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SARI 
 
 

Sulis Setyaningsih. 2007. Pemanfaatan Museum Mahameru Sebagai Sumber 
Belajar Sejarah Siswa Kelas VII SMP N 2 Blora Tahun Ajaran 2007/2008. Jurusan 
Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 62 hlm. 
 
Kata Kunci : Museum Mahameru, Sumber Belajar 

Sekolah sebagai salah satu tempat berlangsungnya pendidikan, bukan hanya 
berfungsi sebagai gedung tempat belajar mengajar tetapi juga tempat berlangsungnya 
proses sosial dan kebudayaan. Proses belajar mengajar di sekolah adalah bukan 
sesuatu kegiatan yang ekslusif  (terpisah dari yang lain) tetapi merupakan proses 
sosialisasi dan juga proses pembudayaan nilai-nilai yang dianut atau yang dihargai 
oleh masyarakat disekelilingnya. Sedangkan proses belajar mengajar juga tidak 
hanya dilakukan di sekolahan saja, misalnya saja di lakukan di luar sekolahan, 
karena murid-murid juga memerlukan pengalaman dengan benda-benda yang 
sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari seperti berkebun, warung, serta 
widyawisata keberbagai perkebunan, pabrik, tempat-tempat peninggalan sejarah, 
seperti museum dan sebagainya. Museum Mahameru merupakan salah satu obyek 
karyawisata sejarah yang sangat potensial untuk meningkatkan pembelajaran sejarah 
di sekolah. Artinya pengalaman yang didapatkan siswa dari pengamatan dan 
pemanfaatan pada objek-objek yang disimpan museum secara langsung akan 
memunculkan persepsi yang positif terhadap proses pembelajaran sejarah khususnya 
sebagai sumber belajar sejarah. Namun, kebenaran dari pendapat ini perlu dibuktikan 
melalui kegiatan penelitian agar diperoleh jawaban yang akurat.  

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana 
pembelajaran sejarah siswa kelas VII SMP N 2 Blora Tahun Ajaran 2007/2008: (2) 
Bagaimana pemanfaatan museum Mahameru sebagai sumber belajar sejarah pada 
pokok bahasan Perkembangan masyarakat, kebudayaan dan pemerintahan pada masa 
Hindu-Budha, serta peninggalan-peninggalannya oleh siswa kelas VII SMP N 2 
Blora Tahun Ajaran 2007/2008. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui 
bagaimana pembelajaran sejarah siswa kelas VII SMP N 2 Blora Tahun Ajaran 
2007/2008: (2) Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan museum Mahameru 
sebagai sumber belajar sejarah pada Pokok bahasan Perkembangan masyarakat, 
kebudayaan dan pemerintahan pada masa Hindu-Budha, serta peninggalan-
peninggalannya oleh siswa kelas VII SMP N 2 Blora Tahun Ajaran 2007/2008. 

Metode yang digunakan untuk mengkaji permasalahan tersebut adalah metode 
kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Sampel 
yang digunakan adalah sampel bertujuan atau purposive sample. Teknik 
pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara, angket dan dokumentasi. 
Teknik triangulasi sumber dan metode peneliti gunakan untuk menguji keabsahan 
data. Data yang terkumpul di analisis menggunakan teknik analisis data deskritif 
persentase.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa Di SMP N 2 Blora, Dalam pembelajaran 
sejarah guru lebih banyak menggunakan metode ceramah dan tanya jawab dimana 
siswa lebih banyak diajak berdialog dengan guru mengenai materi yang diajarkan 
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dan kegiatan belajar mengajar sejarah dilakukan di dalam kelas dan di luar kelas, 
yang diluar kelas seperti di perpustakaan dan di museum. Disamping metode, dalam 
pembelajaran sejarah juga diperlukan media yang beragam. Dalam pokok bahasan 
Perkembangan masyarakat, kebudayaan dan pemerintahan pada masa Hindu-Budha, 
serta peninggalan-peninggalannya, siswa diberi tugas oleh guru  untuk melihat 
berbagai macam peninggalan-peninggalan atau koleksi-koleksi yang ada dimuseum, 
yang berhubungan dengan materi yang diajarkan. Dari melihat isi museum itu siswa 
dapat mengetahui, memanfaatkan dan mendeskripsikan bahwa museum itu penting 
untuk pembelajaran sejarah.  

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa: Pemanfaatan 
museum Mahameru sebagai sumber belajar sejarah dapat bersifat positif dan negatif. 
Persepsi yang bersifat positif dapat mendorong mereka bersikap dan bertingkah laku 
positif terhadap kehidupan sehari-hari maupun di sekolah, dengan demikian siswa 
mengetahui arti pentingnya museum sebagai sumber belajar sejarah. Sebaliknya, 
persepsi siswa yang bersifat negatif dapat mendorong mereka bertingkah laku 
negatif, misalnya siswa tidak pernah mengenal apa itu museum, dan tidak pernah 
datang kemuseum. Dari hasil angket siswa tentang pemanfaatan museum Mahameru 
sebagai sumber belajar sejarah di kategorikan tinggi, yaitu rata-rata 76,67% siswa 
telah memanfaatkan museum Mahameru sebagai sumber belajar sejarah. 

Dari hasil penelitian diatas saran di sampaikan kepada: (1) guru sejarah: 
hendaknya memberikan bimbingan kepada siswanya dan dapat lebih banyak 
memanfaatkan koleksi-koleksi museum Mahameru untuk pembelajaran sejarah. (2) 
siswa: hendaknya dapat memanfaatkan museum Mahameru sehingga dapat 
menunjang prestasi belajar sejarahnya. (3) petugas museum Mahameru: hendaknya 
perlu meningkatkan pelayanannya kepada pengunjung museum Mahameru. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah     
 

Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia Indonesia yang 

beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, 

memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani maupun rohani, 

kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan 

kebangsaan (Depdiknas, 2001: 1). 

Pendidikan merupakan kegiatan yang sangat penting bagi manusia karena 

pendidikan menyangkut tentang cita-cita hidup manusia. Pendidikan juga akan 

memberikan arahan pada terwujudnya suatu cita-cita hidup manusia itu. Pendidikan 

dapat mengarahkan perkembangan kerja atau mempertahankan perkembangan 

manusia yang berlangsung sejak pertumbuhan sampai akhir hidupnya. Sehubungan 

dengan itu, dapat dikemukakan secara jelas bahwa pendidikan adalah tuntutan dan 

perkembangan anak manusia ke arah kedewasaan dalam arti segi individual, moral 

serta sosial, mendidik adalah upaya pembinaan diri pribadi sikap mental anak didik. 

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam keseluruhan 

aspek kehidupan manusia. Hal ini disebabkan pendidikan berpengaruh terhadap 

perkembangan manusia yakni pada keseluruhan aspek kepribadian manusia. Berbeda 

dengan bidang-bidang lain, seperti arsitektur, ekonomi dan sebagainya, yang 

berperan menciptakan sarana dan prasarana bagi kepentingan manusia, pendidikan 

1 
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lebih terkait langsung dengan pembentukan manusia, dalam hal ini pendidikan 

menentukan kompetensi manusia yang akan dihasilkannya. 

Masyarakat sebagai satuan kehidupan sosial manusia menempati suatu 

wilayah tertentu, yang dihadapkan pada tantangan dan rangsangan dari lingkungan 

(sosial dan budaya) serta sumber daya alam dimana mereka tinggal. Sebagai 

konsekuensi hidup bermasyarakat dan berbudaya individu-individu satuan sosial itu, 

terikat oleh sistem-sistem sosial dan sistem budaya yang disepakati dan di 

kembangkan bersama (Wibowo, 1997: 6).  

Tidak dapat disangkal bahwa sepanjang sejarahnya, manusia sebagai makluk 

sosial dan budaya, menyelenggarakan pendidikan sebagai fungsi utama untuk 

mempertahankan, melangsungkan dan meningkatkan keberadaanya agar dapat 

beradaptasi terhadap lingkunganya. Melalui proses pendidikan setiap individu dalam 

masyarakat mengenal, menyerap, mewarisi dan memasukan dalam dirinya segala 

unsur-unsur kebudayaannya yaitu berupa nilai-nilai, kepercayaan-kepercayaan, 

pengetahuan-pengetahuan atau teknologi yang sangat di perlukan untuk menghadapi 

lingkungan. Melalui pendidikan pula, setiap individu di harapkan dapat mempelajari 

pranata-pranata sosial, mempelajari simbol-simbol budayanya serta dapat 

menjadikan nilai-nilai dari apa yang di pelajari itu sebagai pedoman bertingkah laku 

yang bermakna bagi individu yang bersangkutan dalam kehidupan sosialnya (Rohidi, 

1994: 11). 

Pendidikan dianggap sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas, 

harkat dan martabat manusia. Pendidikan juga di pandang sebagai salah satu sarana 

dalam meningkatkan kemampuan dan ketrampilan seseorang. Di Indonesia iklim 
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belajar dan mengajar sesuai dengan sifat pendidikan tetap dikembangkan. Untuk 

meningkatkan kualitas lembaga pendidikan, maka pemerintah dan masyarakat 

memiliki tanggung jawab dalam pendidikan dan diharapkan dapat menghasilkan 

tenaga-tenaga terdidik dan terlatih sehingga dalam proses selanjutnya akan memiliki 

kemampuan yang profesional baik dalam bekerja maupun berkarya. Kebijakan 

Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan 

disekolah antara lain adalah dengan cara pemberian bantuan alat atau sarana dan 

prasarana pendidikan guna untuk kemajuan sekolah (Depdikbud, 1996: 5). 

Pendidikan  merupakan proses belajar-mengajar agar orang dapat berfikir 

secara arif dan lebih bijaksana. Oleh sebab itu pendidikan merupakan sarana 

terpenting dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Demikian pula halnya dengan 

pendidikan sejarah. Sebagai sarana pendidikan, pengajaran sejarah termasuk 

pengajaran normatif, karena tujuan dan sasaranya lebih ditujukan pada segi-segi 

normatif yaitu segi nilai dan makna yang sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri 

(Alfian, 2007: 1). 

Pendidikan juga merupakan aspek penting bagi pengembangan sumber daya 

manusia, sebab pendidikan merupakan wahana atau salah satu instrumen yang 

digunakan bukan saja untuk membebaskan manusia dari keterbelakangan, melainkan 

juga dari kebodohan dan kemiskinan. Pendidikian diyakini mampu menanamkan 

kapasitas baru bagi semua orang untuk mempelajari pengetahuan dan ketrampilan 

baru sehingga dapat diperoleh manusia produktif. Di sisi lain, pendidikan dipercayai 

sebagai wahana perluasan akses dan mobilitas sosial dalam masyarakat baik secara 

horizontal maupun vertikal.    
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Sekolah sebagai salah satu tempat berlangsungya pendidikan, bukan hanya 

berfungsi sebagai gedung tempat belajar mengajar tetapi juga tempat berlangsungnya 

proses sosial dan kebudayaan. Proses belajar mengajar di sekolah adalah bukan 

sesuatu kegiatan yang ekslusif (terpisah dari yang lain) tetapi merupakan proses 

sosialisasi dan juga proses pembudayaan nilai-nilai yang dianut atau yang dihargai 

oleh masyarakat di sekelilingnya, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi serta kesenian, perkembangan masyarakat serta kebutuhan 

pembangunan. Maka itu diperlukan peningkatan dan penyempurnaan 

penyelenggaraan pendidikan nasional dalam rangka mewujudkan pembangunan 

nasional bidang pendidikan. 

Kegiatan belajar yang ideal seharusnya berlangsung dalam berbagai interaksi 

belajar, dan dibantu dengan berbagai macam alat bantu belajar atau sumber-sumber 

belajar. Penggunaan sumber-sumber belajar sangat penting dan relevan mengingat 

pemanfaatan sumber-sumber belajar tersebut sangat membantu di dalam memahami 

materi pelajaran yang disampaikan. Apalagi dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) pada umumnya dan IPS sejarah pada khususnya yang cenderung harus 

menjelaskan konsep-konsep ilmu sosial dengan sangat abstrak.   

Salah satu cara untuk mencapai tujuan pendidikan nasioanal yaitu dengan 

meningkatkan mutu proses pembelajaran. Kaitannya dengan penelitian ini adalah 

peningkatan mutu pembelajaran sejarah. Proses pembelajaran tersebut terdiri dari 

beberapa komponen yang saling mendukung. Salah satunya adalah ketepatan guru 

dalam memilih metode pembelajaran yang tepat. Apakah seorang guru cukup hanya 
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menggunakan metode penyampaian materi dengan lisan saja, atau metode lain yang 

lebih efektif dalam penyampaian pesan materi pengajaran.  

Menurut seorang ahli pendidik yang bernama W. M. Gregory menilai 

pendidikan di sekolah dewasa ini terlalu terpisah dari pengalaman dasar kehidupan 

modern. Sekolah terlalu sedikit memberi kesempatan adanya persepsi kesadaran, 

penyelidikan dan pengalaman yang sesungguhnya. Murid-murid memerlukan 

pengalaman dengan benda-benda yang sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari 

seperti kebun, warung, koleksi binatang hidup, serta widyawisata keberbagai 

perkebunan, pabrik, pusat pemadam kebakaran, tempat-tempat peninggalan sejarah, 

museum dan sebagainya (Gregory, dalam Suleiman, 1981: 219). 

Museum Mahameru merupakan salah satu obyek karyawisata sejarah yang 

sangat potensial untuk meningkatkan pembelajaran sejarah di sekolah. Artinya 

pengalaman yang di dapatkan siswa dari pengamatan dan pemanfaatan pada objek-

objek yang disimpan museum secara langsung akan memunculkan persepsi yang 

positif terhadap proses pembelajaran sejarah khususnya sebagai sumber belajar 

sejarah. 

Dari observasi saya sebelum melakukan penelitian menunjukan bahwa 

museum Mahameru di Blora belum di manfaatkan sebaik-baiknya sebagai sarana dan 

fasilitas dalam proses pembelajaran sejarah sekolah-sekolah yang ada di Blora 

khususnya di SMP N 2 Blora. Ada berbagai sebab mengenai kurangnya pemanfaatan 

museum sebagai sumber belajar sejarah, antara lain: pengetahuan tentang 

permuseuman dari para guru sejarah yang kurang memadai, belum adanya program 

kunjungan kemuseum bagi muridnya oleh pihak sekolah, terbatasnya waktu dan 
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sebagainya. Selain itu kurangnya informasi yang dipublikasikan mengenai koleksi 

benda-benda sejarah oleh pihak museum Mahameru menyebabkan kurang diketahui 

oleh masyarakat pada umumnya dan sekolah pada khususnya. 

Atas hal diatas mendorong peneliti untuk mengkajinya, dan mengambil judul: 

Pemanfaatan Museum Mahameru Sebagai Sumber Belajar Sejarah Siswa Kelas VII 

SMP N 2 Blora Tahun Ajaran 2007/2008. 

B. Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan alasan pemilihan judul yang telah di uraikan diatas, maka 

permasalahan yang diajukan sebagai berikut :  

1. Bagaimana pembelajaran sejarah di kelas VII SMP N 2 Blora Tahun Ajaran 

2007/2008 ?   

2. Bagaimana pemanfaatan museum Mahameru sebagai sumber belajar sejarah pada 

pokok bahasan Perkembangan masyarakat, kebudayaan dan pemerintahan pada 

masa Hindu-Budha, serta peninggalan-peninggalannya oleh siswa kelas VII SMP 

N 2 Blora Tahun Ajaran 2007/2008 ? 

C. Penegasan Istilah  
 

Untuk menghindari salah pengertian atau kekeliruan dalam menafsirkan  

judul skripsi ini dan untuk membatasi permasalahan yang di bahas, maka dalam 

bagian ini penulis akan memberikan batasan-batasan sebagai berikut :  

1. Pemanfaatan 

Pemanfaatan berasal dari kata manfaat. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia berarti : guna ; faedah (Poerwodarminto, 1989:555). Sementara 
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pemanfaatan berarti proses, cara, perbuatan pemanfaatan. Dalam penulisan ini 

pemanfaatan diartikan sebagai suatu perbuatan yaitu berkegiatan memanfaatkan 

museum Mahameru oleh siswa sebagai salah satu sumber belajar sejarah siswa kelas 

VII SMP N 2 Blora Tahun Ajaran 2007/2008.  

2. Belajar 

Belajar secara umum merupakan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya 

perubahan tingkah laku. Sedangkan pembelajaran secara umum adalah kegiatan yang 

dilakukan guru sedemikian rupa, sehingga tingkah laku siswa berubah kearah yang 

lebih baik. Arti pembelajaran secara khusus yakni secara behavioristik, pembelajaran 

adalah usaha guru untuk membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan 

menyediakan lingkungan atau stimulus (Darsono, 2001: 24). 

Dalam penelitian ini yang dimaksud pembelajaran adalah belajar sejarah 

sehingga siswa akan memperoleh berbagai pengetahuan, pengalaman. Dengan 

pengalaman itu tingkah laku siswa akan bertambah baik kuantitas maupun kualitas. 

Tingkah laku yang dimaksud meliputi pengetahuan, ketrampilan dan nilai atau norma 

yang berfungsi sebagai pengendali sikap dan perilaku siswa. Pembelajaran sejarah 

dengan memanfaatkan museum oleh siswa, maka akan menambah wawasan atau 

pengetahuan siswa tentang museum yaitu dengan cara mempelajari  atau mengamati 

koleksi-koleksi yang ada didalam museum untuk pembelajaran sejarah.  

3. Museum 

Kata museum berasal dari kata Yunani kuno “Muse” kata muse sesungguhnya 

nama salah satu dewi diantara kesembilan dewi yang melambangkan cabang 

kegiatan atau ungkapan ilmu dan kesenian itu sendiri disebut “museion”. Dengan 
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demikian museum artinya tempat kerja ahli-ahli pikir/ilmuwan pada zaman itu. 

Mereka merasakan sungguh-sungguh bahwa gedung tempat bekerja itu merupakan 

laboratoriun pendidikan serta tempat pembaktian diri kepada kesembilan dewi 

tersebut. Segala peralatan yang mereka pergunakan untuk praktek dalam ruang 

laboraturium itu mereka simpan digedung tempat mereka bekerjanya. Lama 

kelamaan gedung tersebut merupakan tempat penyimpanan dan pengumpulan benda-

benda yang akan diselidiki ataupun yang dijadikan obyek untuk dipelajari. 

Pengertian kata muse atau museion kemudian mengalami perkembangan arti 

dan berubah menjadi museum dengan pengertian sekarang. Jadi dalam hal ini 

hanyalah dapat dikemukakan bahwa istilah museum telah lama dipakai orang. Pada 

hakekatnya berarti sebagai tempat penyimpanan hasil kebudayaan Indonesia (Buku 

Panduan, 1996: 3). 

4.  Sumber Belajar 

Menurut Sumadi Suryabrata sumber belajar merupakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi proses dan prestasi belajar seseorang adalah faktor-faktor 

instrumental yang keberadaan dan penggunaanya di rancang sesuai dengan hasil 

belajar yang ingin dicapai. Faktof-faktor instrumental itu antara lain: kurikulum, 

program, sarana, fasilitas dan guru (Suryabrata, 1983: 9)  

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sumber belajar adalah kegiatan 

siswa saat memanfaatkan museum Mahameru  sebagai sumber belajar sejarah, yaitu 

dengan cara mempelajari koleksi-koleksi dari isi museum Mahameru untuk 

pembelajaran sejarah. 
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D. Tujuan Penelitian 
 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ingin mengetahui pembelajaran sejarah siswa kelas VII SMP N 2 Blora Tahun 

Ajaran 2007/2008. 

2. Ingin mengetahui pemanfaatan museum Mahameru sebagai sumber belajar 

sejarah pada pokok bahasan Perkembangan masyarakat, kebudayaan dan 

pemerintahan pada masa Hindu-Budha serta peninggalan-peninggalanya oleh 

siswa kelas VII SMP N 2 Blora Tahun Ajaran 2007/2008. 

E. Manfaat Penelitian  
 
1. Manfaat yang bersifat praktis 

a. Bagi siswa 

Memberi pengetahuan tentang pemanfaatan museum Mahameru untuk 

peningkatan pembelajaran sejarah. 

b. Bagi guru 

Memberikan pengetahuan atau wawasan dalam memilih metode dan mampu 

memanfaatkan lingkungan sekitarnya (tempat-tempat peninggalan sejarah 

seperti : museum) yang dapat menunjang pengajaran sejarah. 

2. Manfaat yang bersifat akademis 

a. Bagi sekolah  

Memberikan masukan kepada siswa-siswa SMP N 2 Blora tentang 

pemanfaatan museum Mahameru sebagai sumber belajar sejarah. 

b. Bagi peneliti 
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Menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman dan kreatifitas peneliti dalam 

memanfaatkan museum Mahameru sebagai sumber belajar sejarah di Sekolah 

Menengah Pertama (SMP). 

F. Sistematika Skripsi 
 

Sistematika penulisan skripsi dalam penelitian yang berjudul Pemanfaatan 

Museum Mahameru Sebagai Sumber Belajar Sejarah Siswa Kelas VII SMP N 2 

Blora Tahun Ajaran 2007/2008, terbagi 5 bab yaitu Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, 

Metode Penelitian, Hasil Penelitian dan Pembahasan serta Penutup. 

Dalam Bab I yang merupakan Pendahuluan di dalamnya mengungkapkan 

tentang latar belakang masalah, permasalahan, penegasan istilah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

Tinjauan Pustaka yang terdapat dalam Bab II merupakan pedoman 

pemecahan masalah dalam skripsi ini, Bab tersebut menguraikan teori tentang 

Pembelajaran sejarah, pengertian museum, museum Mahameru, sumber belajar. 

Bab III merupakan Metode Penelitian. Di dalamnya membicarakan tentang 

Dasar penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, teknik sampling, 

keabsahan data, metode analisi data, dan prosedur penelitian.   

Hasil Penelitian dan Pembahasan terdapat dalam Bab IV. Dalam Bab ini 

menguraikan tentang hasil penelitian yaitu berupa gambaran umum lokasi penelitian, 

hasil penelitian serta pembahasan. 

Bab V dan merupakan Bab yang terakhir adalah penutup. Didalamnya berisi 

simpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.  

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pembelajaran  Sejarah 

Ilmu sosial adalah suatu bidang studi yang mempersoalkan manusia dengan 

usahanya untuk tetap hidup baik di lingkungan soaial maupun lingkungan fisik. 

Masing-masing pelajaran akan berhubungan dan memberikan sumbangan yang nyata 

dalam membentuk pribadi siswa dan dapat membentuk landasan yang berarti untuk 

siswa selanjutnya.  

Pengetahuan sosial didefinisikan sebagai studi terintegrasi dari ilmu-ilmu 

sosial dan humanitas untuk menumbuhkan kompetensi warga negara. Dalam 

hubungan dengan program pembelajaran di sekolah pengetahuan  sosial merupakan 

koordinasi dan studi yang sistematik, ditarik dari berbagai disiplin ilmu seperti 

antropologi, arkeologi, ekonomi, georafi, sejarah, hukum, filsafat, ilmu politik, 

psikologi, agama, dan sosiologi, yang sering juga merambah pada bidang ilmu 

matematika, humaniora, ilmu pengetahuan alam. Tujuan yang pokok dari 

pengetahuan sosial ini adalah membantu siswa dalam mengembangkan kecakapan 

untuk make inforned and reasoned dicision sebagai warga negara yang baik, 

berdasarkan budaya, masyarakat demokratis, dan dunia yang bebas. Esensinya 

pengetahuan sosial memberikan pengetahuan tentang bagaimana peran berwarga 

negara, dan karena masalah warga negara yang baik dikaitkan dengan keterpedulian 

atas kesehatan, kejahatan, politik luar negeri, watak multidisipliner, pemahaman atas 

permasalahan dan kemampuan untuk membuat solusi yang memasyarakatkan  

11 
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adanya pendidikan yang berwatak multidisipliner juga. Karateristik ini merupakan 

kunci dalam menetapkan aspek-aspek isi pembelajaran pengetahuan sosial. 

Sedangkan Pembelajaran ialah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar 

dan sengaja (Darsono, 2000: 26). Unsur-unsur dinamis dalam pembelajaran 

kongkuren dengan unsur-unsur belajar. Artinya unsur-unsur yang diperlukan dalam 

belajar yang keadaannya dapat berubah-ubah, juga terdapat pada diri guru (motivasi 

dan kesiapan membelajarkan siswa) dan upaya guru menyiapkan bahan 

pembelajaran, alat bantu pembelajaran, suasana pembelajaran dan kondisi serta 

kesiapan siswa mengikuti pembelajaran baik fisik maupun psikologis. 

Pengertian pembelajaran secara khusus antara lain : 

1. Behavioristik 

Pembelajaran adalah usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan 

dengan menyediakan lingkungan (stimulus). Agar terjadi hubungan stimulus dan 

respon (tingkah laku yang diinginkan) perlu latihan, dan setiap latihan yang 

berhasil harus diberi hadiah dan atau Reinforcement (penguatan). 

2. Kognitif 

Pembelajaran adalah cara guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

berpikir agar dapat mengenal dan memahami apa yang sedang dipelajari. Ini 

sesuai dengan pengertian belajar menurut aliran kognitif yang menekankan pada 

kemampuan kognisi (mengenal) pada diri individu yang belajar. 

3. Gestalt 

Pembelajaran adalah usaha guru untuk lebih memberikan materi pelajaran 

sedemikian rupa, sehingga siswa lebih mudah mengorganisirnya (mengaturnya) 
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menjadi suatu gestalt (pola bermakna). Bantuan guru diperlukan untuk 

mengaktualkan potensi mengorganisir yang terdapat dalam diri siswa. 

4. Humanistik 

Pembelajaran adalah memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih bahan 

pelajaran dan cara mempelajarinya sesuai dengan minat dan kemampuannya. 

Belajar akan membawa perubahan bila orang yang belajar bebas menentukan 

bahan pelajaran dan cara yang dipakai untuk mempelajarinya. 

Istilah pembelajaran sama dengan instruction atau pengajaran. Pengajaran 

mempunyai arti cara (perbuatan) mengajar atau mengajarkan. Dengan demikian 

pengajaran diartikan sama dengan perbuatan belajar (oleh siswa) dan kegiatan 

mengajar (oleh guru) (Gino, 1993: 30). Jadi pembelajaran sejarah yaitu sesuatu usaha 

untuk mengajarkan atau mendapatkan hasil dalam belajar sejarah dengan bimbingan 

seorang guru atau pengajar.  

Sementara itu tujuan pengajaran sejarah secara umum menurut Widja (1989: 

27) adalah untuk menguasai aspek pengetahuan, aspek pengembangan sikap, dan 

aspek keterampilan. Pelajaran sejarah pada tingkat SMP bertujuan untuk mendorong 

siswa berpikir kritis dalam memanfaatkan pengetahuan tentang masa lalu untuk 

memahami kehidupan masa kini dan yang akan datang. Selain itu bertujuan pula 

untuk memahami bahwa sejarah merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari, serta 

mengembangkan kemampuan intelektual dan keterampilan untuk memahami proses 

perkembangan masyarakat. 

Keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran sejarah dipengaruhi oleh 

beberapa komponen pembelajaran. Diantara komponen pembelajaran tersebut adalah 
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(1) adanya tujuan yang hendak dicapai, (2) keadaan dan kemampuan guru, (3) 

keadaan dan kemampuan siswa, (4) lingkungan masyarakat dan sekolah. Disamping 

itu strategi media, metode dan materi merupakan bagian integral dari komponen 

pembelajaran sejarah yang saling berkaitan dalam proses belajar mengajar. 

Adapun ciri-ciri pembelajaran antara lain : 

1. Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara sistematis. 

2. Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam belajar. 

3. Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik dan menantang 

bagi siswa. 

4. Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan menarik. 

5. Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan menyenangkan 

bagi siswa. 

6. Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran, baik secara fisik 

maupun psikologis. 

Tujuan pembelajaran adalah membantu pada siswa agar memperoleh 

berbagai pengalaman dan dengan pengalaman itu tingkah laku bertambah baik 

kualitas maupun kuantitas. Tingkah laku yang dimaksud meliputi pengetahuan, 

keterampilan, dan nilai norma yang berfungsi sebagai pengendali sikap dan perilaku 

siswa. 

B. Pengertian Museum 

1. Arti Museum 

Kata museum berasal dari kata Yunani kuno “Muse” kata muse sesungguhnya 

nama salah satu dewi diantara kesembilan dewi yang melambangkan cabang 
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kegiatan atau ungkapan ilmu dan kesenian itu sendiri disebut “museion”. Dengan 

demikian museum artinya tempat kerja ahli-ahli pikir/ilmuwan pada zaman itu. 

Mereka merasakan sungguh-sungguh bahwa gedung tempat bekerja itu merupakan 

laboratorium pendidikan serta tempat pembaktian diri kepada kesembilan dewi 

tersebut. Segala peralatan yang mereka pergunakan untuk praktek dalam ruang 

laboratorium itu mereka simpan digedung tempat mereka bekerjanya. Lama 

kelamaan gedung tersebut merupakan tempat penyimpanan dan pengumpulan benda-

benda yang akan diselidiki ataupun yang dijadikan objek untuk dipelajari. 

Pengertian kata muse atau museion kemudian mengalami perkembangan arti 

dan berubah menjadi museum dengan pengertian sekarang. Jadi dalam hal ini 

hanyalah dapat dikemukakan bahwa istilah museum telah lama dipakai orang. Pada 

hakekatnya berarti sebagai tempat penyimpanan hasil kebudayaan Indonesia (Buku 

Panduan, 1996: 3). 

Menurut ICOM (Internasional Council Of Museum), museum merupakan 

suatu lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan, melayani masyarakat, 

terbuka untuk umum, merawat dan menghubungkan serta memamerkan benda-benda 

peninggalan sejarah untuk tujuan studi, penelitian dan rekreasi. (Museum Negeri 

Jawa Tengah, 1992: 2) 

Menurut Soekiman (2000) museum berasal dari bahasa Yunani: mouseion, 

yang berarti kuil untuk dewa Muses putra Bapak Dewa Yunani ZEUS dengan 

Mnemosyne. 

Museum juga dapat dikatakan sebagai alat komunikasi kebudayaan suatu 

daerah, karena setelah kita melihat koleksi-koleksi yang ada di museum itu kita bisa 



 16

tahu hasil-hasil dari kebudayaan yang ada di suatu daerah tersebut. Oleh sebab itu, 

hasil kebudayaan tersebut harus dilestarikan dan di pamerkan kepada masyarakat 

umum. (Sutaarga, 1990: 33). 

Dalam Ensiklopedi Nasional jilid 10 (1990: 78) museum merupakan suatu 

bangunan tempat orang-orang memelihara dan memamerkan barang-barang yang 

mempunyai nilai-nilai lestari. Misalnya peninggalan-peninggalan benda-benda kuno 

(Asih, 1999: 140). 

Pameran barang-barang koleksi museum tersebut adalah suatu cara 

menyalurkan ilmu pengetahuan kepada rakyat, kepada publik. Cara penyaluran ilmu 

pengetahuan denga cara pameran ini adalah khas bagi pekerjaan setiap museum. 

Namun pekerjaan seperti ini tidak mudah, sebab museum itu nyatanya hanya 

memamerkan kebudayaan yang bersifat materiil saja. 

Museum secara tipologis menunjukan kesamaan penjenisan cabang-cabang 

seni dan ilmu yang dapat dibagi menjadi: 

a. Museum ilmu hayat 

b. Museum ilmu dan teknologi 

c. Museum arkeologi dan sejarah 

d. Museum antropologi dan etnografi 

e. Museum kesenian (Sutaarga, 1991: 9) 

2. Fungsi Museum 

Museum yang semula hanya berfungsi sebagai tempat pemujaan dan tempat 

untuk menyimpan alat-alat upacara pemujaan kepada para dewi menjadi luas 

jangkauan kegunaanya. 
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Fungsi museum itu antara lain: 

a. Pengumpulan dan pengamanan warisan alam dan hasil budaya 

b. Dokumentasi dan penelitian ilmiah 

c. Konservasi dan Preparasi 

d. Penyerahan dari kebudayaan antar daerah dan antar bangsa 

e. Pengenalan dan penghayatan kesenian 

f. Visualisasi warisan alam dan budaya 

g. Tempat orang melihat cermin pertumbuhan manusia. (Panduan Museum, 1996: 

4). 

3. Tugas Museum 

Tugas dari museum yaitu harus dapat memamerkan barang-barang 

koleksinya atas dasar ilmiah dengan cara-cara yang dapat memberi gambaran yang 

jelas. Barang-barang tersebut harus di tempatkan sedemikian rupa, sehingga sesuai 

dengan syarat-syarat pendidikan masyarakat. Dan cara-cara penyaluran ilmu 

pengetahuan di museum itu dari zaman dahulu hingga sekarang juga mengalami 

beberapa perubahan. 

Selain itu museum mempunyai tugas dilapangan sebagai tourisme, suatu 

usaha untuk memperkenalkan harta budaya bangsa kita kepada para pelancong dari 

luar negeri, menarik wisatawan berarti mendatangkan devisa, yang dapat menambah 

pendapatan suatu daerah tersebut. Hal tersebut tidaklah menduduki tempat nomor 

satu dalam tugas museum, sebab yang sudah dinyatakan bahwa museum adalah suatu 

badan atau lembaga ilmiah.  
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Sedangkan tujuan dari museum adalah untuk merealisasikan terbinanya nilai-

nilai budaya nasional yang dapat memperkuat kepribadian bangsa mempertebal rasa 

harga diri dan kebangsaan nasional serta memperkuat jiwa persatuan nasional. 

(Museum Negeri Jawa Tengah, 1992: 3). 

4. Manfaat museum  

Seperti terlihat dalam definisi-definisi di atas. Sebuah museum dipandang 

sebagai suatu lembaga atau organisasi juga merupakan suatu sistem. Sebagai suatu 

sistem museum terdiri dari berbagai elemen atau komponen yang satu sama lainya 

berhubungan, berinteraksi. 

Ada tiga komponen utama museum yaitu: tenaga, koleksi dan publik 

museum. Pada umumnya dapat dilihat hubungan fungsional yang akrab antara tenaga 

dengan koleksi museum. Baik yang menyangkut kegiatan pengumpulan, registrasi, 

presentsi, pameran koleksi, maupun yang berkaitan dengan berbagai cara pemberian 

informasi kepada publik museum sebegitu jauh belum banyak di singgung (Sutaarga, 

1991: 3-4). 

Museum dapat digunakan sebagai alat penunjang pelajaran (Kusumo, 1990: 

25) dan sebagai alat peraga serta budaya masa lampau. Dalam hal ini siswa dapat 

melihat dan mengamati secara langsung peninggalan-peninggalan di masa lampau 

yang tersimpan dialam museum. Dengan mendirikan berbagai museum, maka akan 

dapat memberikan manfaat yang besar. Berbagai manfaat museum tersebut di 

uraikan oleh Pratameng Kusumo antara lain: 

a. Museum sebagai tempat memelihara warisan budaya. 
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b. Tempat untuk membina dan melatih generasi muda. Artinya mereka mampu 

menguasai seni kebudayaan bangsanya kemudian menciptakan kreasi baru dan 

kelestarian kesinambungan kebudayaan bangsa. 

c. Museum merupakan cermin kebudayaan setempat di dalam lingkungan nasional. 

d. Membuat manusia penuh kesadaran budaya. 

e. Sebagai tempat pusat pendidikan masyarakat. 

f. Sebagai alat penunjang pelajaran (Kusumo, 1990: 25-29). 

C. Museum Mahameru 

1. letak Geografis 

Museum Mahameru yang merupakan museum satu-satunya ada di Kabupaten 

Blora ini letaknya sangat strategis berada di jantung Kota Blora, tepatnya terletak di 

Jln. Reksodiputro No. 54. Museum Mahameru ini berada satu lokasi dengan Taman 

Tirtonadi Kabupaten Blora. Museum Mahameru ini letaknya juga tidak jauh dari 

SMP N 2 Blora kurang lebih1/2 km ketimur. Museum ini merupakan satu-satunya 

tempat penyimpanan benda-benda bersejarah yang ada di wilayah kabupaten Blora 

yang dikelola oleh Yayasan Mahameru Blora diharapkan dapat merupakan embrio 

awal yang nantinya dapat berkembang sebagai Museum Mini peninggalan benda-

benda sejarah Kabupaten Blora.  

2. Koleksi-koleksi museum Mahameru 

Museum Mahameru pada saat ini telah dibuka untuk umum antara 08.00 s/d 

14.00 WIB kecuali pada hari-hari libur tutup. Benda-benda peninggalannya masih 

relatif sederhana berkisar antara abad ke XIII – XM. 

Antara lain: 
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o Berupa batu-batuan seperti : Rijang, kalsedon, meteor dan diatome 

(plangton yang sudah membatu). 

o Tosan aji 

o Buku  pekem wayang jawa 

o Hiasan dinding   

o Guci 

o Fosil binatang : fosil buaya  

o Arca : Arca Ganesa, Arca Siwa (Kabupaten Blora, 254 Tahun). 

3. Sejarah Berdirinya Museum Mahameru 

Bermula dari beberapa orang yang sering berkumpul dan berfikir apa yang 

dapat diperbuat untuk Blora yang hingga saat ini masyarakatnya masih miskin dan 

tertinggal, meski sebenarnya dikaruniai Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah 

seperti tambang, minyak dan hutan. Kemudian pada awal tahun 2000 dimulailah 

sebuah aktivitas nyata dengan melakukan penyisiran permukaan untuk 

mengumpulkan “kereweng” yang pada akhirnya menjadi starting point sebuah 

lembaga yang kemudian kami beri nama “Mahameru” dan berbentuk yayasan 

dengan sebuah akta Notaris: R. Tidore Iwan Wijaya, SH. No. 16 Tanggal 16 Mei 

2002 yang pengaktaanya baru dilakukan pada tahun ke Dua setelah dibentuk. 

Museum Mahameru ini dibuka secara resmi oleh Bapak Bupati Blora Ir. H. 

Basuki Widodo yang ditandai dengan penandatangan prasasti pada tanggal 12 

Agustus 2003 yang bertempat di jalan A. Yani No. 74 A Karangjati Blora yang pada 

waktu itu juga merupakan Sekretaris Yasayan Mahameru. 
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Penyisiran permukaan yang rutin dan terus menerus dilakukan pada akhirnya 

membuahkan hasil nyata, yaitu dengan berdirinya sebuah Rumah Sejarah 

“Mahameru” Kabupaten Blora pada tanggal 12 Agustus 2003 yang merupakan 

embrio berdirinya sebuah Museum Daerah di Kabupaten Blora yang sekarang telah 

benar-benar terwujud dan bisa dikunjungi oleh siapa khususnya masyarakat Blora, 

meski dengan koleksi yang masih sangat terbatas. 

Dari aktivitas rutin penyisiran permukaan yang pada awalnya hanya 

dimaksudkan khusus untuk mencari dan menyelamatkan sisa-sisa benda cagar-

budaya, kemudian banyak ditemukan realitas permasalahan-permasalahan dan 

keluhan masyarakat daerah yang dilakukan penyisiran. Sementara aktivitas dan mata 

pencaharian masyarakat sering kali berbeda dengan kondisi/sumber daya alam di 

sekitarnya.  

Selain itu, museum Mahameru juga aktif mangikuti berbagai aktivitas lain 

seperti program-program penguatan lembaga, pemberdayaan masyarakat, bhakti 

sosial, dan lain-lain, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, 

organisasi swadaya lain maupun yang diselenggarakan oleh Mahameru sendiri. Dari 

sini kemudian Mahameru mulai dikenal dan mendapatkan perhatian dari masyarakat 

luas, tidak hanya masyarakat Blora yang tetap berada di Blora, tetapi juga berbagai 

personal maupun kelompok masyarakat Blora yang berada jauh dari tanah 

kelahiranya, seperti di Semarang, Surabaya, Jakarta, Samarinda, Palangkaraya, dan 

lain-lain, yang sebagian juga ikut bergabung dengan museum Mahameru. 

Dari pijakan diatas kemudian Mahameru berkembang menjadi sebuah 

organisasi swadaya yang cukup besar pada tingkatan Kabupaten dengan ditandai 
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oleh semakin besarnya jumlah masyarakat yang bergabung menjadi anggota museum 

Mahameru (saat ini mencapai 5000 lebih), dengan latar belakang profesi dan 

pendidikan yang berbeda-beda. Keberagaman anggota ini akhirnya menjadi peluang 

sekaligus tantangan bagi museum Mahameru untuk mewujudkan Visi mulianya. 

Mengingat semakin banyaknya masyarakat yang ingin bergabung bersama 

museum Mahameru, maka perlu untuk membuka Kantor Cabang Yayasan di 

beberapa tempat di Kabupaten Blora dan diluar Blora dengan tujuan untuk lebih 

mempermudah dan mendekatkan masyarakat Blora yang ingin bergabung bersama 

Mahameru dalam membangun masyarakat Blora pada khusunya dan Indonesia 

umumnya. 

Dengan semakin banyaknya persoalan yang ditemukan di masyarakat 

kemudian Mahameru mencoba melakukan sebuah solusi guna memperluas ruang 

gerak yayasan, dengan tetap mengacu pada visi, misi, dan AD/ART yayasan. Divisi 

demi divisi kemudian dibentuk untuk menyikapi berbagai persoalan sosial 

kemasyarakatan tersebut. Menyikapi berbagai perkembangan yang terus 

bermunculan, maka Mahameru merasa perlu untuk merumuskan atau memperjelas 

kembali misi kelembagaan, dengan melakukan penyusunan strategi progaram yang 

jelas dan tepat untuk jangka waktu tertentu. Maka kemudian disusunlah Strategi 

program Mahameru yang diawali dengan pra-Refleksi Akhir tahun di Hotel Sinderan 

Blora pada tanggal 11 November 2003, kemudian dilanjutkan Refleksi Akhir tahun 

pada tanggal 12-14 Desember 2003 di Wisma INRI Kabupaten Karanganyar. Dari 

Refleksi akhir tahun tersebut kemudian direkomendasikan untuk dibentuk Tim kecil 
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yang kemudian bertanggung-jawab untuk menyelesaikan dokumen Strategi program 

Mahameru periode 2004-2008. 

Dari proses diatas kemudian Mahameru mempunyai program-program jangka 

pendek, menengah, maupun program jangka panjang (25 tahunan) dalam 

mewujudkan visi dan misi Mahameru yang tersusun dalam sebuah Strategi Program 

Mahameru (Yayasan Mahameru, 2006)  

Nilai : 

Kultur, Moralitas, Demokrasi dan Kesetaraan 

Visi: 

Terwujudnya masyarakat Blora yang mandiri, progresif, terbuka dan toleran yang 

mampu merealisasikan nilai-nilai budaya lokal tentang demokratisasi, kebebasan, 

keadilan, dan kesetaraan. 

Misi:  

1. Menyiapkan masyarakat Blora yang mampu melakukan transformasi sosial 

menuju masyarakat Indonesia yang demokratis, maju, dan berbudaya melalui 

pendekatan seni, sejarah, budaya, dan kultur masyarakat Blora. 

2. Mewujudkan Mahameru sebagai pusat pengembangan budaya, kultur, dan 

demokrasi pemberdayaan civil society di Kab. Blora (Yayasan Mahameru, 2006) 

Strategi: 

1. Pengembangan kapasitas lembaga 

2. Pendirian museum Daerah; penggalian, pengkajian dan pelestarian seni, sejarah., 

budaya dan kultur masyarakat Blora serta pemanfaatan nilai-nilai luhur yang 

terkandung didalamnya. 
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3. Pendidikan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia 

4. Pengembangan dan pemanfaatan ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 

5. Pemberdayaan masyarakat marginal. 

Progam Mahameru 2004-2008: 

 Pengelolaan Rumah sejarah “Mahameru” Kab. Blora 

 Siaran Rutin Bertajuk “Khasanah Budaya” Di Rspd gagak rimang 

 Pendirian dan Pengelolaan Museum daerah “Mahameru” Kab. Blora 

 Study Banding Permuseuman 

 Refleksi Akhir Tahun 2004, 2005, 2007, 2007 

 Penerbitan Buletin 

 Penulisan Cerita Tutur 

 Survey dan Identifikasi Situs di Kabupaten Blora 

 Pemberdayaan Sistem Informasi Situs dan BCB Kabupaten Blora 

 Pemberdayaan Wayang Krucil (Inventasisasi, Pagelaran dan Lokakarya) 

 Pendirian Koperasi 

 Pengadaan (Workshop dan Training) 

 Progran Museum Masuk Sekolah 

 Pameran Museum Keliling 

 Festival Seni Se-Kabupaten Blora 

 Rehabilitas Lahan Kritis 

 Pemberdayaan Masyarakat Desa 

 Bhakti Sosial (Pembagian Buku Kepada Siswa SD) 

 Mengusahakan tersedianya Sarana Air Bersih 
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 Pengembangan Biogas 

D. Sumber Belajar  

1. Pengertian Sumber Belajar 

Kegiatan belajar mengajar baik dan ideal adalah apabila dalam kegiatan 

belajar tersebut memanfaatkan sumber belajar, apalagi dalam pembelajaran sejarah, 

sumber belajar memilki peranan yang amat penting. 

Sumber belajar memiliki cakupan yang amat luas bisa dalam bentuk benda, 

orang atau lingkungan. Beberapa pengertian sumber belajar dapat di terangkan 

sebagai berikut: 

a. Menurut Winatra putra (1997: 548). Sumber belajar adalah semua sumber baik 

berupa data, orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh siswa dalam 

belajar sejarah, sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan 

belajarnya. 

b. Menurut Poerwodarminto (1993: 784). Sumber belajar adalah benda, orang atau 

lingkungan yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk memperjelas 

pemahaman siswa dalam kegiatan belajar-mengajar. 

c. Sumber belajar yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses dalam prestasi 

belajar seseorang adalah faktor-faktor instrumental yang keberadaan dan 

penggunaanya di rancang sesuai dengan hasil belajar yang ingin di capai. Faktor-

faktor instrumental itu meliputi antara lain: kurikulum, program, sarana, fasilitas 

dan guru (Suryabrata, 1983: 9). 

Dengan makin majunya teknologi di bidang pendidikan dimana guru bukan 

lagi merupakan satu-satunya sumber belajar maka sistem pendidikan haruslah dapat 
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menjawab tantangan-tantangan zaman. Pendidikan haruslah juga memperhatikan dan 

mengikutsertakan sumber-sumber belajar lainya agar tujuan pendidikan dapat di 

capai secara maksimal. 

Dari definisi yang di kemukakan di atas dapat di simpulkan bahwa yang di 

maksud dengan sumber belajar adalah segala benda, orang atau lingkungan yang 

dapat digunakan sebagai alat bantu untuk memperjelas pemahaman siswa dalam 

kegiatan belajar-mengajar. 

2. Manfaat Sumber Belajar 

Suatu kegiatan belajar mengajar akan lebih efektif dan efisien dalam tujuan 

belajar jika melibatkan komponen sumber belajar secara terencana, sebab sumber 

belajar sebagai komponen penting dan sangat besar manfaatnya. 

Manfaat sumber belajar antara lain meliputi: 

a. Memberi pengalaman belajar secara langsung dan kongkrit kepada peserta didik, 

misalnya karya wisata ke obyek-obyek seperti pabrik, pelabuhan, museum dan 

sebagainya 

b. Dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin di adakan, dikunjungi atau dilihat 

secara langsung dan konkrit, misal denah, sketsa, foto, film, majalah, dan 

sebagainya 

c. Dapat menambah dan memperluas cakrawala dan sajian yang ada di dalam kelas 

misal: buku-buku teks, foto film, nara sumber, majalah, dan sebagainya 

d. Dapat memberi informasi yang akurat dan terbaru misal buku bacaan, 

encyclopedia, majalah 
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e. Dapat membantu memecahkan masalah pendidikan, misal sistem belajar jarak 

jauh, pengetahuan ruang yang menarik, stimulasi penggunaan film dan OHP 

f. Dapat memberi motivasi yang positif apabila di atur dan direncanakan 

pemanfaatan secara tepat 

g. Dapat merangsang untuk berfikir, bersikap dan berkembang lebih lanjut, misal 

buku teks, film dan lain-lain yang mengandung daya penalaran sehingga dapat 

merangsang peserta didik untuk berfikir menganalisis dan berkembang lebih 

lanjut (Rohani, 1997: 103) 

3. Klasifikasi Sumber Belajar 

Selain  dapat di definisikan dan memberi banyak manfaat dalam membantu 

siswa dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), sumber belajar juga telah di 

klasifikasikan dalam beberapa kategori. Menurut AECT, sumber belajar 

diklasifikasikan ,menjadi 6 yaitu: 

a. Pesan yaitu informasi yang ditransmisikan (diteruskan) oleh komponen lain 

dalam bentuk ide, arti dan data. Contoh : isi bidang studi yang dicantumkan 

dalam kurikulum 

b. Orang yaitu manusia yang berperan sebagai pencari, penyimpan, pengolah dan 

penyaji peran. Contoh: guru, dosen, tutor, siswa, pembicara, instruktur dan 

penatar. 

c. Bahan yaitu sesuatu wujud tertentu yang mengandung pesan atau ajaran untuk 

disajikan dengan menggunakan alat bantu bahan itu sendiri tanpa alat penunjang 

apapun. Bahan ini sering disebut dengan soft ware/perangkat lunak. Contoh: 
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buku, modul, majalah, bahan pengajaran terprogram, film, video, film strif, dan 

sebagainya. 

d. Alat yaitu sesuatu perangkat yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang 

tersimpan dalam bahan tadi: alat ini biasa di sebut dengan hard ware/perangkat 

keras. Contoh proyektor, slide, OHP, monitor TV, kaset recorder, pesawat radio 

dan lain-lain. 

e. Teknik yaitu prosedur atau acuan yang disiapkan untuk menggunakan bahan, 

peralatan, orang dan lingkungan untuk menyampaikan pesan. Contoh: 

instruksional terprogram, belajar sendiri, belajar tentang permainan stimulus, 

ceramah, tanya jawab, dan lain-lain. 

f.    Lingkungan yaitu situasi sekitar dimana pesan disampaikan , lingkungan biasa 

bersifat fisik (gedung, sekolah, kampus, perpustakaan, labolaturium, studio, 

audotorium, museum, taman). Maupun lingkungan non fisik (suasana belajar dan 

lain-lain). 

Sekalipun telah dipisahkan kedalam 6 golongan tersebut dalam kenyataan 

sumber belajar tersebut satu sama lain saling berhubungan sehingga kadang-kadang 

sulit memisahkanya. 

Dilihat dari asal-usulnya sumber belajar dapat dibedakan menjadi 2 kategori, 

yaitu: 

1. Sumber belajar yang dirancang (by design) untuk tujuan belajar seperti misalnya 

guru, dosen, pelatih, ruang kuliah, laboraturium, perpustakaan, bengkel kerja, 

simulator, modul. 
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2. Sumber belajar yang dimanfaatkan (by utilization) yaitu dimanfaatkan untuk 

tujuan belajar. Contoh: pejabat, tokoh masyarakat, orang ahli dilapangan, pabrik, 

pasar, rumah sakit, surat kabar, radio, televisi, museum, biografi, dan lain-lain 

(Rohani, 1997: 109). 

Dalam pembelajaran sejarah, sumber belajar di kelompokan menjadi tiga 

tahap, yaitu: 

1. Sumber lisan yang berupa rekaman-rekaman suara dari suatu peristiwa rekaman 

dari para pelaku atau saksi suatu peristiwa sejarah, pidato-pidato dan lain-lain. 

2. Sumber tertulis dapat berupa arsip, dokumen, catatan-catatan harian, buku yang 

berkaitan dengan peristiwa sejarah, broseur, prasati dan sebagainya. 

3. Sumber benda merupakan benda artefak atau barang-barang lainya yang 

dihasilkan oleh manusia diwaktu yang lampau, seperti berbagai alat rumah 

tangga, alat pertanian, berbagai jenis mesin kendaraan, lukisan, patung, dan lain-

lain (Widja, 1989: 20). 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Dasar Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji tentang pemanfaatan 

museum Mahameru sebagai sumber belajar sejarah adalah metode kualitatif. 

Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data dan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang diamati (Moleong, 2002: 3). 

Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan beberapa 

pertimbangn. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila 

berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung 

hakekat hubungan antara peneliti dan responden dan ketiga, metode ini lebih peka 

dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan 

terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 2002: 5). 

Terkait dengan jenis penelitian tersebut, maka pendekatan penelitian 

tertumpu pada pendekatan fenomenologis, yakni usaha untuk memahami arti 

peristiwa dan kaitan-kaitanya terhadap orang-orang biasa dalam situasi tertentu 

(Moleong, 2002: 9). Disini peneliti berusaha untuk masuk kedalam dunia konseptual 

para subjek yang diteliti sedemikian rupa sehingga mengerti apa dan bagaimana 

suatu pengertian yang dapat dikembangkan oleh mereka disekitar peristiwa dalam 

kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan inilah diharapkan bahwa pemanfaatan 

30 
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museum Mahameru sebagai sumber belajar sejarah di SMP N 2 Blora dapat 

dideskripsikan secara lebih teliti dan mendalam. 

B. Fokus Penelitian 

Fokus adalah masalah yang diteliti dalam penelitian. Pada dasarnya fokus 

merupakan pembatasan masalah yang menjadi objek penelitian. Sesuai dengan 

perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus dalam penelitian 

ini adalah Pemanfaatan museum Mahameru sebagai sumber belajar sejarah. Sebelum 

mengenal museum siswa terlebih dahulu menerima materi dengan pokok bahasan 

Perkembangan masyarakat, kebudayaan dan pemerintahan pada masa Hindu-Budha, 

serta peninggalan-peninggalanya dengan demikian siswa akan mengerti tentang 

museum. 

C. Sumber Data Penelitian 

Sumber data penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya 

merupakan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2002: 112). 

Dengan demikian, sumber data penelitian yang bersifat kualitatif ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung 

melalui wawancara dengan responden atau informan lapangan yang berkaitan dengan 

penelitian ini yakni siswa kelas VII SMP N 2 Blora yang akan menerima materi 

dengan pokok bahasan Perkembangan masyarakat, kebudayaan dan pemerintahan 
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pada masa Hindu-Budha, serta peninggalan-peninggalannya, dan guru sejarah 

sebagai informan untuk wawancara. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

sumbernya yaitu buku-buku, makalah-makalah penelitian, dokumen dan sumber lain 

yang relevan. Data sekunder yang telah peneliti gunakan berupa dokumen sekolah 

berkenaan dengan profil dari SMP Negeri 1 Blora 

D. Teknik Sampling 

Teknik sampling disini adalah cara untuk mengambil sampel penelitian yaitu 

menentukan informan yang dianggap mampu menjawab dan memecahkan masalah 

yang peneliti ajukan. 

Oleh karena penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif, maka 

sampel yang digunakan adalah sampel yang bertujuan atau purposive sample yakni 

menurut sampel yang dihubungi dengan ketentuan tertentu yang diterapkan 

berdasarkan penelitian. Dengan kata lain pengumpulan data dimulai dari beberapa 

orang yang memenuhi kriteria untuk dijadikan anggota sampel, mereka kemudian 

menjadi sumber informasi mengenai orang lain yang juga dapat dijadikan anggota 

sampel. Orang-orang yang ditentukan ini kemudian dijadikan anggota sampel dan 

selanjutnya diminta menunjukan orang lain yang memenuhi kriteria untuk dijadikan 

sampel. Demikian seterusnya sampel jumlah anggota yang diinginkan terpenuhi 

(Hasan, 2002: 68). 
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Tabel 1 Matrik Pengambilan Sampel 

JUMLAH 
NO KELAS 

POPULASI SAMPEL
KETERANGAN 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

VII A 

VII B 

VII C 

VII D 

VII E 

VII F 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

JUMLAH 240 30  

Teknik analisis yang di gunakan adalah analisis deskritif persentase dengan 

rumus sebagai berikut:  

Persentase (%) = %100X
N
n  

Ket:  

% : Persentase dari suatu siswa 

n :  Jumlah nilai yang diperoleh 

N :  Jawaban seluruh nilai 

( Ali, M, 1993: 186) 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Karakteristik utama dalam penelitian kualitatif adalah sumber data yang 

diperoleh dari lapangan harus lengkap, sehingga penelitian dalam jumlah yang cukup 

lama berada dilapangan guna memperoleh gambaran proses yang komprehensif dan 



 34

menyeluruh. Untuk pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan beberapa metode yaitu : 

a. Observasi langsung 

Observasi adalah pengamatan keobjek penelitian, dalam hal ini adalah 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada pembelajaran sejarah di  SMP N 2 Blora 

yaitu dikelas VII. Selanjutnya hasil observasi ini atau pengamatan yang dilakukan 

oleh peneliti digunakan untuk menyusun angket yang ditujukan kepada siswa sebagai 

bahan penelitian atau pengamatan dan sebagai bahan untuk wawancara dengan guru 

sejarah.  

Berkaitan dengan observasi ini, peneliti telah menetapkan aspek-aspek 

tingkah laku yang hendak diobservasi yang kemudian peneliti rinci dalam bentuk 

pedoman agar lebih memudahkan peneliti dalam pengisian observasi. Namun 

demikian tidak menutup kemungkinan bagi peneliti untuk mencatat hal-hal yang 

belum dirumuskan dalam instrumen observasi. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewe) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu. 

Menurut Sudijono (2002: 82) wawancara adalah cara menghimpun bahan-

bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab secara sepihak, 

berhadapan muka dengan arah tujuan serta tujuan yang telah ditentukan responden 

tersebut adalah guru sejarah kelas VII SMP N 2 Blora yaitu Bapak Budi Santoso 
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dimana wawancara dengan beliau dilakukan pada tanggal 23 juli 2007. Untuk 

menjaga kredibilitas hasil wawancara perlu adanya pencatatan data yang peneliti 

lakukan dengan menyiapkan tape-recorder yang berfungsi untuk merekam hasil 

wawancara. Mengingat bahwa tidak setiap informan suka dengan adanya alat 

tersebut karena merasa tidak bebas ketika diwawancarai, maka peneliti meminta ijin 

terlebih dahulu kepada informan dengan menggunakan tape-recorder  tersebut. 

Disamping menggunakan tape recorder, peneliti juga membuat catatan-

catatan yang berguna untuk membantu peneliti dalam merencanakan pertanyaan 

berikutnya dan juga meminta peneliti untuk mencari pokok-pokok penting dalam pita 

suara sehingga mempermudah analisa. 

Meskipun dikatakan bahwa sumber diluar kata dan tindakan merupakan 

sumber sekunder, jelas hal ini tidak bisa diabaikan oleh peneliti. Dengan demikian 

peneliti tetap menggunakan data tambahan yang berasal dari sumber tertulis melalui 

dokumen resmi, makalah-makalah penelitian dan buku-buku yang relevan dengan 

penelitian ini. Studi dokumen resmi yang dilakukan adalah mengumpulkan data 

melalui pencatatan atau data-data tertulis mengenai keadaan SMP yang diteliti yakni 

SMP Negeri 2 Blora. 

Data tambahan lainnya adalah diperoleh dari foto, baik itu foto tentang orang 

dan latar penelitian. Dengan foto ini diharapkan kredibilitas penelitian ini dapat 

dipertanggung jawabkan karena telah sifat-sifatnya khas dari kasus yang diteliti 

dengan menggunakan foto. 
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c. Angket 

Angket merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh data atau informasi dari responden tentang pribadi atau lain-lainya 

(Arikunto, 1996: 124). Metode ini digunakan untuk mengungkap tentang 

pemanfaatan museum Mahameru oleh siswa dalam pembelajaran IPS sejarah, pada 

siswa kelas VII SMP N 2 Blora Tahun Ajaran 2007/2008 . 

Dari data jawaban angket siswa tentang pemanfaatan museum Mahameru 

sebagai sumber belajar sejarah dapat dibuat kriteria sebagai berikut:  

Skor jawaban (A) Sangat Tinggi  : 84-100% 

Skor jawaban (B) Tinggi   : 67-83% 

Skor jawaban (C) Sedang   : 50-66% 

Skor jawaban (D) Rendah   : 33-49% 

Skor jawaban (E) Sangat Rendah  : 20-32% 

(Arikunto, 2002: 245) 

F. Keabsahan Data 

Keabsahan data tidak dapat dilepaskan dari penelitian kualitatif karena terkait 

dengan derajat kepercayaan dari hasi penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian 

dikatakan valid dan reliabel apabila dilaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan 

data secara cermat dan menggunakan teknik yang tepat. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi guna 

memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini. Triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Denzim 



 37

(1978) membedakan empat triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori (Moleong, 2002: 

178). Dari keempat triangulasi ini yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 

triangulasi sumber dan triangulasi metode. 

Triangulasi sumber adalah teknik pengajuan dengan cara membandingkan 

dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh pada waktu 

dan alat yang beda. Pengujian data dengan teknik triangulasi sumber ini ditempuh 

melalui usaha yaitu membandingkan data hasil wawancara tentang pemanfaatan 

museum Mahameru sebagai sumber belajar sejarah. 

G. Metode Analisis Data 

Menurut Bogdan dan tylor, analisis data adalah proses yang merinci usaha 

secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis atau ide seperti 

yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema 

dan hipotesis itu (Moleong, 2002: 103). 

Menurut Milles dan Huberman (1992), ada dua jenis analisis data yaitu: 

Analisis mengalir/ flow analysis models dan analisis interaksi. 

Dimana dalam analisis mengalir, tiga komponen analisis yakni reduksi data, 

sajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan secara mengalir dengan 

proses pengumpulan data dan saling bersamaan. 

Dalam kaitanya dengan penelitian ini, peneliti menggunakan analisis kedua 

yakni model analisis interaksi atau interactive analysis models dengan langkah-

langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:  
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1. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, angket di SMP N 

2 Blora. 

2. Reduksi data, yaitu menggolongkan, mengartikan, membuang yang tidak perlu 

dan mengorganisasikan sehingga nantinya mudah dilakukan penarikan 

kesimpulan. 

3. Penyajian data, data yang direduksi tersebut merupakan sekumpulan informasi 

yang kemudian disusun atau diajukan sehingga memberikan kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

4. Penarikan kesimpulan atau Verifikasi. Setelah data disajikan, maka dilakukan 

penarikan kesimpulan atau verifikasi yang didasarkan pada reduksi data yang 

merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian ini.  

Model analisis tersebut dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut : 

  

 

 

 

 

 

Penyajian  
data 

Reduksi  
data 

Penarikan 
simpulan/ 
verifikasi 

Pengumpulan 
data 

(Miles, dan Huberman, 1992: 20) 

 

 



 39

H. Prosedur Penelitian 

Untuk memberikan gambaran mengenai prosedur dari penelitian ini, berikut 

akan di uraikan setiap pentahapannya: 

1. Tahap Orientasi 

Tahap ini dilakukan sebelum merumuskan masalah secara umum. Dalam 

tahap ini peneliti belum menentukan fokus dari penelitian ini, peneliti hanya berbekal 

dari pemikiran tentang kemungkinan adanya masalah yang layak di ungkapkan 

dalam penelitian ini. Perkiraan itu muncul dari hasil membaca berbagai sumber 

tertulis dan juga hasil konsultasi kepada yang berkompeten, dalam hal ini yakni 

dosen pembimbing skripsi I dan pembimbing skripsi II. 

2. Tahap Eksplorasi 

Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data, guna menganalisis 

dalam rangka memecahkan masalah/merumuskan kesimpulan/menyusun teori. 

Di samping itu, pada tahap inipun peneliti juga telah melakukan penafsiran 

data untuk mengetahui keseluruhan masalah, terutama menurut sudut pandang 

sumber datanya.  

3. Tahap Pengecekan Kebenaran Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yang sudah tersusun ataupun yang belum tersusun sebagai 

laporan dan bahkan penafsiran data, perlu dicek kebenarannya sehingga ketika di 

distribusikan tidak terdapat keragu-raguan. Pengecekan tersebut peneliti lakukan 

dengan menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu teknik pengujian dengan cara 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh pada waktu yang sama dengan alat yang berbeda, sedangkan triangulasi 
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metode digunakan peneliti untuk pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber 

data dengan metode yang sama.       

 



  BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum lokasi Penelitian 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi dan studi dokumentasi 

resmi dari pihak sekolah, diperoleh mengenai profil dari SMP yang diteliti yakni 

SMP N 2 Blora. 

Berdasarkan isi Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan 

Kebudayaan No. 187/SK/B/III tanggal 25 Mei 1960 telah jelas bahwa kelahiran SMP 

Negeri 2 itu adalah merupakan peralihan dari Sekolah Guru B Negeri yang berada di 

Blora pada saat itu. Oleh karena itu keberadaan SMP Negeri yang baru di Blora pada 

saat itu (tahun 1959/1960), adalah tidak terlepas dari keberadaanya SGB Negeri 

Blora pada tahun-tahun sebelum tahun 1960. 

Kita perlu mengetahui bahwa SGB Negeri Blora, yang merupakan sekolah 

pencetak guru-guru sekolah rakyat di Blora pada tahun-tahun sebelum tahun 

peralihannya (1960), adalah sekolah Negeri yang memiliki sarana prasarana yang 

cukup lengkap, disamping personalia yang cukup, mulai dari Kepala sekolah, stap 

guru, tata usaha, dan petugas-petugas lainya. 

Berpijak pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan 

Kebudayaan yang lain yakni No. 69691/S tanggal 22 Juli 1959, tentang penghapusan 

SGB Negeri di seluruh Indonesia secara berangsur-angsur, maka berdasarkan SK 

Menteri P dan K No. 187/SK/B/III tanggal 25 Mei 1960 itu, SGB Negeri di Blora 

mulai melaksanakan penerimaan siswa baru kelas I untuk SMP, sebagai realisasi 

41 
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peralihan SGB Negeri ke SMP Negeri, yang selanjutnya bernama SMP Negeri 2 

Blora. 

Sedangkan SMP yang sudah ada sebelumnya, yakni SMP Negeri yang berada 

dijalan Dr.Sutomo 38, Menjadi SMP Negeri I Blora. Dengan penerimaan siswa baru 

kelas I untuk SMP Negeri 2 Blora ini secara operasional, mulailah melaksanakan 

kegiatan akademisnya, dengan diawali 3 kelas kelas I, yang saat itu diterima. 

Bersamaan saat penerimaan siswa baru SMP inilah, diterima juga siswa baru 

kelas I untuk SGA Negeri di Blora, disamping masih adanya siswa SGB Negeri 

sebanyak 2 kelas sebagai kelas terakhir (kelas IV), yang masih harus diselesaikan 

setamatanya. 

Dengan demikian baik kelas I SMP Negeri 2, kelas I SGA Negeri maupun 

kelas IV SGB Negeri, semuanya masih menempati digedung SGB Negeri di jalan 

sekolahan pada waktu itu, atau Jalan Sindoro yang sekarang. 

Pada tahun ajaran berikutnya, yakni tahun 1960/1961, mulailah SMP N 2 

pindah tempat, menempati gedung bekas asrama siswa putra SGB, yang terletak di 

desa Kedung Jenar, ialah gedung sekarang ini yang berlokasi. Demikian pula pada 

tahun ajaran ke II ini, diterima siswa baru kelas I lagi, sejumlah 3 kelas sehingga 

SMP Negeri 2 pada tahun ajaran ke II itu menjadi 6 kelas, terdiri dari kelas I ada 3 

kelas, kelas II ada 3 kelas. 

Selanjutnya sesuai dengan SK Menteri PP dan K No. 69691/S tgl 22 juli 1959 

yang isinya menetapkan tentang dihapuskanya SGB Negeri di seluruh Indonesia, 

ditetapkan pula antara lain: 
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a. Kepala SGB Negeri yang mengalami peralihan itu, yang berwenang menjadi 

Kepala SMP Negeri pengganti SGB Negeri tersebut 

b. Demikian pula guru-guru SGB Negeri, menjadi guru SMP pengganti SGB, 

dengan catatan yang belum memiliki ijasah PGSLP secara bergiliran akan 

ditugasi untuk mengikuti tugas belajar di PGSLP. 

c. Pegawai TU SGB Negeri, secara otomatis menjadi pegawai Tata Usaha SMP 

Negeri, pengganti SGB. 

d.  Gedung, mebelair, alat kantor, menjadi milik SMP Negeri pengganti SGB. Dan 

beberapa ketentuan lain yang kesemuanya sudah tercantum pada SK Menteri PP 

dan K No. 187/SK/B/III tgl 25 Mei 1960, sebagai pelaksanaan SK Menteri PP 

dan K No. 69691/S tgl 22 Juli 1959 tersebut. 

Dengan demikian jelaslah kiranya bahwa dasar kelahiran SMP Negeri 2 yang 

baru itu sebagai peralihan dari pada SGB Negeri di Blora yakni atas dasar SK 

Menteri PP dan K No. 187/SK/B/III tanggal 25 Mei 1960. 

Dengan adanya kenyataan itu semua, maka sampai saat ini, tanggal 25 Mei 

1960, genaplah usia SMP Negeri 2 Blora itu menjadi 30 tahun, atau tepatnya pada 

tanggal 25 Mei 1960 ini, SMP Negeri 2 Blora memperingati hari jadinya yang ke-30. 

B. Hasil Penelitian 

Proses Belajar Mengajar Sejarah 

Untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sejarah, di 

SMP N 2 Blora khususnya untuk kelas VII sebelum mengajar guru terlebih dahulu 

harus menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), yang berisi tentang 

Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, Indikator, Alokasi Waktu, Tujuan 
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Pembelajaran, Metode dan Media yang akan digunakan. Dalam penelitian ini 

Kompetensi Dasarnya yaitu Perkembangan masyarakat, kebudayaan dan 

pemerintahan pada masa Hindu-Budha, serta peninggalan-peninggalanya. Setelah 

guru menyampaikan materi tersebut kepada siswa, dan materi tersebut ada kaitanya 

dengan museum, dalam hal ini guru menggunakan metode penugasan yaitu saat 

kegiatan belajar mengajar siswa diberi tugas untuk memanfaatkan museum 

Mahameru sebagai sumber belajar sejarah, sehingga siswa berkunjung kemuseum 

untuk mengamati koleksi-koleksi museum Mahameru serta memanfaatkan museum 

tersebut untuk pembelajaran sejarah. Setelah siswa mempelajari koleksi-koleksi dari 

isi museum Mahameru tersebut siswa merasa senang, ternyata belajar sejarah luar 

sekolahan atau di museum itu asyik juga dari pada belajar sejarah di dalam kelas 

terus, sehingga siswa akan merasa bosen dan jenuh karena siswa juga memerlukan 

pengalaman dengan benda-benda yang sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari, 

seperti berkebun, warung, serta widyawisata keberbagai perkebunan,dan tempat-

tempat peninggalan bersejarah seperti museum, dalam hal ini museum yang 

digunakan siswa untuk belajar sejarah.  

Pemanfaatan museum Mahameru sebagai sumber belajar sejarah dapat 

bersifat positif atau negatif. Persepsi yang bersifat positif dapat mendorong siswa 

bersikap dan bertingkah laku positif terhadap kehidupan sehari-hari maupun 

disekolah, dengan demikian siswa mengetahui arti pentingnya museum sebagai 

sumber belajar sejarah. Sebaliknya, persepsi siswa yang bersifat negatif dapat 

mendorong seseorang bersikap dan bertingkah laku negatif, misalnya siswa tidak 



 45

pernah kemuseum untuk memanfaatkan museum sebagai sumber belajar sejarah atau 

untuk sekedar jalan-jalan serta siswa itu tidak mengenal museum.  

Untuk mendeskripsikan mengenai proses pembelajaran sejarah di kelas VII 

SMP N 2 Blora pada pokok bahasan Perkembangan masyarakat, kebudayaan dan 

pemerintahan pada masa Hindu-Budha, serta peninggalan-peninggalanya oleh siswa 

kelas VII SMP N 2 Blora Tahun Ajaran 2007/2008, berikut hasil wawancara dengan 

guru sejarah Bapak Budi Santoso, S.Pd  pada tanggal 23 Juli 2007. Di samping dari 

hasil wawancara, peneliti juga akan mendeskripsikan data dari hasil hasil angket. 

1) Proses Pembelajaran 

Proses pembelajaran sejarah diawali dengan kegiatan rutin, dilanjutkan 

dengan kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Proses pembelajaran dengan sistem KBK 

lebih menuntut guru agar lebih kreatif dalam mengkondisikan lingkungan belajar 

sehingga menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Di sini guru 

bukan lagi sebagai subyek centre melainkan hanya sebagai fasilitator. 

Dalam menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas, dibutuhkan 

kreatifitas guru dalam menerapkan metode dan penggunaan media yang baik. 

Metode yang paling cocok digunakan dalam proses pembelajaran sejarah adalah 

metode bervariasi, sedangkan media sebagai alat pendukung dalam proses belajar 

mengajar. Misalnya guru mengajak siswa kemuseum sehingga siswa akan tertarik 

belajar sejarah. 

Di SMP Negeri 2 Blora, guru lebih banyak menggunakan metode ceramah 

dan tanya jawab dimana siswa lebih banyak diajak dialog dengan guru mengenai 

materi yang diajarkan. Dengan waktu yang terbatas maka guru sering menggunakan 
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metode tanya jawab, walaupun dengan metode tanya jawab diharapkan siswa mampu 

memahami materi yang disampaikan. Sedangkan respon siswa cukup bagus dalam 

pembelajaran sejarah dimana siswa cukup responsif di dalam memberikan 

pertanyaan-pertanyaan yang kritis pada guru, bagi siswa yang tidak aktif di dalam 

kelas guru mencoba mengajak mereka bersama untuk belajar dengan suasana belajar 

yang menyenangkan, sehingga siswa yang tidak aktif tetap bisa mengikuti pelajaran. 

Disamping metode, dalam pembelajaran sejarah juga diperlukan media yang 

beragam. Dalam pokok bahasan Perkembangan masyarakat, kebudayaan dan 

pemerintahan pada masa Hindu-Budha, serta peninggalan-peninggalanya, siswa di 

beri tugas oleh guru untuk memanfaatkan museum Mahameru untuk mempelajari 

peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di museum serta berbagai macam koleksi-

koleksi yang ada dimuseum Mahameru, yang berhubungan dengan materi yang 

diajarkan. Maka dari itu siswa dapat mengetahui dan mendeskripsikan bahwa 

museum itu penting untuk pembelajaran sejarah. 

Hambatan-hambatan di dalam proses pembelajaran adalah waktu yang sangat 

terbatas dengan materi yang tidak terbatas. Sebenarnya sarana dan prasarana sekolah 

cukup representatif dalam memenuhi kebutuhan proses pembelajaran, namun 

keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya sehingga penerapan metode dan media kurang 

variatif, serta hambatan dari kesiapan siswa itu sendiri. 

Hambatan dalam proses pembelajaran adalah metode dan media 

pembelajaran yang kurang kreatif dan beragam yang disebabkan oleh alokasi waktu 

yang sedikit sedangkan muatan materi banyak. 

2) Evaluasi Hasil Belajar 
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Evaluasi dilakukan secara berproses, maksudnya evaluasi diselenggarakan 

perkompetensi dasar dan tidak mengacu pada mid semester. Guru harus sedapat 

mungkin mengamati tiap-tiap siswa sehingga guru harus mengenal seluruh siswa. 

Siswa yang aktif harus diberi reward atau nilai tambahan sehingga menjadi motivasi 

bagi siswa yang tidak aktif untuk kemudian berusaha lebih aktif lagi dalam proses 

pembelajaran. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran ini dapat dilihat dari 

kemampuan kerja siswa seperti sering bertanya, berpendapat, berani tampil didepan 

kelas dan lain-lain. 

Dalam sistem evaluasi ini dikenal adanya sistem belajar tuntas, yang aspek-

aspeknya sesuai dengan kriteria kelulusan siswa dalam PP No. 15 tahun 2005 yaitu 

menyelesaikan seluruh materi pelajaran, tercapainya standar minimal, lulus ujian 

sekolah, dan lulus ujian nasional. Mengenai sistem belajar tuntas sesuai dengan 

SKBM (Standar Ketuntasan Belajar Minimum). Untuk semua mata pelajaran nilai 

minimal 4,26, nilai rata-rata minimal 5,00. Siswa yang mendapat nilai kurang dari 

4,26 harus mengikuti remidi. Remidi diselenggarakan setelah koneksi terhadap hasil 

ulangan dan secepatnya dilaksanakan, biasanya remidi dilaksanakan bukan dalam 

bentuk tes melainkan dalam bentuk tugas. 

Hambatan dalam pelaksanaan evaluasi adalah keterbatasan waktu dan tenaga 

guru yang dikarenakan tidak berimbangnya antara jumlah siswa dengan guru, dimana 

setiap kelas rata-rata berjumlah 40 orang. 

Dari pendapat diatas, peneliti simpulkan bahwa guru sejarah harus selalu 

mengadakan evaluasi hasil belajar setelah kompetensi dasar tersebut tercapai. Aspek 

penilaian meliputi aspek kognitif dan afektif. Penilaian aspek kognitif diperoleh dari 
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hasil tes tertulis atau dari hasil ulangan siswa, sedangkan afektifnya dapat dilihat dari 

sikap siswa, seperti kedisiplinannya, kerjasama dengan temannya, kecakapan 

bertanya dan sebagainya. Hambatan dalam pelaksanaan evaluasi adalah keterbatasan 

waktu dan tidak imbangnya antara jumlah siswa dan guru. 

3) Hambatan-Hambatan dalam Pembelajaran Sejarah 

Dalam proses belajar mengajar banyak sekali hambatan-hambatan yang 

muncul dilapangan, antara lain dari segi guru yang cenderung kurang kreatif dalam 

pengunaan metode dan media pembelajaran. Sebenarnya sarana dan prasarana yang 

ada disekolah cukup banyak, namun keterbatasan waktu yang menjadi kendala. 

Alokasi waktu yang sangat kurang dengan muatan materi yang harus disampaikan 

masih banyak, sehingga sangat menyulitkan guru dalam proses belajar mengajar. 

Namun demikian guru berusaha dengan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk 

menyelesaikan seluruh materi yang harus diajarkan. 

Selain berasal dari guru, hambatan lain juga berasal dari siswa, dimana 

mereka masih sulit untuk diajak mengubah pola pikir dan pola tindak yang 

tradisional menjadi lebih kreatif. Kebanyakan siswa masih menganggap bahwa 

materi pelajaran sejarah hanyalah materi hafalan saja dan kemampuan bertanya serta 

unjuk kerja siswa masih kurang. Disamping itu, alokasi waktu pembelajaran relatif 

sedikit, padahal muatan materi sangat banyak dan jumlah siswa yang terlalu banyak 

sehingga sulit untuk mengamati kompetensi masing-masing siswa. 

Disamping dari hasil wawancara, peneliti juga akan mendeskripsikan data 

dari hasil observasi. Dari hasil observasi proses pembelajaran dan evaluasi atau 

penilaian sejarah di SMP Negeri 2 Blora diperoleh data sebagai berikut : 
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a. Proses pembelajaran dilakukan didalam kelas dan diluar kelas. 

Proses pembelajaran sejarah di SMP N 2 Blora khususnya untuk kelas VII 

sendiri di lakukan  didalam kelas dengan situasi belajar yang tertib dan nyaman, 

selain di dalam kelas pembelajaran juga di lakukan di luar kelas yaitu di museum. 

Siswa diberi tugas untuk memanfaatkan museum yaitu untuk belajar sejarah dengan 

cara mempelajari koleksi-koleksi yang ada di museum, selain dimuseum 

pembelajaran sejarah juga di lakukan di perpustakaan. 

b. Keaktifan siswa pada saat proses pembelajaran masih dibawah 75%. 

Siswa masih canggung, malu atau tidak berani dalam mengungkapkan 

pendapat atau pertanyaan, mungkin mereka masih malu sama teman dan gurunya, 

karena mereka masih kelas VII dan belum kenal akrab sama guru dan temanya, 

sehingga proses pembelajaran kurang efektif. Meskipun proses pembelajaran 

berlangsung tertib, namun banyak siswa yang kurang antusias dalam proses 

pembelajaran. 

c. Proses pembelajaran meliputi kegiatan rutin, inti dan kegiatan akhir. 

Kegiatan rutin yang dimaksud adalah kegiatan atau hal-hal yang biasa 

dilakukan guru ketika pertama kali masuk kelas, yakni mengucapkan salam, mengisi 

presensi, memberi pengumuman, mengumpulkan tugas, menertibkan siswa. Kegiatan 

tersebut dimaksudkan untuk menciptakan suasana kelas kearah pembelajaran sejarah.  

Dilanjutkan dengan membuka pelajaran, yang dimaksud dengan membuka 

pelajaran adalah kegiatan guru diawal pembelajaran (setelah melakukan kegiatan 

rutin) untuk menciptakan suasana mental serta menimbulkan perhatian siswa agar 
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terarah pada hal-hal yang dipelajari. Membuka pelajaran ini tidak hanya dilakukan 

pada setiap awal pelajaran tetapi juga setiap kali beralih ke hal atau topik baru. 

Pada pokoknya kegiatan membuka pelajaran meliputi hal-hal sebagai berikut:  

1). Menarik perhatian dan motivasi siswa. 

Dalam usaha menarik perhatian dan motivasi siswa guru menceritakan 

kejadian-kejadian aktual dengan memberi contoh yang menarik. 

2). Memberikan acuan atau struktur pelajaran. 

Kegiatan ini dilakukan dengan menunjukkan tujuan pelajaran, pokok 

permasalahan yang akan dibahas dan rencana pelaksanaan pembelajaran. 

3). Apersepsi. 

Apersepsi yang dimaksud disini adalah usaha guru dalam mengkaitkan antara 

pelajaran baru dengan materi yang sudah dikuasai siswa. Dengan kata lain apersepsi 

ini merupakan mata rantai penghubung antara materi yang lama dan baru. Dalam 

apersepsi ini guru biasanya memberikan 2 atau 3 pertanyaan kepada siswa tentang 

materi yang telah dibahas pada pertemuan terdahulu. 

4). Pre tes (tes awal). 

Pre tes yang biasa dilakukan adalah dalam bentuk tertulis maupun lisan yang 

bertujuan untuk menjaga proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan 

pre tes tidak selalu dilakukan sebab harus dikondisikan dengan jam pelajaran. Bila 

waktu mencukupi maka pre tes dilaksanakan, namun apabila waktu terbatas 

sedangkan kompetensi yang harus dicapai secara keseluruhan maka pre tes ini tidak 

dilakukan. 
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Selanjutnya adalah kegiatan inti, yang dimaksud yakni pelaksanaan dari 

proses pembelajaran, bagaimana tujuan-tujuan belajar direalisasikan melalui metode 

dan media yang telah disiapkan guru. Adapun metode pembelajaran sejarah yang 

digunakan adalah metode ceramah, diskusi kelompok dan tanya jawab dengan 

penggunaan media pembelajaran berupa gambar, peta dan media lainnya. 

Pada setiap akhir jam pelajaran atau akhir pokok bahasan, guru melaksanakan 

kegiatan untuk menutup pelajaran, agar siswa memperoleh gambaran yang utuh 

tentang pokok-pokok materi pelajaran yang dipelajari. 

Adapun cara-cara yang dilakukan guru dalam menutup pelajaran adalah 

sebagai berikut : 

1). Memberi dorongan psikologis atau sosial 

Hal ini dilakukan guru pada akhir pembelajaran dengan memberikan kata-

kata pujian yang kerapkali cukup hanya satu kalimat saja, misalnya : “bagus, hari ini 

kalian telah mengikuti pelajaran dengan aktif….”. 

2). Evaluasi atau penilaian  

Evaluasi pada akhir pembelajaran ini biasa disebut dengan post tes dengan 

memberikan pertanyaan baik tertulis ataupun lisan sebagai umpan balik guru untuk 

mengecek apakah siswa telah menangkap semua materi pelajaran yang telah 

diperolehnya dan menerapkannya. Pelaksanaan post tes sama seperti pelaksanaan pre 

tes yakni tidak harus selalu dilaksanakan karena harus disesuaikan dengan waktu 

yang tersedia. Evaluasi atau penilaian dilakukan dengan cara tes dan non tes. Tes 

dilakukan untuk mendapatkan ranah kognitif sedangkan non tes digunakan untuk 

mendapatkan ranah afektif. Tes diperoleh dengan cara tes tertulis ataupun lisan, 
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sedangkan non tes dilakukan dengan mengamati sikap dan kompetensi siswa pada 

saat proses pembelajaran itu berlangsung. 

Disamping dari hasil wawancara, dan hasil observasi peneliti juga akan 

mendeskripsikan data dari hasil angket. Dari hasil angket siswa di SMP Negeri 2 

Blora untuk items Kegiatan pembelajaran sejarah diperoleh data bahwa keaktifan 

siswa dalam mengikuti pelajaran sejarah dengan persentase 43,33% selalu, 16,67%, 

sering, 20% kadang-kadang, 20% pernah, dan 0% tidak pernah. Siswa yang suka 

pada pelajaran sejarah diperoleh persentase 50% suka, 10% suka sekali, 0% tidak 

suka, 13,33% kurang suka, dan 26,67% cukup suka. Kedudukan pelajaran sejarah di 

peroleh persentase 16,67% setuju, 10% setuju sekali, 33,33% tidak setuju, 26,67% 

kurang setuju, 13,33% cukup setuju. Guru selalu memberikan pelajaran secara 

sistematis di peroleh persentase 36,67% selalu, 10% sering, 20% kadang-kadang, 

33,33% pernah, 0% tidak pernah. Siswa yang mengalami kesulitan dalam 

pembelajaran sejarah di peroleh persentase 30% selalu, 23,33% sering, 20% kadang-

kadang, 23,33% pernah, 3,33% tidak pernah. penggunaan media atau alat peraga 

dalam pembelajaran sejarah di peroleh persentase 13,33% selalu, 20% sering, 

26,67% kadang-kadang, 33,33% pernah, 6,67% tidak pernah. Metode yang 

digunakan dalam pembelajaran sejarah selain metode ceramah persentase 60% 

setuju, 30% setuju sekali, 3,33% tidak setuju, 3,33% kurang setuju, 3,33% cukup 

setuju. Metode karya wisata digunakan guru dalam pembelajaran sejarah diperoleh 

persentase 10% selalu, 0% sering, 40% kadang-kadang, 36,67% pernah, 13,33% 

tidak pernah. Metode yang digunakan oleh guru sejarah diperoleh persentase 50% 

ceramah bervariasi, 3,33% karyawisata, 20% diskusi, 26,67% dengan media, 0% 
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dengan sosio drama. Museum digunakan dalam pembelajaran sejarah diperoleh 

persentase 3,3% selalu, 0% sering, 10% kadang-kadang, 63,33% pernah, 23,33% 

tidak pernah.  

Dari sepuluh butir pertanyaan tersebut dapat kita lihat bahwa persentase 

terbesar adalah selalu (option c) yakni 56,67%, sehingga dapat peneliti simpulkan 

bahwa aktivitas yang menunjukkan kegiatan pembelajaran sejarah di SMP Negeri 2 

Blora adalah  sedang. 

Items persepsi siswa tentang museum Mahameru diperoleh data bahwa siswa 

yang tahu tentang museum 66,67%, sangat tahu 20%, 0% tidak tahu, 13,33% cukup 

tahu, 0% kurang tahu. Siswa yang mengetahui keberadaan museum diperoleh 

persentase 60% tahu, 16,67% sangat tahu, 20% tidak tahu, 3,33% cukup tahu, 0% 

kurang tahu. Siswa yang pernah mengunjungi museum diperoleh persentase 3,33% 

selalu, 3,33% sering, 10% kadang-kadang, 80% pernah, 3,33% tidak pernah. 

Keberadaan museum sebagai sumber pembelajaran sejarah diperoleh persentase 

64,67% menunjang, 16,67% sangat menunjang, 10% tidak menunjang, 26,67% 

cukup menunjang, 0,0% kurang menunjang. Siswa dalam memanfaatkan museum 

diperoleh persentase 3,33% selalu, 0% sering, 16,67% kadang-kadang, 46,67% 

pernah, 13,33% tidak pernah. Perlunya siswa diajak untuk melakukan pengamatan 

langsung ke museum diperoleh persentase 56,67% perlu, 33,33% sangat perlu, 10% 

cukup perlu, 0% kurang perlu, 0% tidak perlu. Museum digunakan untuk 

meningkatkan pembelajaran sejarah diperoleh persentase 56,67% setuju, 30% sangat 

setuju, 10% cukup setuju, 3,33% kurang setuju, 0% tidak setuju. Pengamatan siswa 

terhadap koleksi museum diperoleh persentase 30% selalu, 20% sering, 13,33% 
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kadang-kadang, 36,67% pernah, 0% tidak pernah. Ketertarikan siswa setelah 

melakukan pengamatan diperoleh persentase 33,33% tertarik, 30% sangat tertarik, 

33,33% cukup tertarik, 3,33% kurang tertarik, 0% tidak tertarik. 

Dari sepuluh butir pertanyaan tersebut dapat diperoleh bahwa persentase 

terbesar adalah selalu (option d) yakni 38,66%. Sehingga dapat peneliti simpulkan 

bahwa persepsi siswa tentang museum Mahameru di SMP Negeri 2 Blora adalah  

rendah. 

Items fungsi dan manfaat museum Mahameru diperoleh data bahwa yang 

memanfaatkannya 36,67% para peneliti, 30% mahasiswa, 10% siswa SLTP, 0% 

siswa SLTA, 23,33% masyarakat umum. Museum digunakan sebagai penelitian 

diperoleh persentase 50% pernah, 13,33% ya pernah 1 kali, 10% ya pernah 3 kali, 

0% ya pernah lebih dari 3 kali, 26,67% tidak pernah. Tujuan datang ke museum 

diperoleh persentase 0% meningkatkan prestase, 93,33% menambah pengetahuan, 

0% belajar bersama teman, 6,67% rekreasi dengan teman, 0% penelitian. Manfaat 

adanya museum Mahameru diperoleh persentase 40% merasakan, 40% sangat 

merasakan, 20% cukup merasakan 0% kurang memanfaatkan, 0% tidak merasakan. 

Anjuran guru untuk mengunjungi museum diperoleh persentase 10% selalu, 0% 

sering, 10% kadang-kadang, 56,67% pernah, 23,33% tidak pernah. Kelayakan 

museum untuk dimanfaatkan siswa diperoleh persentase 50% layak, 26,67% sangat 

layak, 20% cukup layak, 3,33% kurang layak, 0% tidak layak. Dukungan sekolah 

terhadap pemanfaatan museum diperoleh persentase 43,33% mendukung, 26,67% 

sangat mendukung, 23,33% cukup mendukung, 0% kurang mendukung, 6,67% tidak 

mendukung. Kunjungan ke museum sangat membantu meningkatkan prestasi belajar 
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diperoleh persentase 40% membantu, 30% sangat membantu, 30% cukup membantu, 

0% kurang membantu, 0% tidak membantu. Sulitnya pemahaman terhadap museum 

Mahameru diperoleh persentase 40% memahami, 6,67% sangat memahami, 43,33% 

cukup memahami, 10% kurang memahami, 0% tidak memahami. Siswa yang 

mendokumentasikan koleksi museum Mahameru diperloeh persentase 16,67% selalu, 

16,67% sering, 30% kadang-kadang, 13,33% pernah, 23,33% tidak pernah. 

Dari sepuluh butir pertanyaan diatas dapat kita lihat bahwa persentase 

terbesar adalah sering (option b) yakni 76,67%. Sehingga dapat peneliti simpulkan 

bahwa pemanfaatan museum Mahameru sebagai sumber belajar sejarah kelas VII di 

SMP Negeri 2 Blora adalah  tinggi. 

C. Pembahasan 

Setelah penelitian di laksanakan ada beberapa hal yang perlu di bahas dari 

hasil penelitian tersebut. Pembahasan yang akan dilaksanakan didasarkan pada hasil 

yang diperoleh dari penelitian. Dari hasil penelitian yang diperoleh menunjukan 

bahwa persepsi pembelajaran yang baik akan berpengaruh terhadap siswa dalam 

memanfaatkan obyek peninggalan sejarah. Melalui persepsi pembelajaran sejarah 

yang baik siswa cenderung akan berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan 

obyek-obyek peninggalan sejarah yang ada di sekitar lingkungan. 

Dari hasil penelitian diatas bahwa dalam proses pembelajaran sejarah kelas 

VII di SMP Negeri 2 Blora, pada pokok bahasan Perkembangan masyarakat, 

kebudayaan dan pemerintahan pada masa Hindu-Budha serta peninggalan-

peninggalanya oleh siswa kelas VII SMP N 2 Blora, karena materi tersebut ada 

kaitanya dengan museum maka guru memberi tugas kepada siswa untuk 
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mengunjungi museum Mahameru dengan cara mempelajari koleksi-koleksi isi 

museum tersebut. Selain itu dari hasil angket tentang pembelajaran sejarah siswa 

kelas VII SMP N 2 Blora di kategorikan sedang dengan rata-rata 56,67%.  

Sedangkan Pemanfaatan museum Mahameru sebagai sumber belajar sejarah 

dapat bersifat positif atau negatif. Persepsi yang bersifat positif yaitu siswa telah 

memanfaatkan museum Mahameru sebagai sumber belajar sejarah dengan baik dan 

dapat mendorong mereka bersikap dan bertingkah laku positif terhadap kehidupan 

sehari-hari maupun disekolah, dengan demikian siswa mengetahui arti pentingnya 

museum sebagai sumber belajar sejarah. Sebaliknya, persepsi siswa yang bersifat 

negatif dapat mendorong seseorang bersikap dan bertingkah laku negatif, misalnya 

siswa tidak pernah mengenal apa itu museum dan tidak pernah memanfaatkan 

museum Mahameru sebagai sumber belajar sejarah. Dari hasil angket siswa tentang 

pemanfaatan museum Mahameru dapat di kategorikan tinggi rata-rata 76,67% siswa 

itu telah memanfaatkan museum itu sebagai sumber belajar sejarah.    

Hal tersebut di atas di pengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari guru sejarah 

maupun dari siswa itu sendiri. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penyampaian 

materi yang sistematis dan menarik bagi siswa serta penggunaan metode ceramah 

dan tanya jawab dapat menimbulkan persepsi yang baik terhadap mata pelajaran 

sejarah, pada akhirnya siswa menganggap kedudukan pelajaran sejarah sama dengan 

pelajaran yang lain. 

Kenyataan di atas tidak bisa terlepas dari hal-hal yang dapat menghambat 

pembelajaran sejarah yang baik, diantaranya pembelajaran sejarah pada siswa SMP 

umumnya masih verbalistis. Selain itu juga masih minimalnya guru sejarah yang 
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menganjurkan pada siswanya agar memanfaatkan berbagai obyek peninggalan 

sejarah yang relevan dengan materi pelajaran sejarah yaitu museum Mahameru.  

Hal ini bisa di minimalisir oleh guru yang mengajar, sebelum proses 

pembelajaran sejarah berlangsung perlu dilakukan persiapan yang matang, materi 

yang akan diajarkan harus di sesuaikan dengan metode yang akan dipakai agar 

pembelajaran sejarah tidak terkesan verbalistik, guru harus pandai-pandai menarik 

perhatian siswa-siswanya. Pada akhirnya ketika guru berhasil menarik perhatian 

siswa-siswanya dengan mengajak kemuseum atau memperkenalkan museum kepada 

siswa maka akan menimbulkan pemahaman yang baik dalam diri siswa.  



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian, analisis data dan pembahasan maka dapat 

penulis simpulkan sebagai berikut :  

Pertama di SMP Negeri 2 Blora, dalam proses pembelajaran sejarah guru 

lebih banyak menggunakan metode ceramah dan tanya jawab dimana siswa lebih 

banyak diajak dialog dengan guru mengenai materi yang diajarkan. Dengan 

waktu yang terbatas maka guru sering menggunakan metode tanya jawab, 

walaupun dengan metode tanya jawab diharapkan siswa mampu memahami 

materi yang disampaikan. Sedangkan respon siswa cukup bagus dalam 

pembelajaran sejarah dimana siswa cukup responsif di dalam memberikan 

pertanyaan-pertanyaan yang kritis pada guru, bagi siswa yang tidak aktif di 

dalam kelas guru mencoba mengajak mereka bersama untuk belajar dengan 

suasana belajar yang menyenangkan, sehingga siswa yang tidak aktif tetap bisa 

mengikuti pelajaran. Disamping metode, dalam pembelajaran sejarah juga 

diperlukan media yang beragam. Dalam pokok bahasan Perkembangan 

masyarakat, kebudayaan dan pemerintahan pada masa Hindu-Budha, serta 

peninggalan-peninggalanya, siswa diajak kemuseum untuk melihat peninggalan-

peninggalan sejarah yang ada di museum serta berbagai macam isi dari museum, 

yang berhubungan dengan materi yang diajarkan. Dari melihat isi dari museum 

tersebut siswa dapat mengetahui dan mendeskripsikan bahwa museum itu penting 
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untuk pembelajaran sejarah. Sedangkan evaluasi atau penilaian siswa 

dilaksanakan secara berproses dimana evaluasi dilakukan tiap kompetensi dasar 

dan dilakukan secepatnya. Hambatan yang dialami dalam pembelajaran sejarah 

adalah alokasi waktu yang terbatas dengan materi yang banyak. Pembelajaran 

sejarah di SMP N 2 Blora dapat di kategorikan sedang yaitu 56,67%. 

Kedua Pemanfaatan museum Mahameru sebagai sumber belajar sejarah dapat 

bersifat positif atau negatif. Persepsi yang bersifat positif yaitu siswa telah 

memanfaatkan museum Mahameru sebagai sumber belajar sejarah dengan baik 

dan dapat mendorong mereka bersikap dan bertingkah laku positif terhadap 

kehidupan sehari-hari maupun disekolah, dengan demikian siswa mengetahui arti 

pentingnya museum sebagai sumber belajar sejarah. Sebaliknya, persepsi siswa 

yang bersifat negatif dapat mendorong seseorang bersikap dan bertingkah laku 

negatif, misalnya siswa tidak pernah mengenal apa itu museum dan tidak pernah 

memanfaatkan museum Mahameru sebagai sumber belajar sejarah. Dari hasil 

angket siswa tentang pemanfaatan museum Mahameru dapat di kategorikan 

tinggi rata-rata 76,67% siswa itu telah memanfaatkan museum itu sebagai sumber 

belajar sejarah.    

B. Saran 

Berdasarkan pada kesimpulan tersebut diatas, penulis memberikan saran 

kepada: 

1. Guru 

Guru hendaknya memiliki kreatifitas dalam mengajar, hindari penggunaan 

metode yang selalu ceramah dan tanya jawab terus yang akan berakibat siswa 



 60

menjadi bosan. Dalam penyampaian materi harus semenarik mungkin agar siswa 

tertarik pada pelajaran sejarah, misalnya materi yang ada kaitanya dengan 

museum atau peninggalan-peninggalan sejarah sehingga pembelajaran sejarah 

bisa dilakukan di luar sekolahan yaitu di museum sehingga siswa akan senang. 

Selain itu guru hendaknya memberikan bimbingan kepada siswanya agar dapat 

lebih banyak memanfaatkan koleksi-koleksi museum Mahameru untuk 

pembelajaran sejarah. 

2. Siswa 

Siswa dituntut juga untuk pro aktif dalam pelajaran sejarah dan jangan pasif 

hanya menerima apa yang diberikan atau diajarkan guru dan siswa harus dapat 

juga belajar mandiri agar prestasinya terus meningkat. Selain itu siswa 

hendaknya dapat memanfaatkan museum Mahameru sehingga dapat menunjang 

prestasi belajar sejarahnya.   

3. Sekolah 

Sekolah hendaknya dapat mencukupi kebutuhan belajar seperti menciptakan 

suasana sekolah yang kondusif, menyediakan sumber-sumber belajar yang 

dibutuhkan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Selain itu 

dari pihak sekolah seharusnya para siswanya disuruh untuk memanfaatkan 

museum Mahameru sebagai sumber belajar sejarah. 
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