkaitan dengan pembelajaran. Begitu 

pula dengan tingkat efektifitas dalam proses pelaksanaannya, tentu memiliki 

tingkatan yang berbeda-beda dalam setiap pelaksanaannya di setiap sekolah. 

Dibawah ini adalah rincian penilaian keefektifan proses pemahaman siswa 

terhadap situs sejarah di Banjarnegara yang dilaksanakan oleh SMA Negeri 1 

Banjarnegara. 

Dalam fungsinya pemanfaatan situs sejarah sebagai sumber belajar: 

1. Pelaksanaan pembelajaran melalui pemanfaatan situs sejarah yang ada di 

Banjarnegara seharusnya dapat memudahkan siswa dalam melaksanakan 

proses pembelajaran sejarah. 

Kenyataan yang peneliti temui di lapangan, untuk kriteria yang 

pertama ini sudah terjadi kesamaan antara indikator yang ingin dicapai 

dengan pelaksanaan di lapangan. Pelaksanaan pemanfaatan situs sejarah 

sebagai sumber belajar yang telah dilakukan sudah dapat mempermudah 

siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran seperti apa yang 

diungkapkan Nindri, siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 Banjarnegara: 

“kalau memanfaatkan situs sejarah sebagai sumber belajar 

memang pelajarannya jadi lebih mudah dari pada cuma 

diterangkan dibuku, soalnya dengan nonton lebih mending 

walaupun nggak sampai ketempatnya langsung” (wawancara 

dengan Nindri, 28 Mei 2011) 
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Hal yang hampir serupa juga diungkapkan Ermina Miranti dan Raditya 

siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Banjarnegara  

“dengan memanfaatkan situs sejarah sebagai sumber belajar ya 

pastinya memudahkan, karena kan apa bila kita dijelaskan suatu 

materi dan ada bukti kan kita dapat lebih jelas dapat lebih 

terperinci tentang pembelajaran itu” (wawancara dengan Ermina, 

28 Mei 2011) 

 

“pemanfaatan situs sejarah sebagai sumber belajar menurut saya 

mempermudah siswa dalam proses pembelajaran, sebab jadi bisa 

melihat secara langsung dan bisa mengamati secara langsung “ 

(wawancara dengan Raditya, 28 Mei 2011) 

 

 

2. Pemanfaatan situs sejarah yang ada di Banjarnegara sebagai sumber 

belajar dapat membuat efisiensi waktu pembelajaran 

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa, dapat diketahui 

bahwa pemanfaatan situs sejarah yang ada di Banjarnegara sebagai 

sumber belajar sudah dapat membuat efisiensi waktu pembelajaran. 

Berikut pernyataan para siswa mengenai pengaruh pelaksanaan 

pemanfaatan situs sejarah sebagai sumber belajar terhadap efisiensi waktu 

pembelajaran: 

“kalau untuk datang langsung ke situs sejarah saat jam pelajaran 

tentu tidak efektif, kan cuma dua jam pelajaran Cuma 90 menit 

jadi tidak mungkin menggunakan waktu sedikit itu untuk kesana. 

Tapi misalnya pemanfaatannya lewat media itu bisa membuat 

efisien waktu pembelajaran”(Raditya, 28 mei 2011) 

 

“kalau menurut saya lebih efisien, sebab kita itu jadi tahu lebih 

cepat paham sekaligus kita dapat materinya juga tahu situsnya 

seperti apa” (wawancara dengan Oktika Handini, 28 Mei 2011) 
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“menurut saya pemanfaatan situs itu bisa membuat lebih efisien 

kalau kita nonton tayangannya, kita bisa melihat secara lebih jelas, 

terus biasanya dibawahnya juga ada keterangannya, selain itu 

dijelaskan juga sama gurunya sehinga untuk paham dengan materi 

itu lebih cepat dan tidak butuh waktu lama. Kalau semisal cuma 

pakai buku paket kurang jelas” (wawancara dengan Nindri, 28 Mei 

2011) 

        

 

3. Pemanfaatan situs sejarah di Banjarnegara sebagai sumber belajar 

membuat pembelajaran yang dilakukan dapat memberikan kesempatan 

bagi siswa untuk berkembang sesuai kemampuan siswa. 

Bentuk pembelajaran yang dilaksanakan dengan memanfaatkan 

situs sejarah sebagai sumber belajar, secara teori sudah memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk berkembang sesuai kemampuannya. 

Bentuk pembelajaran dengan memanfaatkan situs sejarah sebagai sumber 

belajar diantaranya ada yang melalui penelitian langsung ke lapangan dan 

pembuatan video pembelajaran. Dari bentuk pemanfaatan situs tersebut, 

siswa dituntut untuk mengembangkan seluruh kemampuannya agar dapat 

melaksanakan tugas yang diberikan, sebab tugas penelitian yang diberikan 

mengharuskan siswa untuk mandiri serta secara maksimal melaksanakan 

tahapan-tahapan dalam penelitian. Oleh karena itu, siswa diberi 

kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan kemampuannya. 

4. Pembelajaran yang memanfaatkan situs sejarah di Banjarnegara sebagai 

sumber belajar dapat memperjelas materi pembelajaran yang masih 

abstrak menjadi lebih konkrit. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui 

bahwa pembelajaran yang memanfaatkan situs sejarah di Banjarnegara 

sebagai sumber belajar sudah dapat memperjelas materi pembelajaran 

yang masih abstrak menjadi lebih konkrit. Berikut pernyataan beberapa 

siswa mengenai hal tersebut: 

“ya cukup bisa memperjelas, karena dengan melihat gambarnya 

secara langsung kan jadi lebih jelas, tapi kalau guru cuma 

menjelaskan tanpa ada gambaran kan kita kurang jelas” 

(wawancara dengan Raditya, 28 mei 2011) 

 

“pemanfaatan situs sejarah sebagai sumber belajar ya bisa 

memperjelas walaupun belum maksimal, soalnya akan lebih 

maksimal lagi kalau datang langsung ke lapangan” (wawancara 

dengan Nindri, 28 Mei 2011) 

 

Sedangkan untuk efektifitas proses pemahaman siswa terhadap 

situs sejarah di Banjarnegara dalam kaitannya pemanfaatan situs sejarah 

sebagai media pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh SMA Negeri 1 

Banjarnegara, hasilnya akan dijelaskan dibawah ini. 

1. pemanfaatan situs sejarah yang ada di Banjarnegara sebagai media 

pembelajaran dapat membuat materi pelajaran menjadi lebih mudah 

dipahami. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat 

diketahui bahwa pemanfaatan situs sejarah di Banjarnegara sebagai 

media pembelajaran yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Banjarnegara 

yaitu melalui media gambar dan video pembelajaran sudah cukup bisa 
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membuat materi pelajaran menjadi lebih mudah dipahami 

dibandingkan dengan pembelajaran tanpa menggunakan media 

apapun. Seperti apa yang diungkapkan Nindri Hastuti: 

“kalau cuma terpaku dengan satu media saja, misalnya lewat 

buku tidak langsung bisa paham, tapi dengan nonton video 

(pemanfaatan situs yang sudah pernah dilakukan yaitu melalui 

media video pembelajaran) bisa langsung tahu jelas. Misalnya 

saja dibuku kan ditunjukan suatu patung apa, dari buku kan 

tidak terlalu jelas, tapi kalau lewat film kita bisa lihat 

keseluruhannya secara jelas” (wawancara dengan Nindri, 28 

Mei 2011) 

 

2. Pemanfaatan situs sejarah yang ada di Banjarnegara dapat merangsang 

siswa untuk lebih giat belajar sejarah 

Untuk kriteria ini, sudah terdapat kesesuaian antara kriteria 

yang harus dicapai dengan pelaksanaan di lapangan. Berikut 

pernyataan siswa yang berkaitan dengan pengaruh pemanfaatan situs 

sejarah sebagai media terhadap minat belajar siswa: 

“pemanfaatan situs sejarah yang ada di Banjarnegara lumayan 

bisa membuat lebih giat belajar, sebab dengan pembelajaran 

seperti itu menjadi tidak bosan, kan lewat video lebih enak dari 

pada cuma dijelaskan dari buku kaya gitu” (wawancara dengan 

Nindri, 28 Mei 2011) 

 

Keterangan yang diungkapkan oleh Nindri tersebut sesuai 

dengan apa yang diungkapkan Ibu Sri Utari selaku guru sejarah di 

SMA Negeri 1 Banjarnegara 

“soal minat belajar siswa, bagi saya itu minat anak-anak 

menjadi lebih tinggi. Ibaratnya kalau dulu sejarah identik 

dengan Pitechanthropus erectus, sekarang sudah tidak lagi 

karena dengan adanya penelitian sejarah, pembuatan video 
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pembelajaran, anak-anak itu merasa bahwa ternyata sejarah itu 

luas sekali tidak harus yang ada di buku tetapi apa yang ada 

disekitar kitapun termasuk  sejarah” (wawancara dengan Sri 

Utari, 25 Mei 2011) 

 

 

3. Pemanfaatan situs sejarah sebagai media pembelajaran dapat 

memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara siswa dengan 

lingkungan dan kenyataan 

Untuk pembelajaran sejarah dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Banjarnegara yang telah dilaksanakan oleh SMA Negeri 1 

Banjarnegara, sebagian besar dilaksanakan dengan cara memberikan 

tugas mandiri kepada siswa untuk terjun langsung ke situs-situs 

sejarah yang ada di Banjarnegara sehingga penggunaan media untuk 

memanfaatkan situs hanya sedikit yaitu melalui gambar dan video 

pembelajaran. Mereka yang menggunakan video pembelajaran sebagai 

media pemanfaatan situs sejarah di Banjarnegara tetap dapat 

merasakan interaksi yang lebih langsung dengan lingkungan dan 

kenyataan walaupun tidak semaksimal dengan yang terjun langsung 

melihat di lapangan. Penggunaan media sebagai sarana pemanfaatan 

situs sejarah tetap mampu memberikan gambaran yang nyata dan 

informasi yang luas sehingga siswa dapat lebih mengenal lingkungan 

sekitarnya, dalam hal ini yang berkaitan dengan situs sejarah di 

Banjarnegara. 
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4. Pemanfaatan situs  sejarah sebagai media pembelajaran dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

Berdasarkan lembar penilaian proses pembelajaran yang telah 

diisi siswa, delapan dari sepuluh siswa menyatakan pemanfaatan situs 

sejarah di Banjarnegara sebagai media pembelajaran cukup 

meningkatkan keaktifan siswa, sedangkan dua siswa yang lainnya 

menyatakan kurang dapat meningkatkan keaktifan siswa. Berdasarkan 

wawancara yang telah dilakukan, siswa mengaku tidak terlalu aktif 

dalam pembelajaran dengan memanfaatkan situs sejarah melalui media 

karena mereka lebih menginginkan pembelajaran sejarah dengan 

memanfaatkan situs sebagai sumber belajar melalui kunjungan 

langsung (wawancara dengan Nindri, 28 Mei 2011). Selain itu, mereka 

mengaku memanfaatkan situs sejarah melalui media seperti gambar 

dan video pembelajaran terkadang membosankan apabila video atau 

gambar yang ditunjukan tidak menarik. (wawancara dengan Ermina, 

28 Mei 2011) 

 

2. Efektifitas dalam hasil belajarnya  

Untuk penilaian efektifitas pemanfaatan situs sejarah sebagai sumber 

belajar dalam hal hasilnya, pengukurannya dilakukan melalui alat evaluasi yang 

berupa soal-soal seputar situs-situs sejarah yang ada di Banjarnegara. Soal yang 

diberikan semuanya berkaitan dengan situs-situs sejarah di Banjarnegara, dengan 
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tujuan untuk menilai sejauh mana pemahaman siswa mengenai situs sejarah di 

Banjarnegara sehingga dapat diukur bagaimana efektifitas hasil pelaksanaan 

pembelajaran dengan memanfaatkan situs sejarah sebagai sumber belajar. 

Adapun evaluasi yang diberikan menunjukan hasil sebagai berikut: 

a. SMA Negeri 1 Bawang 

Hasil evaluasi yang telah diberikan kepada siswa SMA Negeri 1 Bawang 

berkaitan dengan situs sejarah yang sudah dimanfaatkan adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1 Hasil evaluasi siswa SMA Negeri 1 Bawang 

No Nama Siswa Kelas 
Skor Hasil 

Evaluasi 

1 Yuliarsih Hasanatus Hidayah XI IPS 3 2,3 

2 Enggal Setiawan XI IPS 1 2,9 

3 Gagas Widadi XI IPS 1 4 

4 Prasasti Sukma Aryadi XI IPS 2 5,3 

5 Afik Nur Aprian XI IPS 2 5,3 

6 Lastri Afriani XI IPS 3 2,3 

7 Rio Setya Dharma XI IPS 1 2.3 

8 Muhammad Gita Aryadianto XI IPS 2 5.3 

9 Tika Indriana XI IPS 3 2.9 

10 Ayu Rahmawati XI IPS 3 4.3 

Rata-rata nilai siswa 3.69 

(Sumber: data penelitian diolah tahun 2011) 
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b. SMA Negeri 1 Banjarnegara 

Hasil evaluasi yang telah diberikan kepada siswa SMA Negeri 1 Banjarnegara 

berkaitan dengan pemanfaatan situs-situs sejarah di Banjarnegara adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Hasil evaluasi siswa SMA Negeri 1 Banjarnegara 

No Nama siswa Kelas 
Skor hasil 

evaluasi 

1 Nindri Hastuti XI IPS 1 4,5 

2 Oktika Handini XI IPS 1 5,45 

3 Raditya Citra Talakas Ingid XI IPS 1 5,15 

4 Ermina Miranti XI IPS 1 4,3 

5 Dwi Nur Maulidyani XI IPS 2 6,3 

6 Faris Arunia Hudaya XI IPS 2 5,45 

7 Raditya Putra P. XI IPS 2 4,5 

8 Oviati Nur Ngaeni XI IPS 2 5,15 

9  Syera Afita Ratna XI IPS 2 5,3 

10 Nugroho Budi Wicaksono XI IPS 2 4,5 

Rata-rata nilai siswa 5.1 

(Sumber : data penelitian diolah tahun 2011) 

Keterangan:  

86-100 : istimewa 

81-85   : sangat baik 

71-80   : baik 

61-70   : cukup 

≥ 61     : kurang 
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B. PEMBAHASAN 

1. Bentuk Pemanfaatan Situs-situs Sejarah di Banjarnegara sebagai sumber 

belajar bagi pembelajaran sejarah pada SMA Negeri di kabupaten 

Banjarnegara 

Banjarnegara terdiri dari delapan Sekolah Menengah Atas Negeri yang 

tersebar di berbagai kecamatan. Masing-masing sekolah memiliki karakteristik  

dan kualitas yang berbeda-beda sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran 

sejarah yang dilakukan pun tidak sama. Termasuk didalamnya pembelajaran 

dengan memanfaatkan situs sejarah yang ada di Banjarnegara. Dalam kaitannya 

dengan hal tersebut, berdasarkan pra penelitian yang dilakukan tidak semua 

SMA Negeri di Banjarnegara sudah memanfaatkan situs-situs sejarah yang ada 

di Banjarnegara sebagai sumber belajar. SMA Negeri yang sudah memanfaatkan 

situs sejarah sebagai sumber belajar tercatat ada dua sekolah yaitu SMAN 1 

Banjarnegara dan SMAN 1 Bawang. Kedua sekolah tersebut secara kebetulan 

adalah SMAN yang memiliki tingkat kualitas yang cukup baik di Banjarnegara 

khususnya SMAN 1 Banjarnegara yang merupakan satu-satunya Sekolah 

Menengah Atas yang berpredikat sebagai RSBI di Banjarnegara. 

Bentuk-bentuk pemanfaatan situs sejarah di Banjarnegara sebagai sumber 

belajar yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Pemanfaatan situs-situs sejarah di Banjarnegara melalui media gambar 

   Situs-situs sejarah yang ada di Banjarnegara dapat dimanfaatkan 

melalui berbagai media pembelajaran yang salah satunya yaitu media gambar. 
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Pelaksanaan pemanfaatan situs sejarah di Banjarnegara melalui media gambar 

sudah dilakukan oleh SMAN 1 Bawang. Pelaksanaan pembelajaran sejarah 

dengan memanfaatkan situs sejarah melalui media gambar oleh guru sejarah 

SMAN 1 Bawang dilakukan dengan cara menunjukan gambar-gambar situs 

sejarah di Banjarnegara (dalam hal ini yaitu situs sejarah Candi Dieng) dan 

kemudian memberikan penjelasan mengenai situs tersebut. Hal tersebut sesuai 

apa yang diutarakan oleh Bapak Bambang selaku guru sejarah di SMAN 1 

Bawang serta beberapa murid kelas XI IPS yang menyatakan bahwa bentuk 

pemanfaatan situs sejarah yang ada di Banjarnegara terbatas hanya dengan 

menggunakan media gambar saja mengingat berbagai kendala yang dihadapi 

untuk melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan situs sejarah yang 

ada di Banjarnegara melalui bentuk yang lain. Oleh karena itu pemanfaatan 

situs sejarah yang ada di Banjarnegara hanya dilakukan dengan menggunakan 

media gambar. 

Pemanfaatan situ sejarah melalui media gambar juga dilakukan oleh 

Ibu Sri Utari selaku guru sejarah SMAN 1 Banjarnegara. Bentuk pelaksanaan 

pemanfaatan situs dengan media gambar ini dilakukan dengan cara 

menunjukan gambar-gambar yang diperoleh dari tugas siswa. Siswa diberi 

tugas untuk melaksanakan penelitian sejarah secara mandiri, dari penelitian 

tersebut banyak dihasilkan bukti fisik berupa foto-foto yang kemudian 

digunakan sebagai media pembelajaran untuk ditunjukan kepada siswa dan 

diberikan penjelasan secara lebih mendalam. 
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b. Pemanfaatan situs-situs sejarah di Banjarnegara melalui penelitian sejarah 

Metode penelitian sejarah adalah penelitian yang dilakukan dengan 

beberapa prosedur penelitian sejarah yang terdiri dari beberapa tahap, antara 

lain pengumpulan sumber-sumber sejarah, kritik sumber, interpretasi sumber 

dan yang terakhir adalah historiografi. Hariyono dalam Isjoni (2007:82) 

menyatakan bahwa pembelajaran dengan menggunakan metode penelitian 

sejarah memberikan pengalaman dalam mengumpulkan, mengorganisasikan, 

dan mengklasifikasi data yang luas. Penelitian sejarah mengajarkan kepada 

murid bagaimana mencari informasi yang relevan, menggunakan wawasan 

sejarah untuk memecahkan masalah, atau mengkomunikasikan hasil 

belajarnya kepada orang lain. 

Bentuk pemanfaatan situs sejarah melalui penelitian sejarah ini 

sudah dilakukan oleh SMAN 1 Banjarnegara. Pembelajaran dengan 

memanfaatkan situs sejarah sebagai sumber belajar melalui penelitian sejarah 

ini sudah dilakukan dimana siswa diberi tugas kelompok diluar jam pelajaran 

untuk meneliti peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di lingkungan 

mereka kemudian hasilnya dikumpulkan dalam bentuk makalah. Masing-

masing kelompok siswa dituntut untuk mampu melaksanakan prosedur 

penelitian sejarah, pertama yaitu dengan sumber-sumber sejarah baik itu 

sumber primer yaitu mencari pelaku yang menjadi saksi hidup dalam 

peristiwa sejarah yang mereka gali maupun sumber sekunder baik berupa 

buku, surat kabar yang relevan maupun saksi (bukan pelaku) yang mengerti 
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mengenai peritiwa sejarah yang sedang mereka gali. Prosedur selanjutnya 

yang dituntut untuk dapat dilakukan oleh siswa adalah meneliti keaslian data 

yang mereka peroleh. Selanjutnya mereka dituntut untuk menginterpretasikan 

data yang mereka peroleh sebelum kemudian mereka tuangkan dalam bentuk 

tulisan. 

Pelaksanaan pembelajaran dengan memanfaatkan situs sejarah yang 

ada di Banjarnegara melalui penelitian sejarah ini kemudian dikembangkan 

oleh Ibu Sri Utari dengan sebutan metode Si Bolang. Pada intinya metode ini 

hampir sama dengan penelitian sejarah sebelumnya, hanya saja untuk metode 

Si Bolang ini sudah lebih dikembangkan. Metode Si Bolang yang 

dilaksanakan adalah berupa pembelajaran di luar kelas, yaitu tugas kerja 

kelompok untuk mengidentifikasi peristiwa, peninggalan dan monumen 

sejarah yang ada di sekitar lingkungan siswa, memanfaatkan lingkungan 

sebagai sumber belajar. Siswa membentuk kelompok dengan jumlah 

anggotanya 4-6 orang, salah satunya dijadikan ketua/Si Bolang. Sebelum 

terjun langsung ke lapangan siswa diminta untuk stusi pustaka dan eksplorasi 

internet terlebih dahulu. Kemudian mereka diminta untuk mengajukan judul 

peristiwa, peninggalan sejarah, maupun monumen yang akan diteliti. Kriteria 

minimal yang harus tercakup dalam laporan adalah yang meliputi 5W + 1H 

(what, who, where, when, why, how). 
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Siswa diberi waktu 1minggu untuk melaksanakan petualangan 

layaknya Si Bolang untuk mengidentifikasi judul yang telah mereka ajukan 

hingga kemudian dituangkan dalam laporan. Setelah laporan selesai, guru 

melaksanakan diskusi dimana masing-masing ketua/Si Bolang dari tiap-tiap 

kelompok mengambil nomor urut presentasi hasil kerja kelompok mereka dan 

kemudian guru mempersilahkan setiap kelompok dengan seluruh anggotanya 

untuk maju sesuai nomor urut mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. 

Guru mewajibkan membuat pertanyaan wajib bagi tiap kelompok untuk 

memancing keaktifan siswa. Setelah diskusi selesai, guru bersama siswa 

menarik kesimpulan sesuai dengan indikator dan mengisi tabel sebagai 

berikut: 

1) 

No Peristiwa Sejarah Peninggalan Sejarah Arti Penting 

1    

2    

 2) 

No Nama Monumen Tahun Pembuatan Diskripsi Monumen 

1    

2    

c. Pemanfaatan situs-situs sejarah yang ada di Banjarnegara melalui metode 

proyek. 

Pelajaran sejarah adalah pelajaran yang mengupas tentang peristiwa 

yang terjadi dimasa lalu.  Agar pembelajaran menjadi lebih menarik dan 

menyenangkan, dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain mengajak 
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siswa mengenal peristiwa-peristiwa sejarah yang ada disekitar siswa (Isjoni, 

2007:15). Mengenal peristiwa yang ada disekitar mereka, selain dengan 

melakukan lawatan sejarah ataupun penelitian sejarah, dapat pula dilakukan 

melalui metode proyek seperti yang sudah dilakukan oleh siswa SMAN 1 

Banjarnegara. Metode proyek merupakan salah satu metode pembelajaran 

alternatif dalam rangka pemberdayaan lingkungan sebagai media 

pembelajaran dan memberikan pengalaman langsung kepada siswa agar siswa 

lebih berfikir kritis dan produktif. Metode proyek yang dilaksanakan adalah 

berupa pembuatan VCD pembelajaran. 

Prosedur pelaksanaan metode proyek ini yaitu dengan membentuk 

kelompok/tim kreatif yang terdiri dari sutradara, asisten sutradara, reporter, 

kameramen serta tim editing. Siswa diberi jangka waktu 1minggu untuk 

menyelesaikan pembuatan VCD pembelajaran tersebut. Setelah VCD 

pembelajaran selesai dibuat, hasil kerja siswa tersebut kemudian ditampilkan 

dalam  kelas dan siswa diminta untuk membuat resume. 

d. Pemanfaatan situs sejarah di Banjarnegara melalui VCD pembelajaran 

Melaksanakan pembelajaran dengan bentuk yang cenderung 

monoton, akan berdampak pada kebosanan dan ketidaktertarikan siswa untuk 

mempelajari lebih lanjut materi yang sedang diberikan. Begitu pula dengan 

bentuk pemanfaatan situs sejarah yang ada di Banjarnegara, apabila bentuk 

pemanfaatan tersebut hanya dilaksanakan dengan cara yang sama tentu akan 

menimbulkan berbagai kejenuhan dari berbagai pihak. Hal tersebut dapat 
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diatasi dengan menerapkan pembelajaran dengan memanfaatkan situs sejarah 

sebagai sumber belajar melalui bentuk yang bervariatif. Pemanfaatan situs 

sejarah yang ada di Banjarnegara melalui VCD pembelajaran dapat menjadi 

salah satu alternatif variasi dalam pemanfaatan situs sejarah sebagai sumber 

belajar. 

Pemanfaatan situs sejarah di Banjarnegara sebagai sumber belajar 

melalui VCD pembelajaran ini sudah dilakukan oleh SMAN 1 Banjarnegara. 

Bentuk pelaksanaannya yaitu dengan menampilkan VCD pembelajaran 

didalam kelas, setelah selesai, guru kemudian menjelaskan secara lebih detail 

isi dari video tersebut. Setelah menjelaskan, guru kemudian mengadakan sesi 

tanya jawab dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

seluas-luasnya. Apabila siswa tidak memberikan pertanyaan, guru balik 

memberikan pertanyaan kepada siswa dan siswa dipersilahkan untuk 

memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Bentuk pelaksanaan 

pemanfaatan situs sejarah dengan cara yang seperti ini oleh Ibu Sri Utari 

dirasa lebih efisien dalam segi waktu dan biaya. Hanya saja beberapa murid 

mengaku bahwa bentuk pelaksanaan pemanfaatan situs sejarah dengan cara 

ini kurang menarik, sebab mereka tidak dapat mengamati peninggalan-

peninggalan sejarah tersebut secara langsung. 

Memanfaatkan situs-situs sejarah yang ada di Banjarnegara dapat 

dilakukan dengan berbagai bentuk yang disesuaikan dengan berbagai aspek antara 

lain materi pelajaran, alokasi waktu, kemampuan guru dan murid, serta fasilitas 
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pendukung. Pelaksanaan pembelajaran dengan memanfaatkan situs sejarah 

sebagai sumber belajar tentunya tidak akan mengalami keberhasilan apabila tidak 

disesuaikan dengan aspek-aspek tersebut. Oleh karena itu, bentuk pemanfaatan 

tiap-tiap sekolah tentunya akan berbeda tergantung dengan faktor-faktor 

pendukung yang dimiliki sekolah tersebut. Bagi sekolah yang cenderung memiliki 

kualitas lebih dibandingkan sekolah lain, biasanya bentuk pemanfaatan yang 

dilakukan juga akan semakin variatif dan menarik, sebab sekolah-sekolah 

unggulan seperti itu tentunya didukung oleh faktor pendukung yang 

memungkinkan untuk dilaksanakannya pembelajaran yang maksimal disegala 

aspeknya. 

 

2. Kendala yang Dihadapi Guru dalam Upaya Memanfaatan Situs-situs 

Sejarah di Banjarnegara sebagai Sumber Belajar untuk Pembelajaran 

Sejarah pada SMA Negeri di Kabupaten Banjarnegara 

Melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan situs sejarah yang 

ada di Banjarnegara memang bukan suatu pekerjaan yang mudah. Ketersediaan 

peninggalan-peninggalan sejarah di Banjarnegara, dukungan dari kurikulum dan 

kesesuaian materi yang terkandung dalam situs sejarah dengan materi dalam 

standar isi, tidak serta merta membuat pelaksanaan pemanfaatan situs sejarah 

yang ada di Banjarnegara tersebut menjadi mudah. Banyak kendala yang dihadapi 

oleh guru-guru sejarah SMAN di Banjarnegara dalam memanfaatkan situs sejarah 

yang ada di Banjarnegara sebagai sumber belajar. Kendala-kendala yang dihadapi 
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oleh guru-guru sejarah SMAN di Banjarnegara dalam memanfaatkan situs sejarah 

sebagai sumber belajar antara lain: 

a. Lokasi yang sulit dijangkau 

Kendala yang berupa sulitnya lokasi situs sejarah untuk dijangkau 

hanya berlaku untuk situs sejarah Candi Dieng. Hal tersebut dapat terjadi 

mengingat lokasi dari situs sejarah Candi Dieng yang memiliki akses jalan 

yang sulit untuk dijangkau, sedangkan untuk situs sejarah yang lain sebagian 

besar terletak di tepi jalan raya sehingga akses untuk menuju lokasinya mudah 

dijangkau. Situs sejarah Candi Dieng terletak di Kecamatan Batur yang berada 

pada ketinggian kurang lebih 2088 m DPL dengan suhu rata-rata 13-17 C. 

Lokasinya yang berada pada dataran tinggi membuat akses jalan menuju ke 

Candi Dieng menjadi cukup sulit, berkelok-kelok dan banyak tanjakan yang 

cukup terjal. Selain itu tidak ada kendaraan umum yang dapat sampai ke 

lokasi. Hal tersebut semakin mempersulit bagi mereka yang ingin 

memanfaatkan situs sejarah Candi Dieng sebagai sumber belajar melalui 

penelitian sejarah ataupun melalui lawatan sejarah. 

Sulitnya lokasi situs sejarah tersebut yang menjadi kendala bagi 

Bapak Bambang selaku guru sejarah SMAN 1 Bawang untuk memanfaatkan 

situs sejarah Candi Dieng sebagai sumber belajar secara lebih maksimal. Sulit 

dijangkaunya lokasi situs sejarah Candi Dieng juga menjadi alasan mengapa 

guru-guru sejarah yang ada di SMA di Banjarnegara khususnya SMA Negeri 

menjadi cenderung kurang berani membawa siswanya secara klasikal untuk 
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datang langsung ke situs sejarah Candi Dieng. Hal ini disebabkan karena 

sulitnya serta jauhnya lokasi akan membuat siswa menjadi sulit 

dikoordinasikan sehingga guru tidak mau mengambil resiko, padahal untuk 

dapat menuju tempatnya harus dengan kendaraan pribadi, sehingga akan 

sangat sulit mengkoordinasikan siswa secara klasikal. 

b. Keterbatasan Waktu 

Hal lain yang menjadi kendala dalam melaksanakan pembelajaran 

dengan memanfaatkan situs sejarah sebagai sumber belajar yaitu adanya 

keterbatasan waktu dalam alokasi pembelajaran sejarah. Sesuai peraturan 

yang tertera dalam standar isi yang mengatur pembagian jam pelajaran untuk 

masing-masing pelajaran, untuk mata pelajaran sejarah alokasi waktunya yaitu 

untuk kelas X yaitu 1 jam pelajaran, untuk kelas XI dan XII program IPS 

yaitu 3 jam pelajaran, sedangkan untuk XI dan XII program IPA 1 jam 

pelajaran. Dengan pembagian waktu jam pelajaran yang seperti itu membuat 

pelaksanaan pembelajaran dengan memanfaatkan situs sejarah menjadi 

terbatas pula, sebab alokasi waktu yang telah diberikan biasanya digunakan 

guru untuk mengejar materi pelajaran yang memang cukup banyak akibatnya 

guru menjadi kurang berminat untuk melaksanakan pembelajaran dengan 

memanfaatkan situs sejarah yang ada di Banjarnegara. 

Sejarah merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki materi 

sangat luas dan banyak sehinga diperlukan alokasi waktu yang cukup banyak 

untuk dapat mencapai kompetensi yang menjadi tujuan pembelajaran dalam 
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materi yang diberikan. Akibatnya, banyak guru sejarah yang mengeluhkan 

keterbatasan waktu dalam jam mengajar untuk mengejar materi yang termuat 

dalam Kompetensi Dasar. Hal tersebut berdampak pula pada minimnya waktu 

untuk mengembangkan pembelajaran sejarah, termasuk salah satunya 

pembelajaran dengan memanfaatkan situs sejarah. 

Banjarnegara yang memiliki berbagai peninggalan sejarah yang cukup 

kaya seharusnya dapat dijadikan sebagai modal untuk mengembangkan 

pembelajaran sejarah sesuai dengan tuntutan prinsip pelaksanaan kurikulum 

dalam KTSP yang menyarankan bahwa kurikulum dilaksanakan dengan 

menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia memanfaatkan 

lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Semua yang terjadi, tergelar dan 

berkembang di masyarakat dan lingkungan sekitar serta lingkungan alam 

semesta dijadikan sumber belajar, contoh dan teladan. Keberadaan situs-situs 

sejarah tersebut seharusnya bisa menjadi sumber belajar yang potensial bagi 

peserta didik, hanya saja keterbatasan jam pelajaran membuat potensi yang 

ada kurang mampu untuk dieksplorasi secara lebih maksimal. 

Sedikitnya jam pelajaran yang diberikan untuk mata pelajaran sejarah 

membuat guru sejarah banyak yang kurang tertarik untuk memanfaatkan situs 

sejarah yang ada di Banjarnegara, sebab memanfaatkan situs-situs sejarah 

yang ada di Banjarnegara akan memerlukan waktu yang cukup banyak. 

Seperti yang dikeluhkan Bapak Bambang guru sejarah SMAN 1 Bawang yang 

menyatakan bahwa materi yang terkandung dalam situs sejarah yang ada di 
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Banjarnegara merupakan salah satu bagian dari materi-materi yang ada dalam 

Kompetensi Dasar sehingga apabila mau memanfaatkan situs tersebut sebagai 

sumber belajar, dihadapkan pada ketersediaan jam pelajaran yang terbatas 

maka dikhawatirkan materi pelajaran yang ada dalam tujuan pembelajaran 

yang sesuai dengan Kompetensi Dasar tidak dapat tercapai. 

Keterbatasan waktu jam pelajaran juga menjadi kendala bagi Ibu Sri 

Utari selaku guru sejarah di SMAN 1 Banjarnegara. Keterbatasan waktu yang 

dimiliki mata pelajaran sejarah membuat pembelajaran sejarah dengan 

memanfaatkan situs sejarah di Banjarnegara sebagai sumber belajar menjadi 

kurang maksimal. Hanya saja kendala tersebut tidak serta merta membuat 

situs-situs sejarah yang ada di Banjarnegara menjadi tidak dimanfaatkan 

sebagai sumber belajar. Berbagai upaya telah beliau laksanakan dalam 

rangkan mengusahakan keberhasilan pelaksanaan pemanfaatan situs sejarah 

yang ada di Banjarnegara. 

c. Faktor intern peserta didik 

Masing-masing siswa tentu memiliki kondisi yang berbeda-beda 

dalam semua aspek. Hal tersebut membuat guru harus lebih jeli dalam 

melaksanakan pembelajaran dengan lebih memperhatikan kondisi dari 

masing-masing siswanya. Guru tentunya tidak boleh menggeneralisasikan 

mereka dalam satu pola pembelajaran yang sama tanpa memperhatikan 

perbedaan kondisi masing-masing peserta didik. Jika ingin melaksanakan 

pembelajaran dengan pola yang sama untuk peserta didik, tentunya harus 
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disesuaikan dengan kondisi dari seluruh peserta didiknya agar tidak terjadi 

semacam kesenjangan dalam pelaksanaan pembelajarannya. 

Seperti apa yang diungkapkan JL Marsell dalam Achmad Sugandi dkk 

(2007: 15-15) yang menyatakan bahwa pembelajaran yang sukses perlu 

memperhatikan prinsip-prinsip mengajar salah satunya yaitu prinsip 

individualisasi. Maksud dari prinsip individualisasi disini adalah dalam 

mengajar, guru harus  memperhatikan adanya perbedaan individu para siswa. 

Sebab manurut JL Marsell siswa sebagai individu adalah berbeda-beda dilihat 

dari segi mental seperti intelegensi, bakat, minat, dan sebagainya termasuk 

dalam hal kecenderungan. Perbedaan tersebut berimplikasi dalam pemberian 

pelayanan belajar.  

Hal tersebut berlaku pula pada pembelajaran sejarah dengan 

memanfaatkan situs sejarah yang ada di Banjarnegara sebagai sumber belajar. 

Dalam melaksanakan pembelajaran semacam itu, guru harus dapat 

mempertimbangkan aspek dari peserta didik. Salah satu hal yang menjadi 

pertimbangan dalam melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Banjarnegara sebagai sumber belajar adalah faktor keuangan dari 

masing-masing peserta didik.Faktor keuangan meskipun bukan menjadi faktor 

yang dominan dalam pelaksanaan pembelajaran dengan memanfaatkan situs 

sejarah sebagai sumber belajar, namun tetap saja faktor ini mampu 

mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran tersebut. Untuk bentuk 

pemanfaatan dengan menggunakan gambar atau video pembelajaran, faktor 



 
 

 
 

113 

keuangan ini memang bukan menjadi hambatan yang berarti, namun bagi 

pelaksanaan pemanfaatan situs sejarah sebagai sumber belajar melalui lawatan 

sejarah, penelitian sejarah maupun metode proyek yang berupa pembuatan 

video pembelajaran (seperti yang dilakukan SMAN 1 Banjarnegara) tentunya 

memerlukan biaya yang tidak sedikit mengingat lokasi situs sejarah yang 

cukup jauh seperti candi Dieng misalnya. Sehingga untuk melakukan 

kunjungan bersama-sama secara klasikal akan memerlukan waktu dan biaya 

yang tidak sedikit. Untuk mengadakan lawatan sejarah secara klasikal, guru-

guru sejarah di Banjarnegara umumnya masih  belum dapat melakukannya 

salah satu kendalanya yaitu faktor keuangan tersebut. Guru tidak ingin 

memberikan pembelajaran yang memberatkan bagi siswa termasuk dalam hal 

keuangan sebab guru sendiri sadar akan perbedaan kondisi finansial dari 

masing-masing peserta didik. 

Pemanfaatan situs sejarah melalui metode proyek yang sudah 

dilakukan oleh SMAN 1 Banjarnegara dibawah bimbingan Ibu Sri Utari yang 

berupa pembuatan video pembelajaran juga mengalami kendala dalam hal 

anggaran Masing-masing siswa tentu memiliki kondisi yang berbeda-beda 

dalam semua aspek. Hal tersebut membuat guru harus lebih jeli dalam 

melaksanakan pembelajaran dengan lebih memperhatikan kondisi dari 

masing-masing siswanya. Guru tentunya tidak boleh menggeneralisasikan 

mereka dalam satu pola pembelajaran yang sama tanpa memperhatikan 

perbedaan kondisi masing-masing peserta didik. Jika ingin melaksanakan 
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pembelajaran dengan pola yang sama untuk peserta didik, tentunya harus 

disesuaikan dengan kondisi dari seluruh peserta didiknya agar tidak terjadi 

semacam kesenjangan dalam pelaksanaan pembelajarannya. 

Seperti apa yang diungkapkan JL Marsell dalam Achmad Sugandi dkk 

(2007: 15-15) yang menyatakan bahwa pembelajaran yang sukses perlu 

memperhatikan prinsip-prinsip mengajar salah satunya yaitu prinsip 

individualisasi. Maksud dari prinsip individualisasi disini adalah dalam 

mengajar, guru harus  memperhatikan adanya perbedaan individu para siswa. 

Sebab manurut JL Marsell siswa sebagai individu adalah berbeda-beda dilihat 

dari segi mental seperti intelegensi, bakat, minat, dan sebagainya termasuk 

dalam hal kecenderungan. Perbedaan tersebut berimplikasi dalam pemberian 

pelayanan belajar.  

Hal tersebut berlaku pula pada pembelajaran sejarah dengan 

memanfaatkan situs sejarah yang ada di Banjarnegara sebagai sumber belajar. 

Dalam melaksanakan pembelajaran semacam itu, guru harus dapat 

mempertimbangkan aspek dari peserta didik. Salah satu hal yang menjadi 

pertimbangan dalam melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Banjarnegara sebagai sumber belajar adalah faktor keuangan dari 

masingkeuangan siswa. Hal tersebut disadari beliau mengingat pembuatan 

video pembelajaran memang bukan suatu pekerjaan yang mudah dan murah. 

Dalam wawancaranya beliau menyatakan bahwa SMAN 1 Banjarnegara 

memang dari pandangan masyarakat adalah sekolahnya anak-anak golongan 
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mampu di Banjarnegara, namun sebenarnya tidak semua siswa di SMAN 1 

Banjarnegara berasal dari golongan mampu. Sehingga untuk melaksanakan 

pemanfaatan situs sejarah di Banjarnegara melalui pembuatan video 

pembelajaran ini tidak dilakukan setiap tahun dan setiap kelas.  

Faktor lain yang juga menjadi kendala dalam melaksanakan 

pemanfaatan situs sejarah di Banjarnegara adalah faktor perbedaan 

kemampuan peserta didik. Bagi SMAN 1 Banjarnegara yang notabene 

sekolah unggulan di Banjarnegara, menurut guru sejarahnya faktor ini tidak 

terlalu menghambat proses pembelajaran. Persaingan proses pembelajaran 

disekolah ini cukup ketat sehingga masing-masing siswanya dituntut untuk 

dapat melaksanakan pembelajaran secara maksimal untuk dapat 

menyesuaikan dengan sistem yang telah diterapkan, dimana sekolah ini 

merupakan Sekolah Menengah Atas RSBI di Banjarnegara. Oleh karena itu 

kemampuan peserta didik dirasa sebagai kendala yang tidak terlalu besar. 

Hanya saja untuk pelaksanaan pemanfaatan situs sejarah di Banjarnegara 

sebagai sumber belajar melalui penelitian sejarah, ada kendala yang dihadapi 

yaitu kesulitan siswa dalam mencari sumber baik lisan maupun tertulis. Hal 

ini disebabkan karena kurangnya pengalaman siswa mengenai pelaksanaan 

penelitian sejarah. Kurangnya pengalaman siswa itu sendiri disebabkan karena 

penelitian sejarah ini adalah yang pertama kali mereka laksanakan sehingga 

mereka belum pernah memiliki pengalaman untuk melaksanakan penelitian 

sejarah yang seperti ini sebelumnya. 
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Pernyataan yang berbeda muncul dari  guru sejarah SMAN 1 Bawang 

bapak Bambang  yang menyatakan bahwa beliau belum mampu melaksanakan 

pembelajaran dengan memanfaatkan situs sejarah secara lebih lanjut (hanya 

menggunakan media gambar) salah satu penyebabnya yaitu kurangnya 

kepercayaan beliau terhadap kemampuan siswanya. Hal tersebut dapat terjadi 

melihat fenomena yang beliau alami dimana ada beberapa siswanya yang 

bermasalah dalam pembuatan tugasnya. Padahal menurut beliau tugas tersebut 

termasuk kategori tugas yang tidak terlalu sulit, sehingga untuk memberikan 

tugas yang lebih sulit seperti pemanfaatan situs sejarah misalnya melalui 

penelitian sejarah,  beliau mengaku belum berani. 

Pandangan guru mengenai kemampuan siswanya ini sedikit berbeda 

dengan harapan siswanya yang dalam wawancaranya mereka sebenarnya 

menghendaki pelaksanaan pemanfaatan situs sejarah yang ada di 

Banjarnegara dengan cara yang lebih variatif lagi misalnya melalui eksplorasi 

internet, video pembelajaran maupun penelitian sejarah. Mereka mengaku 

bosan dengan pola pembelajaran dengan memanfaatkan situs sejarah yang 

hanya melalui media gambar saja. Hal tersebut memang disadari oleh Bapak 

Bambang sebagai guru mata pelajaran sejarah di sekolah ini, namun beliau 

tetap mempertimbangkan kemampuan siswanya yang dalam pengalaman 

beliau sering bermasalah dalam pengumpulan tugas. Akibatnya terjadi 

perbedaan cara pandang antara siswa dan guru mengenai pemanfaatan situs 

sejarah yang ada di Banjarnegara di SMAN 1 Bawang. Hal tersebut juga 
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menjadi salah satu kendala dalam pemanfaatan situs sejarah di Banjarnegara 

sebagai sumber belajar. 

 

3. Upaya Guru Sejarah dalam Mengatasi Kendala yang Dihadapi dalam 

Memanfaatkan Situs-situs sejarah di Banjarnegara sebagai Sumber Belajar 

untuk Pembelajaran Sejarah pada SMA Negeri di Kabupaten Banjarnegara 

Dalam proses pembelajaran yang dilakukan, tentunya akan selalu terdapat 

kendala yang menjadi hambatan bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran 

yang ideal seperti yang mereka harapkan. Komponen-komponen yang ada dalam 

pembelajaran tidak selalu bisa sesuai dengan harapan guru sehingga seringkali 

terjadi proses pembelajaran yang tidak sesuai harapan. Banyak kendala-kendala 

yang muncul dalam proses pembelajaran yang mereka lakukan sehingga untuk 

tetap dapat melaksanakan  pembelajaran yang sesuai dengan harapan dan tujuan 

yang sudah ditetapkan, perlu adanya tindak lanjut atau upaya dalam mengatasi 

kendala-kendala tersebut. 

Usaha mencari solusi untuk dapat melaksanakan pembelajaran sesuai yang 

diharapkan, berlaku pula bagi pembelajaran sejarah khususnya dalam hal ini 

pembelajaran sejarah dengan memanfaatkan situs sejarah sebagai sumber belajar. 

Pemanfaatan situs sejarah sebagai sumber belajar seperti yang sudah dijelaskan 

sebelumnya menemui banyak kendala yang menjadi halangan bagi guru sejarah. 

Oleh karena itu, untuk dapat tetap melaksanakan pembelajaran dengan 
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memanfaatkan situs sejarah yang ada di Banjarnegara sebagai sumber belajar 

diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. 

Berikut ini adalah upaya-upaya yang dilakukan guru-guru sejarah di 

SMAN di Banjarnegara yang sudah melaksanakan pembelajaran dengan 

memanfaatkan situs sejarah di Banjarnegara sebagai sumber belajarnya, untuk 

mengatasi masing-masing kendala yang dihadapi: 

a. Lokasi situs yang sulit dijangkau 

Kendala yang berupa sulitnya lokasi situs sejarah untuk dijangkau 

hanya berlaku untuk Candi Dieng yang letaknya memang di pegunungan 

dengan akses jalan yang cukup berbahaya. Untuk alasan tersebut, guru sejarah 

yang sudah melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan situs sejarah 

Candi Dieng ini memiliki beberapa cara tersendiri untuk mengatasi kendala 

ini. Tentunya masing-masing guru memiliki cara penyelesaian tersendiri 

dalam mengatasi kendala ini. 

Dalam menghadapi kendala ini, Bapak Bambang selaku guru sejarah 

SMAN 1 Bawang mengatasinya dengan cara melaksanakan pemanfaatan situs 

sejarah Candi Dieng melalui cara yang praktis dan sederhana sehingga tidak 

perlu untuk datang langsung ke lokasi situs yang letaknya jauh di dataran 

tinggi Dieng. Bapak Bambang lebih memilih untuk memanfaatkan situs 

sejarah Candi Dieng melalui media gambar yang ada di buku paket dan LKS 

untuk kemudian dijelaskan kepada siswa mengenai situs sejarah Candi Dieng 

tersebut. Hal ini dirasa lebih praktis dan mudah oleh beliau dibandingkan 
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dengan membawa siswa untuk datang langsung menuju situs dengan kondisi 

medan perjalanan yang cukup berbahaya dan beresiko 

Kendala berupa sulit dijangkaunya lokasi situs sejarah ini juga 

dirasakan oleh Ibu Sri Utari selaku guru sejarah SMAN 1 Banjarnegara. Cara 

yang dilakukan Ibu Sri Utari dalam mengatasi kendala ini yaitu siswa tidak 

dibawa langsung kelokasi situs sejarah Candi Dieng secara klasikal, namun 

siswa diberi kebebasan untuk belajar mandiri dalam upayanya memanfaatkan 

situs sejarah ini. Bagi mereka yang merasa tertarik dan mampu untuk 

memanfaatkan situs sejarah Candi Dieng ini melalui penelitian sejarah, maka 

beliau akan mendukung kelompok siswa tersebut melaksanakan tugas mandiri 

yang diberikan dengan mengangkat Candi Dieng seagai sumber kajiannya. 

Tetapi bagi mereka yang merasa kurang mampu secara mandiri untuk datang 

langsung ke lokasi situs, maka mereka tidak diwajibkan untuk melaksanakan 

penelitian sejarah dengan mengambil situs sejarah Candi Dieng sebagai  objek 

penelitiannya. Mereka bebas memilih peninggalan-peninggalan sejarah di 

Banjarnegara yang lain sebagai tema penelitiannya. Ibu Sri Utari memang 

sengaja mengarahkan siswanya untuk mengambil tema yang berbeda-beda 

dengan harapan pengetahuan mereka akan peninggalan-peninggalan 

bersejarah di Banjarnegara akan semakin kaya. 

Hasil dari penelitian masing-masing kelompok nantinya akan 

dipresentasikan didepan kelas sehingga mereka yang tidak mengambil situs 

sejarah Candi Dieng sebagai objek kajiannya tetap dapat mengerti bagaimana 
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kondisi dan sejarahnya Candi Dieng dalam kaitannya sebagai sumber belajar 

yang berkaitan dengan materi Hindu-Budha. Cara lain yang digunakan Ibu Sri 

Utari untuk mengatasi kendala tersebut juga dilakukan dengan media berupa 

video pembelajaran yang berkaitan dengan situs sejarah Candi Dieng. Video 

disini beberapa diantaranya adalah hasil karya kelas yang mampu 

melaksanakan tugas proyek berupa pembuatan video pembelajaran. Video 

tersebut nantinya akan diputarkan diseluruh kelas. Hal tersebut dimaksudkan 

agar hasil kerja keras mereka bisa bermanfaat, serta kelas yang tidak dapat 

melaksanakan penelitian secara langsung ke lokasi situs akan tetap dapat 

memahami keberadaan situs tersebut. 

b. Keterbatasan waktu 

Kendala lain yang dirasakan oleh guru sejarah dalam memanfaatkan 

situs sejarah yang ada di Banjarnegara yaitu keterbatasan waktu untuk 

melaksanakan pemanfaatan situs sejarah sebagai sumber belajar. Telah 

dijelaskan sebelumnya bahwa alokasi waktu untuk mata pelajaran sejarah 

sesuai ketentuan kurikulum yang berlaku yaitu untuk kelas X sebanyak 1 jam 

pelajaran, untuk kelas XI dan XII program IPS sebanyak 3 jam pelajaran, 

sedangkan untuk XI dan XII program IPA 1 jam pelajaran. Pembagian waktu 

yang sangat demikian membuat guru sejarah banyak mengalami kendala 

dalam masalah waktu untuk memanfaatkan situs sejarah sebagai sumber 

belajar, sebab dengan alokasi waktu yang demikian mereka akan lebih 
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terfokus dengan pencapaian materi yang telah ditetapkan dalam Kompetensi 

Dasar. 

Adanya kendala dalam hal waktu tentu saja tidak serta merta membuat 

pembelajaran sejarah yang dilakukan sama sekali tidak mengunakan situs 

sejarah yang ada sebagai sumber  belajar. Beberapa cara diupayakan guru 

sejarah untuk tetap dapat memanfaatkan situs sejarah sebagai sumber belajar. 

Upaya yang dilakukan Bapak Bambang selaku guru sejarah di SMAN 1 

Bawang yang sudah memanfaatkan situs sejarah sebagai sumber belajar yaitu 

dengan melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan situs sejarah 

melalui cara yang praktis dan tidak memerlukan waktu yang banyak yaitu 

dengan menggunakan media gambar sebagai bentuk pelaksanaannya. Dengan 

cara ini menurut beliau tidak menyita jam pelajaran terlalu banyak sehingga 

materi yang lain masih dapat dicapai tujuan pembelajarannya. 

Cara lain yang digunakan Ibu Sri Utari untuk mengatasi kendala 

tersebut yaitu pertama yaitu beliau meminta kebijakan kepada kepala sekolah 

untuk menambah jam pelajaran bagi mata pelajaran sejarah untuk kelas X 

sehingga tambahan jam pelajaran yang diberikan dapat dijadikan sebagai 

modal untuk mengatasi masalah kekurangan waktu yang dimiliki oleh mata 

pelajaran sejarah, sehingga dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan 

pembelajaran dengan memanfaatkan situs sejarah yang ada di Banjarnegara 

sebagai sumber belajar. 
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Cara yang kedua yang dilakukan oleh Ibu Sri Utari dalam mengatasi 

kendala keterbatasan waktu yaitu dengan melaksanakan pembelajaran dengan 

memanfaatkan situs sejarah diluar jam pelajaran. Siswa diberi tugas mandiri 

yang berkaitan dengan pemanfaatan situs-situs sejarah yang ada di 

Banjarnegara dan hasil tugas tersebut baru akan dibahas dalam pertemuan di 

kelas. Dengan cara tersebut, masalah keterbatasn waktu dapat diatasi dan 

pembelajaran dengan memanfaatkan situs sejarah sebagai sumber belajar tetap 

terlaksana.  

c. Faktor intern peserta didik 

Manusia dilahirkan dalam keadaan yang berbeda bahkan mereka yang 

kembar sekalipun. Begitu pula dengan keadaan siswa yang ada dalam suatu 

lembaga pendidikan. Mereka memiliki karakter, bakat, kemampuan, 

kecenderungan serta kondisi lain yang berbeda antara satu dengan yang 

lainnya. Perbedaan tersebut dapat menjadi keuntungan maupun kendala dalam 

melaksanakan pembelajaran. Kendala yang muncul dari adanya perbedaan 

masing-masing siswa dalam pelaksanaan pemanfaatan situs sejarah di 

Banjarnegara yaitu kendala dalam kemampuan finansial masing-masing 

siswa, pengalaman serta kemampuan intelaktual siswa. 

Pembelajaran dengan memanfaatkan situs sejarah melalui penelitian 

langsung ke lapangan tentunya memerlukan biaya yang cukup banyak, 

mengingat hal tersebut, Bapak Bambang memilih untuk tidak melaksanakan 

pemanfaatan situs sejarah melalui lawatan sejarah tetapi cukup melalui media 
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gambar saja. Sedangkan untuk kendala dalam hal finansial yang dihadapi Ibu 

Sri Utari, lebih cenderung terjadi pada pembelajaran dengan memanfaatkan 

situs melalui lawatan sejarah jika dilaksanakan secara bersama-sama dan 

metode proyek pembuatan video pembelajaran. Untuk bentuk pemanfaatan 

melalui penelitian langsung secara bersama-sama, tentunya akan memerlukan 

biaya yang tidak sedikit terutama untuk biaya transportasi mengingat letak 

antara situs yang satu dengan yang lain tidak terlalu berdekatan terlebih lagi 

untuk Candi Dieng. Dalam menghadapi kendala tersebut tersebut, Ibu Sri 

Utari mengatasinya dengan melaksanakan pembelajaran melalui video 

pembelajaran yang berkaitan dengan situs sejarah di Banjarnegara sehingga 

mereka tidak perlu terjun langsung ke lapangan. Kalaupun harus 

melaksanakan kunjungan ketempat situs-situs sejarah, Ibu Sri Utari tidak 

melaksanakannya secara klasikal, tetapi mereka diberi kebebasan untuk 

mengunjungi situs secara mandiri diluar jam pelajaran.  

Cara ini biasanya diberikan untuk tugas penelitian sejarah yang 

mengambil situs-situs atau peristiwa sejarah yang ada di Banjarnegara sebagai 

objek kajian. Mereka diharuskan mengembil tema yang berbeda-beda antar 

kelompok sehingga kunjungan sejarah yang mereka laksanakan hanya 

ketempat situs yang mereka kaji. Sedangkan untuk situs yang lain, mereka 

dapat mengenal dan mempelajarinya melalui pertukaran hasil penelitian 

dalam presentasi yang nantinya akan dilaksanakan di dalam kelas. Hal 

tersebut akan lebih menguntungkan dalam hal biaya dibandingkan harus 
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bersama-sama mengunjungi situs-situs yang ada di Banjarnegara. 

Pemanfaatan situs sejarah di Banjarnegara sebagai sumber belajar dengan 

bentuk pembuatan video pembelajaran, tentunya memerlukan biaya yang 

tidak sedikit.  Oleh karena itu, untuk mengatasinya tugas pembuatan video ini 

diberikan pada kelas yang merasa mampu untuk melaksanakan tugas ini. 

Sehingga tugas ini tidak setiap tahun dilaksanakan. 

Kendala lain  yang muncul dari faktor siswa selain dari faktor 

keuangan adalah perbedaan kemampuan siswa. Hal ini paling dirasakan oleh 

Bapak Bambang selaku guru sejarah SMAN 1 Bawang. Menurut beliau anak 

yang memiliki kemampuan yang kurang dibandingkan yang lain dikarenakan 

mereka kurang berusaha dalam belajarnya. Sehingga apabila diberikan beban 

tugas untuk melaksanakan pemanfaatan situs sejarah dengan cara yang 

mandiri, Bapak Bambang masih meragukan. Hal tersebut dihadapkan pada 

kenyataan bahwa siswa-siswa tersebut banyak yang mengalami masalah 

dalam tugas yang diberikan sehingga jalan alternatif yang digunakan Bapak 

Bambang dalam menghadapi kendala ini yaitu dengan melaksanakan 

pemanfaatan situs sejarah melalui cara yang mudah diterima siswa dan tidak 

memerlukan kemandirian siswa dalam melakukannya yaitu melalui media 

gambar saja. 
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4. Efektifitas pemanfaatan situs sejarah di Banjarnegara sebagai sumber 

belajar. 

a. Efektifitas dalam proses pemahaman siswa terhadap situs sejarah di 

Banjarnegara 

1) Efektifitas proses pemahaman siswa terhadap situs sejarah di 

Banjarnegara sebagai sumber belajar di SMA Negeri 1 Bawang 

a) Berdasarkan fungsi pemanfaatan situs sejarah sebagai sumber belajar. 

Berdasarkan fungsi pemanfaatan situs sejarah sebagai sumber belajar, 

SMA Negeri 1 Bawang masih kurang efektif  dalam proses 

pemahaman siswa terhadap situs sejarah di Banjarnegara. Hal tersebut 

dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dimana 

antara indikator keefektifan yang harus dicapai dengan kenyataan di 

lapangan masih kurang sesuai (lihat dalam lampiran tabel 1). 

 

b) Berdasarkan pemanfaatan situs sejarah sebagai media pembelajaran. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pemanfaatan situs 

sejarah sebagai media pembelajaran yang sudah diterapkan oleh SMA 

Negeri 1 Bawang, menunjukan efektifitasnya terhadap proses 

pemahaman siswa atas situs sejarah di Banjarnegara sebagai sumber 

belajar masih kurang. Indikator keefektifan yang harus dicapai dengan 

kenyataan pelaksanaan di lapangan menunjukan hasil yang kurang 

sesuai (lihat dalam lampiran tabel 2). 
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2) Efektifitas pelaksanaan pemanfaatan situs sejarah sebagai sumber belajar 

dalam proses pembelajarannya di SMA Negeri 1 Banjarnegara 

a) Berdasarkan fungsi pemanfaatan situs sejarah sebagai sumber belajar 

Berdasarkan fungsi pemanfaatan situs sejarah sebagai sumber belajar, 

SMA Negeri 1 Banjarnegara sudah cukup efektif  dalam proses 

pemahaman siswa terhadap situs sejarah di Banjarnegara. Hal tersebut 

dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dimana 

terjadi kesesuaian antara indikator keefektifan yang harus dicapai dan 

kenyataan hasil pelaksanaan di lapangan (lihat dalam lampiran tabel 

3). 

b) Berdasarkan pemanfaatan situs sejarah sebagai media pembelajaran. 

Berdasarkan hasil penelitiaan yang sudah dilaksanakan, pemanfaatan 

situs sejarah sebagai media pembelajaran oleh SMA Negeri 1 

Banjarnegara menunjukan hasil yang sudah cukup efektif terhadap 

proses pemahaman siswa. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan 

adanya tingkat kesesuaian antara indikator keefektifan yang harus 

dicapai dengan kenyataan hasil pelaksanaan di lapangan (lihat dalam 

lampiran tabel 4). 

 

Efektifitas pelaksanaan pembelajaran sejarah dengan memanfaatkan 

situs sejarah di Banjarnegara juga dapat dilihat berdasarkan presentase lembar 

penilaian proses pembelajaran yang telah diisi siswa. Berdasarkan hasil 
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penghitungaan lembar proses penilaian siswa terhadap proses pelaksanaan 

pembelajaran dengan memanfaatkan situs sejarah, menunjukan bahwa untuk 

SMA Negeri 1 Bawang masih kurang efektif dalam proses pemahaman 

siswanya dengan jumlah presentase terbesar ada dalam kategori D atau 

Kurang sebesar 51,7% (lihat dalam lampiran hal 153). Sedangkan untuk SMA 

Negeri 1 Banjarnegara menunjukan hasil sudah cukup efektif dalam proses 

pemahaman siswa dengan jumlah presentase terbesar ada dalam kategori C 

atau Cukup dengan jumlah presentase sebesar 54,4% lihat dalam lampiran hal 

156). 

 

b. Efektifitas dalam hasil pelaksanaan pemanfaatan situs sejarah di Banjarnegara 

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah diberikan, dapat diambil 

kesimpulan bahwa pengaruh pelaksanaan pemanfaatan situs sejarah sebagai 

sumber belajar belum efektif terhadap tingkat pemahaman siswa. Hal tersebut 

dapat dilihat dari hasil evaluasi yang menunjukan angka yang belum 

memuaskan. Seluruh hasil evaluasi siswa berada dibawah kriteria kelulusan 

minimal (KKM) dari kedua sekolah yaitu 7.5 untuk mata pelajaran sejarah. 

Baik SMA Negeri 1 Bawang maupun SMA Negeri 1 Banjarnegara memiliki 

skor rata-rata hasil evaluasi jauh dibawah batas KKM dimana untuk SMA 

Negeri 1 Bawang skor rata-rata hasil evaluasi siswa yaitu 3.69 sedangkan 

untuk SMA Negeri 1 Banjarnegara yaitu 5.1.  Berdasarkan standar penilaian 

yang berlaku untuk kedua SMA Negeri tersebut, yaitu berdasarkan standar 
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penilaian yang dipakai dalam laporan hasil ujian semester atau raport, skor 

rata-rata hasil evaluasi siswa baik dari SMA Negeri 1 Banjarnegara maupun 

SMA Negeri 1 Bawang masuk dalam kategori “Kurang” sebab mereka 

termasuk dalam rentang nilai  ≥ 61. 

Berdasarkan nilai rata-rata hasil evaluasi siswa tersebut menunjukan 

bahwa SMA Negeri 1 Banjarnegara memiliki tingkat pemahaman siswa 

terhadap keberadaan situs sejarah di Banjarnegara yang sedikit lebih tinggi 

dibandingkan SMA Negeri 1 Bawang. Namun hasil evaluasi keduanya tetap 

menunjukan kesimpulan bahwa dalam hasil pelaksanaan pemanfaatan situs 

sejarah sebagai sumber belajar bagi pembelajaran sejarah untuk SMA Negeri 

di kabupaten Banjarnegara belum bisa dikatakan efektif.  
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BAB V 

 

PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

1. Kondisi situs-situs sejarah di Banjarnegara dalam kaitannya pemanfaatan  

situs tersebut sebagai sumber belajar sudah layak untuk dijadikan sebagai 

sumber belajar. Situs-situs sejarah yang ada di Banjarnegara memiliki nilai 

historis yang tinggi dan materi yang terkandung didalam situs-situs tersebut 

sesuai dengan materi dalam SK dan KD yang terdapat kurikulum yang 

berlaku. 

2. Bentuk pemanfaatan situs sejarah sebagai sumber belajar yang sudah 

dilaksanakan di SMA Negeri di Banjarnegara berbeda-beda di setiap sekolah 

tergantung dari faktor-faktor pendukung pembelajaran dari masing-masing 

sekolah. Untuk SMA Negeri 1 Bawang pelaksanaan pemanfaatan situs sejarah 

yang sudah dilakukan yaitu melalui media gambar sedangkan untuk SMA 

Negeri 1 Banjarnegara pelaksanaan pemanfaatan situs sejarah yang sudah 

dilakukan lebih bervariasi lagi yaitu melalui penelitian sejarah, pembuatan 

media pembelajaran (berupa video pembelajaran), melalui media video dan 

gambar. 

3. Kendala yang dihadapi guru sejarah dalam pelaksanaan pemanfaatan situ 

sejarah yang ada di Banjarnegara berbeda-beda tergantung kepada bentuk 
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pemanfaatan situs sejarah itu sendiri dan faktor-faktor pendukung 

pembelajaran dari masing-masing sekolah. 

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

dihadapi bervariasi sesuai dengan kendala yang dihadapi 

5. Efektivitas pemanfaatan situs sejarah di Banjarnegara sebagai sumber belajar 

dapat ditinjau dari dua hal yaitu dilihat dari proses pemahaman siswa dan 

hasil yang dicapai. Ditinjau dari proses pemahaman siswa, masing-masing 

sekolah berbeda dalam tingkat keefektifannya. Untuk SMA Negeri 1 Bawang 

proses pelaksanaan pemanfaatan situs sejarah di Banjarnegara sebagai sumber  

belajar kurang efektif mengingat kriteria dalam indikator yang harus dicapai 

kurang dapat tercapai dengan baik. Sedangkan untuk hasil evaluasi dari 

pelaksanaan pemanfaatan situs sejarah yang telah dilakukan juga menunjukan  

hasil yang tidak efektif. Untuk SMA Negeri 1 Banjarnegara proses 

pelaksanaan pemanfaatan situs sejarah sebagai sumber belajar sudah cukup 

efektif jika dilihat dari pencapaian kriteria dalam indikator yang sebagian 

besar sudah tercapai dengan baik. Sedangkan untuk hasil pelaksanaan 

pemanfaatan situs sejarah sebagai sumber belajar menunjukan ketidak 

efektifan berdasarkan hasil evaluasi yang telah diberikan. 

 

B. SARAN 

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

situs sejarah sebagai sumber belajar sehingga efektifitas baik dalam proses 
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maupun hasilnya dapat tercapai, serta dapat mendukung pelaksanaan 

pembelajaran sejarah yang lebih kreatif berbasis sejarah lokal. 

2. Bagi sekolah, diharapkan lebih mendukung lagi pelaksanaan pemanfaatan 

situs sejarah sebagai sumber belajar agar keefektifan yang diharapkan dapat 

tercapai. 

3. Bagi siswa, diharapkan lebih fokus dan serius dalam pelaksanaan 

pembelajaran sejarah dengan memanfaatkan situs sejarah di Banjarnegara 

sebagai sumber belajar. 
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KISI-KISI SOAL INSTRUMEN 

 

 

No Sub Variabel Indikator 

No. 

Item 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 Mengidentifikasi Candi 

Dieng sebagai salah satu 

peninggalan Hindu yang 

ada di Banjarnegara 

 

 

 

 

 

 

 Menganalisis ciri-ciri 

dan fungsi candi Dieng 

sebagai peninggalan 

Hindu yang ada di 

Banjarnegara 

 

 

 

  

 Menjelaskan istilah arti kata candi 

dan Dieng 

 Mengkaitkan antara agama Hindu 

dengan keberadaan Candi Dieng 

sebagai salah satu bentuk 

peninggalan kebudayaan Hindu 

 Menelaah asal-mula candi Dieng 

sebagai salah satu bentuk 

peninggalan kebudayaan Hindu 

 

 Mendeskripsikan ciri-ciri candi 

Dieng dilihat dari segi 

bentuk/arsitekturnya 

 Mendeskripsikan ciri-ciri Candi 

Dieng dilihat dari keberadaannya 

sebagai peninggalan kebudayaan 

Hindu 

 Menjelaskan fungsi candi Dieng 

sebagai salah satu bentuk 

peninggalan kebudayaan agama 

Hindu 

 Pengelompokan candi Dieng 

berdasarkan masa pembuatannya 

1,2 

 

 

3,9 

 

 

 

 

 

4, 5 

 

 

 

 

 

6, 7, 

8, 13, 

15 

 

 

9, 14 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

11, 12 
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KISI-KISI SOAL INSTRUMEN 

 

 

No Sub Variabel Indikator 
No. 

Item 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 Memahami kondisi politik 

serta perjuangan rakyat 

dalam mempertahankan 

kemerdekaan pada masa 

awal kemerdekaan sampai 

tahun 1950 ditingkat 

lokalitas Banjarnegara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Merekonstruksi peristiwa 

perlawanan rakyat 

Banjarnegara dalam 

mempertahankan 

kemerdekaan dari 

kekuasaan penjajah 

 

  

 Menyebutkan peristiwa 

perlawanan apa saja yang terjadi 

di Banjarnegara pada masa awal 

kemerdekaan sampai tahun 1950 

 Menyebutkan tempat dan tanggal  

peristiwa 

 Mengkaitkan dampak peristiwa 

perlawanan yang terjadi di 

Banjarnegara pada awal 

kemerdekaan sampai tahun 1950 

bagi masyarakat Banjarnegara 

 Menyebutkan pihak-pihak yang 

terlibat dalam masing-masing 

peristiwa 

 

 Mengidentifikasikan latar 

belakang peristiwa dibalik 

pembangunan monumen-

monumen perjuangan di 

Banjarnegara 

 Menggambarkan peristiwa 

perlawanan yang terjadi di 

Banjarnegara pada masa awal 

kemerdekaan sampai tahun 1950 

1, 2, 

7, 9, 

10, 

12, 13 

 

 

3, 8, 

11, 14 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

4, 5, 

15 

 

 

 

 

7, 10, 

12, 13 

 

 

 

 

 

1, 2, 

7, 9, 

10, 

12, 13 
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ALAT EVALUASI  SISWA 

Situs Sejarah Monumen Perjuangan di Banjarnegara sebagai Sumber Belajar 

Sejarah Pokok Bahasan Memahami kondisi politik pada masa awal 

kemerdekaan sampai tahun 1950 ditingkat lokalitas Banjarnegara 

 

Identitas Responden 

Nama  : 

Kelas  : 

Sekolah : 

Petunjuk Pengisian 

a. Bacalah setiap soal dan alternatif jawaban yang tersedia sebelum menjawab. 

b. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang saudara anggap benar. 

 

Soal-soal 

1. Dibawah ini yang merupakan salah satu peristiwa perlawanan yang dilakukan 

rakyat Banjarnegara dalam mempertahankan kemerdekaan adalah… 

a. Peristiwa serangan udara Plumbon 

b. peristiwa palagan Ambarawa 

c. peristiwa pertempuran lima hari 

d. insiden bendera merah putih di hotel Orange 

 

2. Monuman Status Quo yang terletak di Desa Joho merupakan salah satu simbol 

perjuangan rakyat Indonesia pada umumnya dan rakyat Banjarnegara pada 

khususnya atas hasil persetujuan Renville, dibawah ini yang merupakan salah 

satu isi perjanjian Renville adalah… 

a. Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia 

dan daerah pendudukan Belanda 

b. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta 

http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Belanda
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Yogyakarta
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c. Pihak Belanda dan Indonesia Sepakat membentuk negara RIS. 

d. Angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya 

 

3. Tanggal berapakah perjanjian Renville dilaksanakan? 

a. 7 Mei 1949 

b. 11 November 1946 

c. 17 Januari 1948 

d. 19 Desember 1949 

  

4. Perjanjian Renville dilaksanakan dengan bantuan penengah oleh Komisi Tiga 

Negara (KTN), negara manasajakah yang masuk dalam KTN? 

a. Inggris, Australia, Amerika Serikat 

b. Amerika Serikat, Rusia, Australia 

c. Belgia, Inggris, Amerika Serikat 

d. Australia, Belgia, Amerika Serikat 

 

5. Siapakah delegasi dari Indonesia dalam perjanjian Renville? 

a. Ir. Soekarno   c.  amir Syarifudin 

b. Adam Malik   d.  Sutan Syahrir 

 

6. Apa dampak yang ditimbulkan dari adanya perjanjian Renville bagi rakyat 

Banjarnegara? 

a. Banjarnegara menjadi wilayah kekuasaan Belanda 

b. Tidak ada pengaruh bagi rakyat Banjarnegara 

c. Garis pertahanan Banjarnegara yang semula mencapai Mandiraja mundur 

menjadi dibelakang Joho 

d. Banjarnegara harus menyerahkan berbagai upeti kepada Belanda sebagai 

bentuk pengakuan kekuasaan 
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7. Tujuan dari dibangunnya taman pejuang Letnan Kardjono adalah untuk 

mengenang jasa Letnan Kardjono yang gugur dalam medan pertempuran. 

Peristiwa apakah yang menyebabkan gugurnya Letnan Kardjono? 

a. Serangan udara di Plumbon 

b. Penghadangan terhadap konvoi Belanda 

c. Pertempuran di Bandung Timur untuk mempertahankan garis pertahanan 

kekuasaan Indonesia 

d. Pembakaran besar-besaran atas desa Kalimendong 

 

8. Kapan peristiwa tersebut terjadi? 

a. Juli 1947    c.  Juli 1946 

b. November 1946   d.  November 1947 

 

9. Dalam Taman Pejuang Letnan Kardjono terdapat banyak relief yang 

menceritakan perjuangan dari rakyat Indonesia pada umumnya dan rakyat 

Banjarnegara khususnya,  pada masa penjajahan. Berikut yang bukan merupakan 

cerita perjuangan yang tertuang dalam relief di taman tersebut adalah… 

a. Pertempuran antara pejuang Indonesia dan tentara Belanda 

b. Kerja paksa yang diwajibkan bagi rakyat Indonesia 

c. Pembuatan rel kereta api untuk kepentingan transportasi Belanda 

d. Pembacaan teks proklamasi yang dilakukan Ir. Soekarno pada 17 Agustus 

1945 

 

10. Peristiwa apa yang melandasi dibangunnya monument Batalion IV? 

a. Penghadangan konvoi Belanda dari Banjarnegara yang akan menuju 

Wonosobo 

b. Peristiwa serangan udara di Plumbon Jawa Barat 

c. Pertempuran kompi Djamhoeri melawan serbuan tentara Belanda 

d. Pembakaran besar-besaran atas desa Kalimendong 
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11. Dimanakah peristiwa tersebut terjadi? 

a. Desa Bandingan   c.  Desa Mandiraja 

b. Plumbon Jawa Barat   d.  Desa Kalimendong 

 

12. Apa peristiwa yang terkandung didalam makna pembangunan Monumen perang 

Gerilya? 

a. Penghadangan konvoi Belanda dari Banjarnegara yang akan menuju 

Wonosobo 

b. Peristiwa serangan udara di Plumbon Jawa Barat 

c. Pertempuran kompi Djamhoeri melawan serbuan tentara Belanda 

d. Pembakaran besar-besaran atas desa Kalimendong 

 

13. Dalam salah satu bentuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan, para 

pejuang Banjarnegara pernah melakukan penghadangan terhadap konvoi 

Belanda, apa yang menjadi latar belakang peristiwa tersebut? 

a. Sebagai serangan balas dendam atas pembakaran besar-besaran di desa 

Kalimendong 

b. Mencegah perluasan kekuasaan Belanda 

c. Untuk menunjukan bahwa tentara Banjarnegara masih ada dan masih mampu 

melakukan pertempuran 

d. Untuk merebut daerah kekuasaan Belanda di Banjarnegara 

 

14. Kapan peristiwa tersebut terjadi? 

a. 17 Januari 1948   c.  6 November 1947 

b. 6 Februari 1949   d.  21 Desember 1948 

 

15. Siapakah yang menjadi pimpinan dalam peristiwa penghadangan konvoi Belanda 

tersebut? 

a. Kapten Achmad Djamhoeri  c.  Kapten Achmad Sutardjo 

b. Letda Makhlani   d.  Sersan Slamet hardjosaputro 
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ALAT EVALUASI  SISWA 

Situs Sejarah Candi Dieng sebagai Sumber Belajar Sejarah Pokok Bahasan 

Menganalisis peningalan-peninggalan kebudayaan Hindu di Banjarnegara 

 

 

Identitas Responden 

Nama  : 

Kelas  : 

Sekolah : 

Petunjuk Pengisian 

c. Bacalah setiap soal dan alternatif jawaban yang tersedia sebelum menjawab. 

d. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang saudara anggap benar. 

Soal-soal 

1. Kompleks Candi Dieng merupakan salah satu peninggalan kebudayaan 

Hindu-Budha yang ada di Banjarnegara, apakah arti kata ”Dieng” dalam 

bahasa sanksekerta? 

a. Tempat yang Suci  c. tempat arwah para leluhur/dewa 

b. Gunung yang tinggi  d. tempat memuja dewa-dewa 

 

2. Candi berasal dari bahasa sanksekerta yang artinya yaitu… 

a. Istana    c.  tinggi 

b. Kuburan/makam   d.  nirwana 

 

3. Dibawah ini yang merupakan contoh candi-candi Hindu adalah… 

a. Candi Dieng, Sari, Gedong songo 

b. Candi Sari, Kalasan, Prambanan 

c. Candi Dieng, Kalasan, Gedongsongo 

d. Candi Sari, Kalasan, Mendut 



 
 

 
 

141 

 

4. Kompleks candi Dieng, merupakan bukti peninggalan dari kerajaan… 

a. Majapahit    c.  Sriwijaya 

b. Singasari    d.  Mataram Kuno 

 

5. Diperkirakan candi Dieng dibangun pada masa pemerintahan wangsa Sanjaya 

yaitu pada tahun.. 

a. 908 Masehi   c.  809 Masehi 

b. 909 Masehi   d.  808 Masehi 

 

6. Bentuknya bujur sangkar dengan ukuran 6×6 m, diperkirakan sebagai candi 

tertua, pintu masuk candi berada disebelah barat yang dihiasi kepala kala 

dibagian atasnya. Pernyataan diatas merupakan cirri-ciri dari candi…. 

a. Semar    c.  Arjuna 

b. Gatotkaca    d.  Srikandi 

 

7. Dilihat dari sistem penataan patung-patung suci pada candi Dieng, candi 

Dieng termasuk candi yang bersifat syiwaisme. Dibawah ini yang bukan cirri 

candi yang bersifat syiwaisme dalam penataan patung sucinya adalah… 

a. Syiwa Mahadewa atau dalam bentuk lingga ditempatkan pada bilik 

bagian tengah menghadap ke timur atau barat tergantung kemana candi 

menghadap 

b. Durga dalam bentuk Durga Mahisasuramardhini menempati cekungan-

cekungan dibagian utara atau dalam bilik yang lebih kecil. 

c. Ganesha menempati cekungan atau bilik bagian barat atau timur 

d. Brahma menempati cekungan atau bilik bagian selatan 

 

8. Dari sisi arsitektur candi-candi di komplek Dieng agak berbeda dibandingkan 

dengan candi-candi umumnya di Pulau Jawa, terutama candi Bima, yang 
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membedakan candi Bima dengan candi di Jawa Tengah pada umumnya 

adalah.. 

a. Batu/material bahan pembangunnya 

b. Adanya perpaduan gaya arsitektur India Utara dan India Selatan 

c. Penataan patung suci para dewa dalam masing-masing biliknya 

d. Masa pembuatannya 

 

9. Dilihat dari ciri-cirinya, Candi Dieng merupakan kompleks candi Hindu, 

berikut yang bukan merupakan ciri-ciri candi Hindu adalah… 

a. Puncaknya berbentuk ratna 

b. Terdapat relief yang mengambarkan sebuah cerita 

c. Memiliki bentuk yang ramping 

d. Dalam bilik candi biasanya terdapat arca-arca Trimurti 

 

10. Dibawah ini yang bukan merupakan fungsi utama candi adalah… 

a. Pusat pemerintahan  c.  Makam para Raja 

b. Tempat pemujaan para dewa d.  Lambang pintu masuk kerajaan 

 

11. Kompleks candi Dieng, dapat dikelompokan berdasarkan masa 

pembuatannya. Berikut yang tidak termasuk dalam kelompok candi yang 

dibangun pada abad VII M  adalah… 

a. Candi Semar, candi Arjuna dan candi Srikandi 

b. Candi Arjuna, candi Srikandi, candi Bima 

c. Candi semar, candi Arjuna, candi Gatotkaca 

d. Candi Bima, candi Puntadewa, candi Dwarawati 

 

12. Sedangkan kelompok candi yang dibangun pada abad X-XII M (sekitar 928-

1300 M) adalah… 

a. Candi Puntadewa, candi Srikandi, dan candi Sembadra 
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b. Candi Dwarawati, candi Puntadewa, dan candi Sembadra 

c. Candi Semar, candi Arjuna, dan candi Gatotkaca 

d. Candi Puntadewa, candi Dwarawati dan candi Semar 

 

13. Dari segi arsitekturnya, Candi Dieng memperlihatkan perpaduan gaya 

arsitektur India dan gaya arsitektur asli Indonesia. Dibawah ini yang 

merupakan contoh gaya arsitektur yang terpengaruh dari India yaitu… 

a. Hiasan kala makara yang biasanya terdapat dalam bilik pintu masuk 

b. Hiasan kudu dalam candi Bima yang berupa kepala Dewa yang seolah 

melongok keluar bilik jendela 

c. Relief yang menggambarkan tokoh para dewa pada candi Sembadra 

d. Bentuk candi yang berudak-undak 

 

14. Candi terdiri dari bagian-bagian dimana masing-masing bagian memiliki 

makna tersendiri. Dibawah ini yang merupakan bagian-bagian dari candi 

Hindu adalah… 

a. Kamadhatu, rupadhatu, arupadhatu 

b. Kamadhatu, kammawibhangga, arupadhatu 

c. Bhurloka,svarloka, nirwana 

d. Bhurloka, bhuvarloka, svarloka 

 

15. Dilihat dari letaknya yang berada dalam kawasan wilayah Jawa Tengah, maka 

candi Dieng termasuk dalam kelompok Candi Jawa Tengah. Candi Jawa 

Tengah dan Jawa Timur memiliki perbedaan-perbedaan dari berbagai segi. 

Dibawah ini manakah yang merupakan ciri dari candi Jawa Tengah? 

a. Relief pada dinding candi adalah relief timbul dengan gaya naturalis 

b. Candi induk terletak dibagian belakang 

c. Memiliki bentuk yang lebih ramping 

d. Biasanya menghadap kearah barat 
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Jawaban soal evaluasi materi 

1. Pokok bahasan menganalisis pengaruh perkembangan agama dan kebudayaan 

Hindu-Budha terhadap masyarakat di berbagai daerah di Indonesia 

1. C 

2. B 

3. A 

4. D 

5. C 

6. C 

7. D 

8. B 

9. B 

10. A 

11. C 

12. A 

13. B 

14. D 

15. A 

2. Pokok bahasan Menganalisis perkembangan ekonomi keuangan dan politik pada 

masa awal kemerdekaan sampai tahun 1950 

1. A 

2. A 

3. C 

4. D 

5. C 

6. C 

7. C 

8. A 

9. D 

10. B 

11. B 

12. A 

13. C 

14. B 

15. B 
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RANCANGAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

I. Identitas 

Sekolah   =  SMA N 1 Banjarnegara 

Mata Pelajaran  =  Sejarah 

Kelas/semester  =  XII / 1 

Alokasi Waktu  =  diluar jam pelajaran 

 Standar Kompetensi  =  Menganalisis perjuangan bangsa Indonesia sejak 

proklamasi hingga lahirnya orde baru 

Kompetensi Dasar  =  Menganalisis perkembangan ekonomi keuangan dan 

politik pada masa awal kemerdekaan sampai tahun 

1950 

 

II. Indikator 

1. Memahami kondisi politik pada masa awal kemerdekaan sampai tahun 1950 

ditingkat lokalitas Banjarnegara 

 

III. Tujuan Pembelajaran 

Setelah selesai melakukan pembelajaran, diharapkan siswa dapat: 

1. Memahami kondisi politik pada masa awal kemerdekaan sampai tahun 1950 

di Banjarnegara 

2. Merekonstruksi peritiwa perlawanan rakyat Banjarnegara dalam 

mempertahankan kemerdekaan dari kekuasaan penjajah 

 

IV. Metode  

1. Kunjungan situs secara berkelompok 

V. Strategi pembelajaran 

- Pembelajaran dilakukan diluar jam pelajaran yang telah ditentukan dalam 

kurikulum, dimana pembelajaran sejarah dilakukan diluar kelas dengan 

mengadakan kunjungan langsung terhadap situs-situs sejarah yang 
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berkaitan kemudian menuangkannya dalam bentuk laporan yang disusun 

secara berkelompok 

- Satu kelompok terdiri dari 5-6 siswa 

- Kunjungan dilakukan secara mandiri oleh masing-masing kelompok 

- Laporan dikumpulkan 2 mingu setelah kunjungan 

VI. Media dan bahan 

- Alat untuk mendokumentasikan situs sejarah yang dikaji 

VII. Sumber belajar 

- Situs-situs sejarah di Banjarnegara yang berkaitan dengan materi 

pembelajaran 

VIII. Penilaian  

No  Aspek yang dinilai SB B C K 

Penilaian Kelompok 

1 Ketepatan waktu dalam 

mengumpulkan laporan kelompok 
    

2 Kerjasama kelompok     

3 Kualitas isi laporan     

4 Kerapian format laporan     
Jumlah Nilai Kelompok     

Kriteria Penilaian : 

 

Kriteria 

Indikator 

Nilai Kualitatif keterangan 

80-100 Memuaskan SB 

70-79 Baik B 

60-69 Cukup C 

45-59 Kurang cukup K 

 

 

peneliti, 

 

 

 

 

Inayah Dwi Lestari 

NIM. 3101407046 
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LEMBAR PENILAIAN PROSES PEMBELAJARAN SEJARAH 

 

Petunjuk : 

1. Berikanlah skor pengamatan pada butir-butir indikator dengan cara 

memberikan check list ( √ ) pada kolom penilaian sesuai dengan kriteria 

sebagaai berikut: 

A = sangat baik 

B = baik 

C = cukup 

D = kurang 

 

NO ASPEK YANG DINILAI PENILAIAN 

A B C D 

I.  Pembelajaran sejarah melalui pemanfaatan 

situs sejarah di Banjarnegara sebagai sumber 

belajar 

    

1 Pelaksanaan pembelajaran dengan memanfaatkan 

situs sejarah di Banjarnegara 

    

2 intensitas guru dalam menerapkan pembelajaran 

dengan memanfaatkan situs sejarah yang ada di 

Banjarnegara 

    

3 kesesuaian antara materi dengan situs sejarah di 

Banjarnegara yang dijadikan sumber belajar 

    

II.  Fungsi pemanfaatan situs sejarah sebagai 

sumber belajar 

    

4 Pengaruh pemanfaatan situs sejarah di 

Banjarnegara sebagai sumber belajar terhadap 

efisiensi waktu pembelajaran 

    

5 Keterlibatan siswa dalam pemanfaatan situs 

sejarah di Banjarnegara sebagai sumber belajar 
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6 Pengaruh pemanfaatan situs sejarah di 

Banjarnegara sebagai sumber belajar terhadap 

kualitas pembelajaran sejarah 

    

III.  Pemanfaatan situs sebagai media pembelajaran     

7 Pengaruh pemanfaatan situs sejarah di 

Banjarnegara terhadap pemahaman materi 

    

8 Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

sejarah dengan memanfaatkan situs sejarah di 

Banjarnegara 

    

9 Motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran 

dengan memanfaatkan situs 

    

IV.  Pemanfaatan situs melalui media grafis     

10 Kualitas pembelajaran sejarah dengan 

memanfaatkan situs sejarah di Banjarnegara 

menggunakan media gambar/ foto 

    

11 respon siswa terhadap pembelajaran dengan 

memanfaatkan situs sejarah di Banjarnegara 

melalui media gambar/foto 

    

12 pembelajaran sejarah dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Banjarnegara menggunakan media 

grafis lain seperti kartun, poster, dan peta 

    

13 respon siswa terhadap pembelajaran dengan 

memanfaatkan situs sejarah melalui media kartun, 

poster dan foto 

    

V.  Pemanfaatan situs sejarah melalui media audio     

 14 Kualitas pembelajaran sejarah dengan 

memanfaatkan situs sejarah di Banjarnegara 
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menggunakan media alat perekam 

15 respon siswa terhadap pembelajaran dengan 

memanfaatkan situs sejarah melalui media alat 

perekam 

    

VI.  Pemanfaatan situs sejarah melalui media 

proyeksi diam 

    

16 Kualitas pembelajaran sejarah dengan 

memanfaatkan situs sejarah di Banjarnegara 

menggunakan media film rangkai 

    

17 respon siswa terhadap pembelajaran dengan 

memanfaatkan situs sejarah melalui media film 

rangkai 

    

18 Kualitas pembelajaran sejarah dengan 

memanfaatkan situs sejarah di Banjarnegara 

menggunakan media transparansi dengan OHP 

    

19 respon siswa terhadap pembelajaran dengan 

memanfaatkan situs sejarah melalui media 

transparansi dengan OHP 

    

VII.  Pemanfaatan situs sejarah melalui media audio 

visual 

    

20 Kualitas pembelajaran sejarah dengan 

memanfaatkan situs sejarah di Banjarnegara 

menggunakan media film 

    

21 respon siswa terhadap pembelajaran dengan 

memanfaatkan situs sejarah melalui media film 

    

22 Kualitas pembelajaran sejarah dengan 

memanfaatkan situs sejarah di Banjarnegara 

menggunakan media video pembelajaran 

    



 
 

 
 

151 

23 respon siswa terhadap pembelajaran dengan 

memanfaatkan situs sejarah melalui media video 

pembelajaran 
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REKAPITULASI LEMBAR PENILAIAN PROSES PEMBELAJARAN 

SEJARAH 

 

Hasil rekapitulasi lembar penilaian proses pembelajaran dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Banjarnegaraoleh siswa SMA Negeri 1 Bawang: 

Keterangan : 

A = sangat baik 

B = baik 

C = cukup 

D = kurang 

 

NO ASPEK YANG DINILAI PENILAIAN 

1 2 3 4 

I.  Pembelajaran sejarah melalui pemanfaatan situs 

sejarah di Banjarnegara sebagai sumber belajar 

    

1 Pelaksanaan pembelajaran dengan memanfaatkan 

situs sejarah di Banjarnegara 

  3 7 

2 intensitas guru dalam menerapkan pembelajaran 

dengan memanfaatkan situs sejarah yang ada di 

Banjarnegara 

  6 4 

3 kesesuaian antara materi dengan situs sejarah di 

Banjarnegara yang dijadikan sumber belajar 

 3 5 2 

II.  Fungsi pemanfaatan situs sejarah sebagai sumber 

belajar 

    

4 Pengaruh pemanfaatan situs sejarah di Banjarnegara 

sebagai sumber belajar terhadap efisiensi waktu 

pembelajaran 

  5 5 

5 Keterlibatan siswa dalam pemanfaatan situs sejarah 

di Banjarnegara sebagai sumber belajar 

  2 8 

6 Pengaruh pemanfaatan situs sejarah di Banjarnegara 

sebagai sumber belajar terhadap kualitas 

pembelajaran sejarah 

  5 5 
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III.  Pemanfaatan situs sebagai media pembelajaran     

7 Pengaruh pemanfaatan situs sejarah di Banjarnegara 

terhadap pemahaman materi 

 3 5 2 

8 Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

sejarah dengan memanfaatkan situs sejarah di 

Banjarnegara 

 3 3 4 

9 Motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran 

dengan memanfaatkan situs 

 5 3 2 

IV.  Pemanfaatan situs melalui media grafis     

10 Kualitas pembelajaran sejarah dengan memanfaatkan 

situs sejarah di Banjarnegara menggunakan media 

gambar/ foto 

 2 2 6 

11 respon siswa terhadap pembelajaran dengan 

memanfaatkan situs sejarah di Banjarnegara melalui 

media gambar/foto 

 3 2 5 

12 pembelajaran sejarah dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Banjarnegara menggunakan media grafis 

lain seperti kartun, poster, dan peta 

 2 2 6 

13 respon siswa terhadap pembelajaran dengan 

memanfaatkan situs sejarah melalui media kartun, 

poster dan foto 

 2 2 6 

V.  Pemanfaatan situs sejarah melalui media audio     

 14 Kualitas pembelajaran sejarah dengan memanfaatkan 

situs sejarah di Banjarnegara menggunakan media 

alat perekam 

 1 1 8 

15 respon siswa terhadap pembelajaran dengan 

memanfaatkan situs sejarah melalui media alat 

 2 2 6 
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perekam 

VI.  Pemanfaatan situs sejarah melalui media 

proyeksi diam 

    

16 Kualitas pembelajaran sejarah dengan memanfaatkan 

situs sejarah di Banjarnegara menggunakan media 

film rangkai 

 3 3 4 

17 respon siswa terhadap pembelajaran dengan 

memanfaatkan situs sejarah melalui media film 

rangkai 

 3 5 2 

18 Kualitas pembelajaran sejarah dengan memanfaatkan 

situs sejarah di Banjarnegara menggunakan media 

transparansi dengan OHP 

 2  8 

19 respon siswa terhadap pembelajaran dengan 

memanfaatkan situs sejarah melalui media 

transparansi dengan OHP 

 2 2 6 

VII.  Pemanfaatan situs sejarah melalui media audio 

visual 

    

20 Kualitas pembelajaran sejarah dengan memanfaatkan 

situs sejarah di Banjarnegara menggunakan media 

film 

 2 2 6 

21 respon siswa terhadap pembelajaran dengan 

memanfaatkan situs sejarah melalui media film 

 2 3 5 

22 Kualitas pembelajaran sejarah dengan memanfaatkan 

situs sejarah di Banjarnegara menggunakan media 

video pembelajaran 

  2 8 

23 respon siswa terhadap pembelajaran dengan 

memanfaatkan situs sejarah melalui media video 

pembelajaran 

 3 3 4 
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NO JUMLAH 0 43 68 
119 

 
 
Presentase A :  skor total             ×  100%  =      0      × 100%  = 0% 

 Skor maksimal          230 

 

Presentase B :  skor total             ×  100%  =      43    × 100%  = 18,7% 

 Skor maksimal          230 

 

Presentase C :  skor total             ×  100%  =      68    × 100%  = 29,6% 

 Skor maksimal          230 

 

Presentase D :  skor total             ×  100%  =     119   × 100%  = 51,7% 

 Skor maksimal          230 

 

Berdasarkan hasil yang didapat, jumlah presentase terbesar ada pada kategori D yaitu 

untuk kriteria kurang dengan jumlah 51,7% sehingga dapat diambil kesimpulan 

bahwa efektifitas pemanfaatan situs sejarah di SMAN 1 Bawang dalam hal proses 

pemahaman siswa masih kurang efektif. 
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REKAPITULASI LEMBAR PENILAIAN PROSES PEMBELAJARAN 

SEJARAH 

 

Hasil rekapitulasi lembar penilaian proses pembelajaran dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Banjarnegara oleh siswa SMA Negeri 1 Banjarnegara : 

Keterangan : 

A = sangat baik 

B = baik 

C = cukup 

D = kurang 

 

NO ASPEK YANG DINILAI PENILAIAN 

4 3 2 1 

I.  Pembelajaran sejarah melalui pemanfaatan 

situs sejarah di Banjarnegara sebagai sumber 

belajar 

    

1 Pelaksanaan pembelajaran dengan memanfaatkan 

situs sejarah di Banjarnegara 

 7 3  

2 intensitas guru dalam menerapkan pembelajaran 

dengan memanfaatkan situs sejarah yang ada di 

Banjarnegara 

 3 7  

3 kesesuaian antara materi dengan situs sejarah di 

Banjarnegara yang dijadikan sumber belajar 

 3 7  

II.  Fungsi pemanfaatan situs sejarah sebagai 

sumber belajar 

    

4 Pengaruh pemanfaatan situs sejarah di 

Banjarnegara sebagai sumber belajar terhadap 

efisiensi waktu pembelajaran 

  8 2 

5 Keterlibatan siswa dalam pemanfaatan situs 

sejarah di Banjarnegara sebagai sumber belajar 

 2 6 2 

6 Pengaruh pemanfaatan situs sejarah di 

Banjarnegara sebagai sumber belajar terhadap 

  10  
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kualitas pembelajaran sejarah 

III.  Pemanfaatan situs sebagai media pembelajaran     

7 Pengaruh pemanfaatan situs sejarah di 

Banjarnegara terhadap pemahaman materi 

 2 2 6 

8 Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

sejarah dengan memanfaatkan situs sejarah di 

Banjarnegara 

  8 2 

9 Motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran 

dengan memanfaatkan situs 

 2 2 6 

IV.  Pemanfaatan situs melalui media grafis     

10 Kualitas pembelajaran sejarah dengan 

memanfaatkan situs sejarah di Banjarnegara 

menggunakan media gambar/ foto 

 3 7  

11 respon siswa terhadap pembelajaran dengan 

memanfaatkan situs sejarah di Banjarnegara 

melalui media gambar/foto 

 3 7  

12 pembelajaran sejarah dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Banjarnegara menggunakan media 

grafis lain seperti kartun, poster, dan peta 

  5 5 

13 respon siswa terhadap pembelajaran dengan 

memanfaatkan situs sejarah melalui media kartun, 

poster dan foto 

  7 3 

V.  Pemanfaatan situs sejarah melalui media audio     

 14 Kualitas pembelajaran sejarah dengan 

memanfaatkan situs sejarah di Banjarnegara 

menggunakan media alat perekam 

 3  7 
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15 respon siswa terhadap pembelajaran dengan 

memanfaatkan situs sejarah melalui media alat 

perekam 

 5  5 

VI.  Pemanfaatan situs sejarah melalui media 

proyeksi diam 

    

16 Kualitas pembelajaran sejarah dengan 

memanfaatkan situs sejarah di Banjarnegara 

menggunakan media film rangkai 

 3  7 

17 respon siswa terhadap pembelajaran dengan 

memanfaatkan situs sejarah melalui media film 

rangkai 

 5 5  

18 Kualitas pembelajaran sejarah dengan 

memanfaatkan situs sejarah di Banjarnegara 

menggunakan media transparansi dengan OHP 

  10  

19 respon siswa terhadap pembelajaran dengan 

memanfaatkan situs sejarah melalui media 

transparansi dengan OHP 

 3 7  

VII.  Pemanfaatan situs sejarah melalui media audio 

visual 

    

20 Kualitas pembelajaran sejarah dengan 

memanfaatkan situs sejarah di Banjarnegara 

menggunakan media film 

 3 7  

21 respon siswa terhadap pembelajaran dengan 

memanfaatkan situs sejarah melalui media film 

 3 7  

22 Kualitas pembelajaran sejarah dengan 

memanfaatkan situs sejarah di Banjarnegara 

menggunakan media video pembelajaran 

 5 5  

23 respon siswa terhadap pembelajaran dengan  5 5  
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memanfaatkan situs sejarah melalui media video 

pembelajaran 

NO JUMLAH 0 180 250 45 

 

 
Presentase A : Skor total             ×  100%  =      0      × 100%  = 0% 

 Skor maksimal          230 

 

Presentase B : Skor total             ×  100%  =      60    × 100%  = 26% 

 Skor maksimal          230 

 

Presentase C : Skor total             ×  100%  =     125   × 100%  = 54,4% 

 Skor maksimal          230 

 

Presentase D : Skor total             ×  100%  =     45     × 100%  = 19,6% 

 Skor maksimal          230 

 

Berdasarkan hasil yang didapat, jumlah presentase terbesar ada pada kategori C yaitu 

untuk kriteria cukup dengan jumlah 54,4% sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa 

efektifitas pemanfaatan situs sejarah di SMAN 1 Bawang dalam hal proses 

pemahaman siswa sudah cukup efektif. 
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PEDOMAN WAWANCARA UNTUK GURU 

 

NO INDIKATOR ITEM PERTANYAAN 

1 Pembelajaran sejarah 

melalui pemanfaatan situs 

sejarah di Banjarnegara 

sebagai sumber belajar 

a. Menurut bapak/ibu situs manasajakah di 

Banjarnegara yang dapat digunakan sebagai 

sumber pembelajaran sejarah? 

b. Mengapa bapak/ibu memanfaatkan situs 

tersebut sebagai sumber belajar sejarah? 

c. Bagaimana cara bapak/ibu memanfaatkan 

situs-situs sejarah tersebut sebagai sumber 

belajar?  

d. Model pembelajaran apa yang anda gunakan 

dalam proses pembelajaran yang 

memanfaatkan situs sebagai sumber belajar? 

e. Berapa alokasi waktu yang bapak/ibu 

rencanakan dalam pembelajaran yang 

memanfaatkan situs sejarah di Banjarnegara? 

f. Adakah pembelajaran dengan memanfaatkan 

situs diluar jam pelajaran?  

g. Adakah kendala yang muncul dalam 

pelaksanaan pembelajaran dengan 

memanfaatkan situs sejarah di Banjarnegara 

sebagai sumber belajar? 

h. Bagaimana upaya yang bapak/ibu lakukan 

dalam mengatasi kendala tersebut? 

 

 

2 Fungsi pemanfaatan situs 

sejarah sebagai sumber 

belajar 

a. Bagaimanakah dampak yang muncul terhadap 

proses pembelajaran yang bapak/ibu lakukan 

dengan memanfaatkan situs sejarah di 

Banjarnegara sebagai sumber belajar? 

b. Bagaiman pengaruh pemanfaatan situs sejarah 

di Banjarnegara sebagai sumber belajar 

terhadap penggunaan waktu dalam 

pembalajaran? 

c. Apakah pembelajaran dengan memanfaatkan 

situs sejarah sebagai sumber belajar di 

rancang untuk memberikan kesempatan bagi 

siswa agar berkembang sesuai kemampuan 

masing-masing? 

d. Jika iya, bagaimana hasil proses pembelajaran 

tersebut terhadap kemungkinan pembelajaran 
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yang lebih individual? 

e. Apakah pembelajaran dengan memanfaatkan 

situs sejarah di Banjarnegara sebagai sumber 

belajar yang bapak/ibu lakukan dapat 

memperjelas materi pembelajaran yang masih 

abstrak menjadi lebih konkrit? 

f. Apakah dengan memanfaatkan situs sejarah 

yang ada di Banjarnegara dapat menyajikan 

pembelajaran yang lebih luas serta mampu 

memberikan informasi yang menembus batas 

geografis? 

3 pemanfaatan situs sebagai 

media pembelajaran 

a. Apakah dalam memanfaatkan situs sejarah 

yang ada di Banjarnegara, situs-situs tersebut 

dijadikan sebagai media pembelajaran? 

b. Bagaimana pengaruh yang ditimbulkan dari 

pembelajaran dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Banjarnegara sebagai media 

pembelajaran terhadap tingkat pemahaman 

siswa atas materi yang disampaikan? 

c. Bagaimana pengaruh yang ditimbulkan dari 

pembelajaran dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Banjarnegara sebagai media 

pembelajaran terhadap minat belajar siswa? 

d. Bagaimana pengaruh yang ditimbulkan dari 

pembelajaran dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Banjarnegara sebagai media 

pembelajaran terhadap tingkat keaktifan 

siswa? 

e. Apa saja kendala yang anda rasakan dalam 

memanfaatkan situs sejarah yang ada di 

Banjarnegara sebagai media pembalajaran? 

f. Bagaimana upaya yang dilakukan bapak/ibu 

dalam mengatasi kendala tersebut? 

 

4 Pemanfaatan situs sejarah 

melalui media grafis 

a. Apakah dalam pembelajaran sejarah dengan 

memanfaatkan situs sejarah di Banjarnegara 

yang bapak/ibu lakukan menggunakan media 

gambar/ foto? 

b. Jika iya, bagaimana bentuk pembelajaran 

yang bapak/ibu lakukan? 

c. (jika iya) bagaimana respon siswa terhadap 

pembelajaran dengan memanfaatkan situs 
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sejarah di Banjarnegara melalui media 

gambar/foto? 

d. Apakah dalam pembelajaran sejarah dengan 

memanfaatkan situs sejarah di Banjarnegara 

menggunakan media grafis lain seperti 

kartun, poster, dan peta? 

e. Jika iya, bagaimana bentuk pembelajaran 

yang bapak/ibu dilakukan? 

f. (Jika iya) bagaimana respon siswa terhadap 

pembelajaran dengan memanfaatkan situs 

sejarah melalui media kartun, poster dan foto 

tersebut? 

 

5 Pemanfaatan situs sejarah 

melalui media audio 

a. Apakah dalam pembelajaran sejarah dengan 

memanfaatkan situs sejarah di Banjarnegara 

yang bapak/ibu lakukan, menggunakan 

media alat perekam? 

b. Jika iya, bagaimana bentuk pembelajaran 

yang bapak/ibu dilakukan? 

c. (Jika iya) bagaimana respon siswa terhadap 

pembelajaran dengan memanfaatkan situs 

sejarah melalui media alat perekam? 

 

6 Pemanfaatan situs sejarah 

melalui media proyeksi 

diam 

a. Apakah dalam pembelajaran sejarah dengan 

memanfaatkan situs sejarah di Banjarnegara 

yang bapak/ibu lakukan, menggunakan 

media film rangkai? 

b. Jika iya, bagaimanakah bentuk pembelajaran 

yang dilakukan? 

c. (Jika iya) bagaimana respon siswa terhadap 

pembelajaran dengan memanfaatkan situs 

sejarah melalui media film rangkai? 

d. Apakah dalam pembelajaran sejarah dengan 

memanfaatkan situs sejarah di 

Banjarnegarayang bapak/ibu lakukan 

menggunakan media transparansi dengan 

OHP? 

e. Jika iya bagaimanakah bentuk pembelajaran 

yang dilakukan? 

f. (Jika iya) bagaimana respon siswa terhadap 

pembelajaran dengan memanfaatkan situs 

sejarah melalui media transparansi dengan 
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OHP? 

 

7 Pemanfaatan situs sejarah 

melalui media audio visual 

a. Apakah dalam pembelajaran sejarah dengan 

memanfaatkan situs sejarah di Banjarnegara 

yang bapak/ibu lakukan, menggunakan 

media film? 

b. Jika iya, bagaimana bentuk pembelajaran 

yang dilakukan? 

c. (Jika iya) bagaimana respon siswa terhadap 

pembelajaran dengan memanfaatkan situs 

sejarah melalui media film? 

d. Apakah dalam pembelajaran sejarah dengan 

memanfaatkan situs sejarah di Banjarnegara 

yang bapak/ibu lakukan, menggunakan 

media video pembelajaran? 

e. Jika iya, bagaimanakan bentuk pembelajaran 

yang dilakukan? 

f. (Jika iya) bagaimana respon siswa terhadap 

pembelajaran dengan memanfaatkan situs 

sejarah melalui media video pembelajaran? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

164 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK SISWA 

 

NO INDIKATOR ITEM PERTANYAAN 

1 Pembelajaran sejarah 

melalui pemanfaatan situs 

sejarah di Banjarnegara 

sebagai sumber belajar 

a. Apakah anda tahu apa saja situs-situs 

sejarah yang ada di Banjarnegara? 

b. Apakah dalam pembelajaran sejarah yang 

dilakukan, guru pernah memanfaatkan situs 

sejarah yang ada di Banjarnegara sebagai 

sumber belajar? 

c. Bagaimana bentuk pembelajaran yang 

diterapkan guru dalam pembelajaran 

dengan memanfaatkan situs sejarah di 

Banjarnegara? 

d. Bagaimana intensitas guru dalam 

menerapkan pembelajaran dengan 

memanfaatkan situs sejarah yang ada di 

Banjarnegara? 

e. Bagaimana kesesuaian antara materi 

dengan situs sejarah di Banjarnegara yang 

dijadikan sumber belajar?  

f. Apa saja kendala yang anda temukan dalam 

pembelajaran dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Banjarnegara? 

g. Bagaimana cara anda mengatasi hambatan 

tersebut? 

2 Fungsi pemanfaatan situs 

sejarah sebagai sumber 

belajar 

a. Apakah dengan melaksanakan 

pembelajaran melalui pemanfaatan situs 

sejarah yang ada di Banjarnegara 

memudahkan anda dalam melaksanakan 

proses pembelajaran sejarah? 

b. Apakah dengan memanfaatkan situs sejarah 

yang ada di Banjarnegara sebagai sumber 

belajar dapat membuat efisiensi waktu 

pembelajaran? 

c. Apakah dengan memanfaatkan situs sejarah 

di Banjarnegara sebagai sumber belajar 

membuat pembelajaran yang dilakukan 

dapat memberikan kesempatan bagi anda 

untuk berkembang sesuai kemampuan 

anda? 

d. Apakah pembelajaran yang memanfaatkan 

situs sejarah di Banjarnegara sebagai 
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sumber belajar dapat memperjelas materi 

pembelajaran yang masih abstrak menjadi 

lebih konkrit? 

e. Apakah dengan memanfaatkan situs sejarah 

yang ada di Banjarnegara dapat menyajikan 

pembelajaran yang lebih luas serta mampu 

memberikan informasi yang menembus 

batas geografis? 

3 Pemanfaatan situs sebagai 

media pembelajaran 

g. Apakah dalam memanfaatkan situs sejarah 

yang ada di Banjarnegara, situs-situs 

tersebut dijadikan sebagai media 

pembelajaran? 

h. Apakah pemanfaatan situs sejarah yang ada 

di Banjarnegara sebagai media 

pembelajaran dapat membuat materi 

pelajaran menjadi lebih mudah dipahami? 

i. Apakah pemanfaatan situs sejarah yang ada 

di Banjarnegara dapat merangsang anda 

untuk lebih giat belajar sejarah? 

j. Apakah pemanfaatan situs sejarah sebagai 

media pembelajaran dapat memungkinkan 

interaksi yang lebih langsung antara anda 

dengan lingkungan dan kenyataan? 

k. Apakah dengan memanfaatkan situs  

sejarah sebagai media pembelajaran dapat 

meningkatkan keaktifan anda dalam 

mengikuti pembelajaran? 

l. Adakah kendala yang anda rasakan dalam 

memanfaatkan situs sejarah yang ada di 

Banjarnegara sebagai media pembelajaran? 

4 Pemanfaatan situs melalui 

media grafis 

a. Apakah dalam pembelajaran sejarah dengan 

memanfaatkan situs sejarah di Banjarnegara 

menggunakan media gambar/ foto? 

b. Jika iya, bagaimanakah bentuk 

pembelajaran dengan memanfaatkan situs 

melalui gambar/foto? 

c. Jika tidak, apakah anda menginginkan 

pembelajaran dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Banjarnegara melalui media 

gambar? 

d. Apakah dalam pembelajaran sejarah dengan 

memanfaatkan situs sejarah di Banjarnegara 
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menggunakan media grafis lain seperti 

kartun, poster, dan peta? 

e. Jika iya, bagaimana bentuk pembelajaran 

yang dilakukan? 

f. Jika tidak, apakah anda menginginkan 

pembelajaran dengan memanfaatkan situs 

melalui media grafis lain seperti kartun, 

poster dan peta? 

5 Pemanfaatan situs sejarah 

melalui media audio 

g. Apakah dalam pembelajaran sejarah dengan 

memanfaatkan situs sejarah di Banjarnegara 

menggunakan media alat perekam? 

h. Jika iya, bagaimanakah bentuk 

pembelajaran dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Banjarnegara melalui media alat 

perekam? 

i. Jika tidak, apakah anda menginginkan 

pembelajaran dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Banjarnegara melalui media alat 

perekam? 

6 Pemanfaatan situs sejarah 

melalui media proyeksi 

diam 

a. Apakah dalam pembelajaran sejarah dengan 

memanfaatkan situs sejarah di Banjarnegara 

menggunakan media film rangkai? 

b. Jika iya, bagaimanakah bentuk 

pembelajaran yang dilakukan? 

c. Jika tidak, apakah anda menginginkan 

pembelajaran dengan memanfaatkan situs 

melalui media film rangkai? 

d. Apakah dalam pembelajaran sejarah dengan 

memanfaatkan situs sejarah di Banjarnegara 

menggunakan media transparansi dengan 

OHP? 

e. Jika iya, bagaimana bentuk pembelajaran 

yang dilakukan? 

f. Jika tidak, apakah anda menginginkan 

pembelajaran dengan memanfaatkan situs 

sejarah di Banjarnegara melalui media 

transparansi dengan OHP? 

 

7 Pemanfaatan situs sejarah 

melalui media audio visual 

g. Apakah dalam pembelajaran sejarah dengan 

memanfaatkan situs sejarah di Banjarnegara 

menggunakan media film? 

h. Jika iya, bagaimana bentuk pembelajaran 
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yang dilakukan? 

i. Jika tidak, apakaah anda menginginkan 

pembelajaran sejarah dengan 

memanfaatkan situs sejarah di Banjarnegara 

melalui media film? 

j. Apakah dalam pembelajaran sejarah dengan 

memanfaatkan situs sejarah di Banjarnegara 

menggunakan media video pembelajaran? 

k. Jika iya, bagaimanakan bentuk 

pembelajaran yang dilakukan? 

l. Jika tidak, apakah anda menginginkan 

pembelajaran sejarah dengan 

memanfaatkan situs sejarah di Banjarnegara 

melalui media video pembelajaran? 
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TABEL KESESUAIAN HASIL PELAKSANAAN PEMANFAATAN SITUS 

SEJARAH DI BANJARNEGARA DENGAN INDIKATOR 

KEEFEKTIFAN YANG HARUS DICAPAI 

 

Tabel 1 Efektifitas pelaksanaan pemanfaatan situs sejarah berdasarkan 

fungsinya sebagai sumber belajar di SMAN 1 Bawang 

No 
Kriteria dalam indikator 

yang harus dicapai 
Pelaksanaan di lapangan Keterangan 

1 Pelaksanaan pembelajaran 

melalui pemanfaatan situs 

sejarah yang ada di 

Banjarnegara dapat 

memudahkan siswa dalam 

melaksanakan proses 

pembelajaran sejarah 

pelaksanaan 

pemanfaatan situs 

sejarah yang ada di 

Banjarnegara sebagai 

sumber belajar belum 

mempermudah siswa 

dalam melaksanakan 

proses pembelajaran. 

Pelaksanaan 

pemanfaatan situs 

sejarah yang hanya 

melalui gambar 

dirasakan siswa 

masih monoton dan 

tidak bervariasi 

2 Pemanfaatan situs sejarah 

yang ada di Banjarnegara 

sebagai sumber belajar 

dapat membuat efisiensi 

waktu pembelajaran 

 

Pemanfaatan situs 

sejarah yang ada di 

Banjarnegara sebagai 

sumber belajar belum 

terlalu efektif dalam 

membuat pengaruhnya 

terhadap efisiensi waktu 

pembelajaran 

Tiga diantara enam 

siswa menyatakan 

cukup efektif, 

sedangkan tiga yang 

lainnya menyatakan 

kurang efektif dalam 

pengaruhnya 

terhadap efisiensi 

waktu pembelajaran 

3 Pemanfaatan situs sejarah di 

Banjarnegara sebagai 

sumber belajar membuat 

pembelajaran yang 

dilakukan dapat 

memberikan kesempatan 

bagi siswa untuk 

berkembang sesuai 

kemampuan siswa 

Pemanfaatan situs 

sejarah di Banjarnegara 

sebagai sumber belajar 

belum membuat 

pembelajaran yang 

dilakukan dapat 

memberikan 

kesempatan bagi siswa 

untuk berkembang 

sesuai kemampuan 

pemanfaatan situs 

sejarah yang 

dilakukan melalui 

media gambar, 

hanya dilaksanakan 

dalam bentuk cerita 

dan ,memberikan 

penjelasan. Untuk 

diskusi ataupun 

tanya jawab seputar 

situs sejarah yang 

ada di Banjarnegara 
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masih belum 

dilaksanakan 

4 Pembelajaran yang 

memanfaatkan situs sejarah 

di Banjarnegara sebagai 

sumber belajar dapat 

memperjelas materi 

pembelajaran yang masih 

abstrak menjadi lebih 

konkrit 

Pembelajaran yang 

memanfaatkan situs 

sejarah di Banjarnegara 

sebagai sumber belajar 

dapat memperjelas 

materi pembelajaran 

yang masih abstrak 

menjadi lebih konkrit 

Melalui media 

gambar yang 

digunakan, siswa 

dapat memperoleh 

gambaran dengan 

lebih jelas dan tidak 

hanya dalam angan-

angan 

(Sumber : data pribadi) 
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Tabel 2 Efektifitas pemanfaatan situs sejarah sebagai media pembelajaran di 

SMAN 1 Bawang 

No 
Kriteria dalam indikator 

yang harus dicapai 
Pelaksanaan di lapangan Keterangan 

1 pemanfaatan situs sejarah 

yang ada di Banjarnegara 

sebagai media 

pembelajaran dapat 

membuat materi pelajaran 

menjadi lebih mudah 

dipahami 

pemanfaatan situs 

sejarah yang ada di 

Banjarnegara sebagai 

media pembelajaran 

(dalam hal ini melalui 

media gambar) cukup 

bisa membuat materi 

pelajaran menjadi lebih 

mudah dipahami. 

melalui media 

gambar siswa merasa 

mendapatkan 

gambaran yang lebih 

jelas mengenai 

materi yang 

diberikan 

2 pemanfaatan situs sejarah 

yang ada di Banjarnegara 

dapat merangsang siswa 

untuk lebih giat belajar 

sejarah 

pemanfaatan situs 

sejarah yang ada di 

Banjarnegara sudah 

cukup bisa untuk 

merangsang siswa lebih 

giat belajar sejarah. 

melalui media 

pembelajaran, 

pelaksanaan 

pembelajaran sejarah 

menjadi lebih 

menarik dan tidak 

monoton sehingga 

siswa menjadi lebih 

terangsang untuk giat 

belajar sejarah 

3 pemanfaatan situs sejarah 

sebagai media 

pembelajaran dapat 

memungkinkan interaksi 

yang lebih langsung antara 

siswa dengan lingkungan 

dan kenyataan 

pemanfaatan situs 

sejarah sebagai media 

pembelajaran kurang 

dapat memungkinkan 

interaksi yang lebih 

langsung antara siswa 

dengan lingkungan dan 

kenyataan 

media gambar yang 

digunakan masih 

sangat sederhana 

hanya melalui LKS 

dan buku paket 

sehingga gambaran 

siswa sendiri 

mengenai situs 

tersebut masih belum 

terlalu jelas, 

akibatnya mereka 

kurang bisa 

berinteraksi lebih 

langsung dengan 
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lingkungan dan 

kenyataan 

4 pemanfaatan situs  sejarah 

sebagai media 

pembelajaran dapat 

meningkatkan keaktifan 

siswa dalam mengikuti 

pembelajaran 

pemanfaatan situs 

sejarah di Banjarnegara 

sebagai media 

pembelajaran (dalam hal 

ini melalui media 

gambar) masih kurang 

bisa meningkatkan 

keaktifan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran 

bentuk pembelajaran 

yang dilakukan 

hanya melalui 

ceramah/cerita saja 

sehingga kurang 

dapat memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk lebih 

aktif dalam 

pembelajaran 

(Sumber : data pribadi) 
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Tabel 3 Efektifitas pelaksanaan pemanfaatan situs sejarah berdasarkan   

fungsinya sebagai sumber belajar di SMAN 1 Banjarnegara 

No  Kriteria dalam indikator 

yang harus dicapai 
Pelaksanaan di lapangan Keterangan 

1 Pelaksanaan pembelajaran 

melalui pemanfaatan situs 

sejarah yang ada di 

Banjarnegara seharusnya 

dapat memudahkan siswa 

dalam melaksanakan 

proses pembelajaran 

sejarah 

Pelaksanaan 

pembelajaran melalui 

pemanfaatan situs 

sejarah yang ada di 

Banjarnegara sudah 

dapat memudahkan 

siswa dalam 

melaksanakan proses 

pembelajaran sejarah 

melalui pemanfaatan 

situs tersebut siswa 

dapat memperoleh 

gambaran yang lebih 

jelas dari materi yang 

diajarkan yang 

berkaitan dengan 

situs sejarah di 

Banjarnegara 

2 Pemanfaatan situs sejarah 

yang ada di Banjarnegara 

sebagai sumber belajar 

dapat membuat efisiensi 

waktu pembelajaran 

Pemanfaatan situs 

sejarah yang ada di 

Banjarnegara sebagai 

sumber belajar sudah 

dapat membuat efisiensi 

waktu pembelajaran 

Melalui pemanfaatan 

situs sejarah sebagai 

sumber belajar siswa 

lebih cepat 

memahami materi 

sehingga berdampak 

pula terhadap 

efisiensi waktu 

pembelajaran 

3 Pemanfaatan situs sejarah 

di Banjarnegara sebagai 

sumber belajar membuat 

pembelajaran yang 

dilakukan dapat 

memberikan kesempatan 

bagi siswa untuk 

berkembang sesuai 

kemampuan siswa 

Pemanfaatan situs 

sejarah di Banjarnegara 

sebagai sumber belajar 

sudah dapat membuat 

pembelajaran yang 

dilakukan mampu 

memberikan kesempatan 

bagi siswa untuk 

berkembang sesuai 

kemampuan siswa 

Bentuk pemanfaatan 

situs sejarah di 

Banjarnegara yang 

sudah dilaksanakan 

SMAN 1 

Banjarnegara 

diantaranya melalui 

penelitian sejarah dan 

pembuatan video 

pembelajaran 

sehingga menuntut 

siswa untuk 

mengembangkan 

kemampuan seluas-

luasnya 
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4 Pembelajaran yang 

memanfaatkan situs sejarah 

di Banjarnegara sebagai 

sumber belajar dapat 

memperjelas materi 

pembelajaran yang masih 

abstrak menjadi lebih 

konkrit 

Pembelajaran yang 

memanfaatkan situs 

sejarah di Banjarnegara 

sebagai sumber belajar 

sudah dapat 

memperjelas materi 

pembelajaran yang 

masih abstrak menjadi 

lebih konkrit 

Melalui pemanfaatan 

sejarah sebagai 

sumber belajar siswa 

dapat memperoleh 

gambaran secara 

lebih detail sehingga 

materi pelajaran yang 

masih abstrak 

menjadi lebih konkrit 

(Sumber : data pribadi) 
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Tabel 4 Efektifitas pemanfaatan situs sejarah sebagai media pembelajaran di 

SMAN 1 Banjarnegara 

No 
Kriteria dalam indikator 

yang harus dicapai 
Pelaksanaan di lapangan Keterangan 

1 pemanfaatan situs sejarah 

yang ada di Banjarnegara 

sebagai media 

pembelajaran dapat 

membuat materi pelajaran 

menjadi lebih mudah 

dipahami 

pemanfaatan situs sejarah 

yang ada di Banjarnegara 

sebagai media 

pembelajaran sudah 

dapat membuat materi 

pelajaran menjadi lebih 

mudah dipahami 

Melalui media 

pembelajaran siswa 

dapat memperoleh 

gambaran materi 

yang lebih luas dan 

lebih detail sehingga 

materi pelajaran 

menjadi lebih mudah 

dipahami 

2 pemanfaatan situs sejarah 

yang ada di Banjarnegara 

dapat merangsang siswa 

untuk lebih giat belajar 

sejarah 

pemanfaatan situs sejarah 

yang ada di Banjarnegara 

dapat merangsang siswa 

untuk lebih giat belajar 

sejarah 

Media pembelajaran 

membuat 

pelaksanaan 

pembelajaran 

menjadi lebih 

menarik sehingga 

siswa menjadi 

terangsang untuk 

lebih giat belajar 

3 pemanfaatan situs sejarah 

sebagai media 

pembelajaran dapat 

memungkinkan interaksi 

yang lebih langsung 

antara siswa dengan 

lingkungan dan kenyataan 

pemanfaatan situs sejarah 

sebagai media 

pembelajaran cukup 

membuat interaksi yang 

lebih langsung antara 

siswa dengan lingkungan 

dan kenyataan 

Penggunaan media 

sebagai sarana 

pemanfaatan situs 

sejarah mampu 

memberikan 

gambaran yang nyata 

dan informasi yang 

luas sehingga siswa 

dapat lebih mengenal 

lingkungan 

sekitarnya 

4 pemanfaatan situs  sejarah 

sebagai media 

pembelajaran dapat 

meningkatkan keaktifan 

Pemanfaatan situs sejarah 

sebagai media 

pembelajaran masih 

kurang dapat 

Pelaksanaan 

pemanfaatan situs 

sejarah di 

Banjarnegara yang 
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siswa dalam mengikuti 

pembelajaran 

meningkatkan keaktifan 

siswa dalam mengikuti 

pembelajaran 

diharapkan adalah 

dengan kunjungan ke 

lapangan langsung. 

Akibatnya siswa 

kurang puas dengan 

pembelajarn melalui 

media 

(Sumber : data pribadi) 
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DAFTAR NAMA INFORMAN (GURU) 

 

 

Informan 1 

Nama   : Sri Utari, S.Pd 

Usia   : 40 tahun 

Pekerjaan  : Guru Sejarah 

Instansi  : SMA Negeri 1 Banjarnegara 

Pendidikan  : SI pada Jurusan Sejarah IKIP Yogyakarta 

 

Informan 2 

Nama   : Bambang Suswanto, S.Pd 

Usia   : 34 tahun 

Pekerjaan  :Guru Sejarah 

Instansi  : SMA Negeri 1 Bawang 

Pendidikan  : SI pada Jurusan Sejarah IKIP Semarang 
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DAFTAR NAMA INFORMAN (SISWA) 

 

 

Informan 1 

Nama   : Raditya Citra T.I 

Jenis kelamin  : laki-laki 

Kelas   : XI IPS 1 

Sekolah  : SMA Negeri 1 Banjarnegara 

 

Informan 2 

Nama   : Ermina Miranti 

Jenis kelamin  :Perempuan 

Kelas   : XI IPS 1 

Sekolah  : SMA Negeri 1 Banjarnegara 

 

Informan 3 

Nama   : Nindri Hastuti 

Jenis kelamin  : Perempuan 

Kelas   : XI IPS 1 

Sekolah  : SMA Negeri 1 Banjarnegara 

 

 

Informan 4 
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Nama   : Oktika Handini 

Jenis kelamin  : Perempuan 

Kelas   : XI IPS 1 

Sekolah  : SMA Negeri 1 Banjarnegara 

 

Informan 5 

Nama   : Afik Nur Aprian 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Kelas   : XI IPS 2 

Sekolah  : SMA Negeri 1 Bawang 

 

Informan 6 

Nama   : Prasasti Sukma Aryadi 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Kelas   : XI IPS 2 

Sekolah  : SMA Negeri 1 Bawang 

 

 

Informan 7 

Nama   : Enggal Setiawan 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Kelas   : XI IPS 1 
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Sekolah  : SMA Negeri 1 Bawang 

 

Informan 8 

Nama   : Gagas Widadi  

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Kelas   : XI IPS 1 

Sekolah  : SMA Negeri 1 Bawang 

 

Informan 9 

Nama   : Yuliarsih Hasanatus Hidayah 

Jenis kelamin  : Perempuan 

Kelas   : XI IPS 3 

Sekolah  : SMA Negeri 1 Bawang 

 

Informan 10 

Nama   : Lastri Afriani 

Jenis kelamin  : Perempuan 

Kelas   : XI IPS 3 

Sekolah  : SMA Negeri 1 Bawang 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 
 

Gambar 1 wawancara dengan Bapak Bambang S.Pd guru sejarah SMAN 1 

Bawang 

(Sumber: dokumentasi pribadi) 

 

 
Gambar 2 wawancara dengan Ibu Sri Utari S.Pd guru sejarah SMAN 1 

Banjarnegara 

(sumber : dokumentasi pribadi) 

 



 
 

 
 

186 

 
 

Gambar 3 siswa sedang mengerjakan alat evaluasi yang diberikan peneliti 

(Sumber : dokumentasi pribadi) 

 

 

 

 

Gambar 4 wawancara dengan siswa SMA Negeri 1 Banjarnegara 

(Sumber : dokumentasi pribadi) 
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Gambar 5 Monumen Status Quo/Monumen Renville, salah satu situs sejarah di 

Banjarnegara 

(Sumber : dokumentasi pribadi) 

 

 

 
Gambar 6 kompleks Candi Dieng merupakan salah satu situs sejarah di 

Banjarnegara yang dapat digunakan sebagai contoh untuk mempelajari candi-

candi Hindu di Indonesia 

(Sumber : dokumentasi pribadi) 
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Gambar 7 Monumen Perang Gerilya 

(sumber : dokumentasi pribadi) 

 

 

 
Gambar 8 Relief Taman Pejuang Letnan Kardjono 

(Sumber : dokumentasi pribadi) 
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Gambar 9 Monumen Batalion salah satu situs sejarah di Kabupaten 

Banjarnegara 

(Sumber: dokumentasi pribadi) 

 

 

 
Gambar 10 Siswa sedang melaksanakan pemanfaatan situs sejarah sebagai 

sumber belajar melalui penelitian sejarah 

(Sumber : dokumentasi pribadi) 
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Gambar 11 siswa sedang melaksanakan kunjungan mandiri ke situs sejarah 

Monumen Batalion 

(Sumber : dokumentasi pribadi) 

 

 

 

Gambar 12 pemanfaatan situs sejarah melalui media video pembelajaran 

(Sumber : dokumentasi pribadi) 
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