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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Fenomena yang terjadi pada kalangan mahasiswa saat ini merupakan 

sebuah pengaruh negatif dari adanya arus globalisasi yang semakin memudarkan 

batasan ruang dan waktu, serta akan memudarkan batas-batas kebudayaan sebagai 

identitas dan jati diri sebuah bangsa. Dalam proses globalisasi, Widja (2002, hlm. 

12) menyatakan bahwa bersamanya terbawa berbagai informasi yang tidak 

tersaring bagi generasi penerus bangsa, dan berimplikasi berbagai transmisi nilai 

ikut terpolusi atau terbelokkan oleh berbagai kepentingan yang tak sejalan dengan 

karakter bangsa tersebut. Dalam penelitian terdahulu yang telah dikemukakan 

oleh Amboro (2015, hlm. 110) pun mengatakan bahwa globalisasi tanpa disadari 

akan melahirkan proses homogenisasi budaya manusia. Penyeragaman budaya ini 

pada akhirnya akan semakin menggeser identitas-identitas setiap bangsa yang 

bersifat khas dan unik. Memudarnya identitas bangsa yang khas dan unik tadi 

sama halnya dengan mulai terancamnya keberadaan jati diri sebuah bangsa. 

Dalam ruang lingkup yang lebih kecil, fenomena tersebut dapat dlihat 

khususnya di kalangan mahasiswa pendidikan sejarah Universitas Galuh seperti 

ketertarikan mahasiswa terhadap materi sejarah yang disampaikan, kesadaran 

sejarahnya, serta kepekaan terhadap lingkungannya. Dewasa ini, mahasiswa lebih 

tertarik dan memahami terhadap materi sejarah yang membahas mengenai sesuatu 

hal yang berasal dari luar Indonesia seperti materi sejarah Eropa, Amerika atupun 

Australia. Mereka lupa bahwa ada materi yang seharusnya lebih mereka pahami 

sebagai ”pribumi” yaitu tentang materi-materi yang bersifat ke-Indonesia-an, 

seperti Sejarah Nasional Indonesia, Sejarah Kebudayaan Nasional ataupun Sejarah 

lokal. 

Terkait dengan penelitian ini, fenomena yang muncul di wilayah Ciamis 

khususnya di Universitas Galuh membuat peneliti seakan terusik untuk meneliti 

lebih dalam. Bagaimana tidak, wilayah Ciamis merupakan salah satu daerah yang 
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memiliki cukup banyak situs peninggalan sejarahnya namun pemberdayaan 

mengenai situs tersebut seakan kurang maksimal. Walaupun untuk Program Studi 

Pendidikan Sejarah di Universitas Galuh sudah memberdayakan penggunaan situs 

sejarah sebagai salah satu sumber belajarnya namun di beberapa perguruan tinggi 

lain yang menggunakan identitas lokal daerah sebagai label kampusnya ataupun 

sekolah masih belum dapat dilberdayakan secara maksimal. Selain itu, sejarah 

panjang mengenai “Galuh” sebagai ikon dari wilayah Ciamis ini seakan kurang 

dipahami dan dimaknai secara mendalam oleh mahasiswa yang berada di 

Universitas Galuh. Karena pada hakekatnya, nama “Galuh” merupakan sebuah 

identitas dan kebanggaan dari masyarakat Ciamis, bukan hanya sebuah penamaan 

belaka tapi lebih dari itu ada sebuah catatan sejarah panjang yang terkandung di 

dalamnya.  

Ciamis merupakan salah satu daerah yang memiliki situs-situs bersejarah 

sebagai peninggalan dari masa kerajaan “Galuh”. Beberapa sumber bersejarah di 

Ciamis saat ini telah dimanfaatkan sebagai tempat wisata historis. Tetapi secara 

luas, sebenarnya berpotensi pula sebagai sumber belajar. Sehingga di Ciamis 

memungkinkan diterapkan pembelajaran sejarah lokal sebagai salah satu 

kurikulum pendidikan di sekolah ataupun universitas. Pendekatan seperti inquiry 

approach dengan sasaran-sasaran kegiatan berupa “sejarah lokal” dalam 

perspektif sejarah nasional dianggap lebih bisa membawa mahasiswa untuk 

menghayati sejarah secara lebih maksimal. Oleh sebab itu, perlu dirumuskan 

langkah-langkah strategis untuk merealisasikan gagasan ini. Adanya kerjasama 

antara pemerintah daerah dengan penyelenggara pendidikan sangat diharapkan. 

Terlebih dahulu, harus diperhatikan aspek kesiapan dosen untuk memanfaatkan 

lingkungan sekitarnya sebagai bentuk realisasi pembelajaran sejarah lokal. Selain 

itu, dalam pembelajaran sejarah di kelas, harus ditekankan pentingnya kesadaran 

nasional maupun kesadaran lokal dengan memahami ragam pluralisme (suku, 

agama, etnis, budaya). Hal ini bertujuan membentuk sikap menghargai perbedaan 

dan menghormati antar sesama. 

Pada konteks di wilayah Ciamis itu sendiri, terkadang keberadaan situs-

situs sejarah yang ada cenderung kurang dimanfaatkan secara maksimal. 
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Keberadaan situs bersejarah lebih digunakan pada aspek pariwista dan sarana 

refreshing atau hiburan belaka daripada digunakan sebagai salah satu sumber 

belajar. Padahal apabila kita melihat potensi dalam upaya pemanfaatan situs 

sejarah sebagai sumber belajar akan sangat besar sekali dan jangan sampai situs 

sejarah yang memiliki nuansa historis dan sarat nilai ini seolah terlantar begitu 

saja. Padahal dengan adanya situs sejarah yang dijadikan sebagai sumber belajar 

ini akan mempermudah dalam upaya mengembangkan kesadaran sejarah lokal 

mahasiswa. Seperti halnya pemanfaatan situs Astana Gede sebagai sumber 

belajar. Situs Astana Gede itu sendiri terletak di daerah Kawali yang termasuk ke 

dalam wilayah Kabupaten Ciamis. Peninggalan arkeologis yang terdapat di situs 

ini terdapat tiga budaya yang berbeda yaitu antara budaya lokal, budaya Hindu 

dan Islam. 

Situs Astana Gede mempunyai arti yang sangat penting bagi sejarah 

Kerajaan di Indonesia, khsusnya di Tatar Sunda. Artefak atau peninggalan 

purbakala itu seakan-akan telah memberikan informasi bahwa di daerah tersebut 

pernah tumbuh Pusat Kerajaan Sunda – Kawali yang nantinya sangat berkenaan 

sekali dengan sejarah dari Kerajaan atau wilayah Tatar Galuh yang sekarang 

penamaan Galuh tersebut hanya dijadikan sebagai sebutan lain untuk wilayah 

Ciamis tanpa paham betul mengenai esensi dari nilai historis yang terkandung 

pada nama Galuh tersebut. Untuk Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas 

Galuh sendiri pada saat ini sedang gencar-gencarnya menggunakan situs sejarah 

sebagai salah satu sumber belajar mahasiswanya yang salah satunya menggunakan 

situs Astana Gede sebagai sumber belajar dalam upaya mengembangkan 

kesadaran sejarah lokal mahasiswanya.   

Hampir seluruh wilayah di Indonesia memiliki sumber bersejarah, baik 

yang berkaitan dengan sejarah nasional maupun lokal. Selain memiliki ikatan 

historis yang kuat, sumber-sumber tersebut menyimpan beragam informasi yang 

dapat digali. Oleh sebab itu, di bidang pendidikan, keberagaman ini mestinya 

dapat dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran, khususnya mata 

pelajaran sejarah di sekolah-sekolah ataupun Universitas sekalipun. Ketika kita 

berbicara soal sejarah berarti berbicara tentang rangkaian perkembangan peristiwa 
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yang menyangkut kehidupan manusia diwaktu yang lampau dalam berbagai 

aspeknya. Kemudian apabila kita berbicara tentang pengajaran sejarah itu berarti 

membawa rangkaian peristiwa kehidupan manusia kedalam kelas untuk 

diinformasikan dan disimak murid (Widja, 1991, hlm.95). Peristiwa masa lampau 

yang diangkat kembali melalui prosedur penelitian sejarah oleh ahli dianggap 

memiliki manfaat atau kegunaan bagi kehidupan manusia pada masa sekarang 

yang mempelajarinya, antara lain untuk pendidikan, memberi pengajaran 

(instruktif), memberi ilham (inspiratif), memberi kesenangan (rekreatif) (Wasino, 

2009, hlm.10). Situs sejarah tentu memilki peran yang penting dalam 

pembelajaran sejarah kaitannya dengan manfaat sejarah sebagai pendidikan. Situs 

sejarah dapat digunakan sebagai sumber sejarah yang menyajikan berbagai fakta 

yang lebih dekat dengan kebenaran serta memberikan fakta yang lebih dapat 

dipertanggungjawabkan. Sebagai sumber sejarah, situs sejarah juga dapat 

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

membantu siswa dalam memahami dan mencoba merangkai peristiwa yang terjadi 

di masa lampau.  

Pemanfaatan situs sejarah sebagai sumber belajar sejarah dapat 

memberikan gambaran yang lebih nyata kepada mahasiswa sehingga mereka 

diharapkan dapat memahami peristiwa sejarah secara lebih nyata, tidak hanya 

dalam gambaran yang masih abstrak. Pemanfaatan situs sejarah dapat dilakukan 

dengan berbagai cara, misalnya saja melalui film dokumenter mengenai situs 

tersebut, selain itu juga dapat dengan melakukan kunjungan langsung ke situs-

situs sejarah, ataupun dengan menunjukan gambar bagian-bagian situs dan lain-

lain. Penemuan situs-situs sejarah sangat besar manfaatnya bagi sejarah Indonesia, 

sebab dengan adanya penemuan-penemuan situs sejarah tersebut dapat 

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

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

ada, sehingga dapat dijadikan sebagai pembanding untuk mengukur kredibilitas 

sumber sejarah atau sebagai verifikasi sumber sejarah yang sudah diakui 

sebelumnya. 
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Pada akhirnya, pemanfaatan beberapa sumber bersejarah sebagai sumber 

belajar sejarah diharapkan dapat meningkatkan kesadaran sejarah, terutama 

mahasiswa. Selain itu, juga menumbuhkan kebanggaan sebagai putra-putri daerah. 

Mahasiswa juga menjadi terbuka wawasannya, sehingga mampu memunculkan 

kesadaran untuk merasa memiliki daerahnya yang ternyata mengandung nilai 

historis. Sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan sejarah, pembelajaran 

sejarah lokal bermuara pada pembentukan karakter bangsa (Nation Building), 

pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat serta pembentukan 

manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air bagi 

generasi muda kita. 

Idealnya pembelajaran sejarah selalu berangkat dari masalah dan 

fenomena-fenomena lokal, agar siswa mempunyai perasaan memiliki dan 

membutuhkan pelajaran yang mereka terima. Tentu konsep pembelajaran sejarah 

yang ideal adalah pembelajaran yang mampu menyajikan kesejarahan yang dekat 

pada lingkungan mahasiswa. Peninggalan sejarah lokal lebih menarik dan 

menyenangkan disajikan kepada para mahasiswa di daerah dibanding pahlawan 

yang jauh dari tempat tinggal mereka. 

Pembelajaran sejarah lokal mempunyai peran besar dalam upaya 

menghadirkan peristiwa kesejarahan yang dekat pada peserta didik. Sifat 

elastisitas sejarah lokal mampu menghadirkan berbagai fenomena, baik berkaitan 

tentang latar belakang keluarga (family history), sejarah sosial dalam lingkup 

lokal, peranan pahlawan lokal dalam perjuangan lokal maupun nasional, 

kebudayaan lokal, asal-usul suatu etnis, dan berbagai peristiwa yang terjadi pada 

tingkat lokal. Peserta didik akan diajak memahami kenyataan sejarah mulai dari 

yang terkecil, hingga dalam bingkai nasional, dan global.  

Oleh karena itu dengan mengenali aspek kesejarahan dari peristiwa lokal 

maka mahasiswa memiliki kebanggaan pada wilayahnya sendiri tanpa harus 

kehilangan semangat menghormati kebudayaannya dan sejarah milik masyarakat 

lain. Pembelajaran sejarah lokal memungkinkan mahasiswa akan lebih 

mempunyai ketertarikan dalam belajar. Hal ini disebabkan materi belajar sejarah 
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lokal diperoleh dari sekitar kehidupan mahasiswa yang diperoleh dari lingkungan 

dan masyarakat setempat. 

Pembelajaran sejarah merupakan sarana pendidikan yang memperkenalkan 

kepada mahasiswa tentang bangsanya di masa lampau, baik itu secara lokal 

ataupun yang sifatnya nasional. Melalui pembelajaran sejarah mahasiswa dapat 

melakukan kajian mengenai apa, mengapa, bagaimana, serta akibat apa yang 

timbul dari sebuah peristiwa di masa lampau yang menjadi tantangan kepada 

mereka dampaknya terasa bagi kehidupan pada masa sesudah peristiwa itu dan 

masa kini. Proses serupa terjadi pada kolektivitas, yakni pengalaman kolektifnya 

atau sejarahnyalah yang membentuk kepribadian nasional dan sekaligus identitas 

nasionalnya. Bangsa yang tidak mengenal sejarahnya dapat diibaratkan seorang 

individu yang telah kehilangan memorinya, ialah orang yang pikun atau sakit 

jiwa, maka dia kehilangan kepribadian atau identitasnya. 

Selama ini, pembelajaran sejarah di sekolah kurang begitu diminati oleh 

mahasiswa. Pelajaran sejarah dianggap sebagai pelajaran yang membosankan 

karena seolah-olah cenderung hapalan. Bahkan kebanyakan siswa menganggap 

bahwa pelajaran sejarah tidak membawa manfaat karena kajiannya adalah masa 

lampau. Tidak memiliki sumbangan yang berarti bagi dinamika dan pembangunan 

bangsa. Oleh karena itu, pelajaran sejarah hanya dianggap sebagai pelajaran 

pelengkap, apalagi mata pelajaran ini tidak diujikan secara nasional. Tidak 

mengherankan jika prestasi belajar sejarah siswa juga cenderung kurang 

memuaskan. Ada juga yang menganggap bahwa letak kejemuan mereka lebih 

pada figur pengajar yang kurang menarik  dalam mengajar sejarah. Banyak 

pengajar yang hanya menyampaikan materi secara textbook, tanpa variasi, 

monoton, kurang humor, dan tetap menggunakan metode ceramah yang 

membosankan. Banyak pengajar yang belum mempergunakan fasilitas media 

mengajar. Mereka tidak mempergunakan peta, foto, replika candi, artefak, fosil, 

sampai tidak mengoptimalkan fungsi teknologi pembelajaran yang berbasis 

internet atau multimedia, bahkan pemanfaatan situs sebagai sumber pembelajaran 

pun terkadang terabaikan. Padahal ketika pengajar mampu memanfaatkan situs 
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sejarah sebagai sumber pembelajaran maka tidak menutup kemungkinan bahwa 

ketertarikan mahasiswa terhadap materi sejarah akan semakin tinggi. 

Dalam implementasi pembelajaran di kelas, pada umumnya guru/dosen 

belum berhasil mengembangkan suasana pembelajaran yang variatif. Mereka 

selalu mengedepankan sistem pembelajaran ekspositoris yang menonjolkan 

pengem-bangan domain kognitif Tidaklah menghe-rankan kalau kemudian banyak 

siswa apatis dan skeptis pada mata pelajaran sejarah. Pengajaran sejarah masih 

berorientasi pada penyajian fakta, belum berorientasi pada upaya penghayatan dan 

kesadaran sejarah, seperti keprihatinan yang dikemukakan oleh I Gde Widja 

(1989, hlm. 11) sebagai berikut:  

“ Pengajaran sejarah hendaknya diselenggarakan sebagai suatu avontuur 

bersama dari pengajar maupun yang diajar. Dalam konsep ini maka 

bukan hafalan fakta, melainkan riset bersama antara guru dengan 

siswa/mahasiswa menjadi metode utama. Dengan jalan ini maka si 

mahasiswa langsung dihadapkan dengan tantangan intelektual yang 

memang merupakan ciri khas daripada sejarah sebagai ilmu... Dia 

menjadi peserta, pelaku dalam usaha „penemuan diri‟ bangsa kita 

sendiri” 

 

Selain itu, ada anggapan bahwa apabila belajar dengan hanya 

menggunakan buku teks akan menimbulkan verbalisme, maka dari itu diperlukan 

studi ekskursi. Kegiatan studi ekskursi ini digunakan untuk  menunjang mutu para 

mahasiswa agar memiliki pengetahuan lebih banyak tidak hanya berada didalam 

kelas tetapi juga diluar kelas sehingga tercipta suasana yang berbeda. Belajar di 

luar kelas juga lebih menyenangkan karena mahasiswa tidak hanya 

membayangkan apa yang dijelaskan oleh pengajarnya, tetapi juga dapat terjun 

langsung ke tempatnya. 

Pada era globalisasi saat ini, segala aspek yang dibutuhkan dalam berbagai 

hal dapat dengan mudah didapatkan. Akan tetapi, seiring dengan kemudahan-

kemudahan yang muncul dari adanya arus globalisasi yang massive ini telah 

menimbulkan sebuah permasalahan baru. Seperti halnya fenomena yang muncul 

di kalangan mahasiswa saat ini, dimana mereka memiliki kecenderungan 

mengadopsi kepada pola “mode of having”. Menurut Fromm (2008, hlm. 284) 

pola seperti ini dapat dipandang sebagai upaya eksistensi dalam era modernisasi 
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yang hanya ingin memiliki segala pernak-perniknya untuk sebatas pemenuhan 

terhadap gengsi dan keinginan saja. Fenomena seperti itu dapat dilihat dari 

kepekaan seseorang dengan lingkungannya, hal itu dapat kita lihat ketika mereka 

lebih mengenal sejarah atau budaya bangsa lain, contohnya mahasiswa lebih 

tertarik untuk mengetahui tentang sejarah atau budaya dari bangsa eropa, seperti 

tentang cerita-cerita heroic-nya, peninggalan-peninggalannya atau bahkan pola 

kehidupannya. Entah apa yang salah dalam hal ini, apakah sejarah dari bangsa ini 

tidak menarik?, ataukah ada rasa malu ketika kita mempelajari tentang sejarah dan 

budaya kita sendiri?. Ironis memang ketika pertanyaan tersebut muncul, hal 

tersebut terjadi karena kesadaran dari mahasiswa yang dianggap sebagai generasi 

penerus bangsa ini seolah sedang mengalami krisis kepercayaan diri terhadap 

sejarah dan budayanya sendiri. 

Terkait dengan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan kesadaran 

mahasiswa saat ini, peran pendidikan sebagai filter dalam era globalisasi ini 

memiliki andil penting. Karena pada hakekatnya, pendidikan merupakan salah 

satu faktor yang sangat penting dalam proses pembentukan sebuah karakter atau 

bisa juga dikatakan sebagai suatu proses pembinaan tingkah laku perbuatan 

sehingga dengan kata lain manusia harus belajar berfikir, berperasaan dan 

bertindak lebih sempurna dan lebih baik daripada sebelumnya. Tidak hanya 

membentuk sebuah tingkah laku yang bersifat personal, akan tetapi ketika 

dijewantahkan dengan benar tidak menutup kemungkinan akan membawa 

perubahan pada tingkat global. Pendidikan yang mampu mendukung 

pembangunan bangsa dan negara di masa yang akan datang adalah pendidikan 

yang mampu mengembangkan segenap potensi yang dimiliki mahasiswa sehingga 

benar-benar selaras dengan program pembangunan nasional dalam rangka 

mencapai tujuan nasional. 

Melalui pembelajaran sejarah dengan penggunaan situs sejarah yang 

dijadikan sebagai sumber belajar pada mahasiswa ini diharapkan dapat 

mengembangkan kesadaran sejarah lokal bagi para mahasiswa serta dapat 

memberikan pemahaman kepada mahasiswa terhadap arti pentingnya situs sejarah 

yang berada di lingkungan wilayahnya, disini mahasiswa diharapkan mampu 
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mengapresiasi tentang keberadaan situs tersebut. Upaya pengembangan kesadaran 

sejarah perlu kiranya diberikan kepada mahasiswa melalui pembelajaran sejarah 

lokal yang dijadikan sebagai sumber belajar. Ayatrohaedi (2012, hlm.22) 

menyatakan bahwa pelajaran sejarah merupakan ruang yang sangat penting bagi 

pengembangan kesadaran sejarah di sekolah. Kesadaran sejarah siswa perlu 

dibangun agar sejarah yang ada tidak begitu saja dilupakan dan terhapus oleh 

zaman. Kesadaran sejarah juga penting artinya karena bukan hanya 

mempersoalkan asal-usul yang memperkuat perasaan yang dapat mempertajam 

pandangan ke dalam dan ke luar kesatuan sosialnya, tetapi ia juga penting untuk 

memperkuat dorongan mencapai cita-cita bersama setelah belajar pengalaman di 

masa lampau.  

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, maka peneliti terdorong untuk 

membuat sebuah penelitian mengenai situs Astana Gede sebagai sumber belajar 

untuk mengembangkan kesadaran sejarah lokal mahasiswa program studi 

pendidikan sejarah Universitas Galuh Ciamis. 

 

1.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan dari latar belakang penelitian, maka yang menjadi fokus 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pemanfaatan situs Astana Gede sebagai 

sumber belajar untuk mengembangkan kesadaran sejarah lokal mahasiswa?” 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Karena luasnya fokus penelitian di atas dan untuk mempertajam penelitian 

tersebut maka dirumuskanlah beberapa pertanyaan penelitian secara rinci sebagai 

berikut :  

1. Bagaimana desain perencanaan pembelajaran dengan meggunakan situs 

Astana Gede sebagai sumber belajar pada mata kuliah Sejarah Kebudayaan 

Nasional untuk mengembangkan kessadaran sejarah lokal mahasiswa? 

2. Mengapa situs Astana Gede digunakan sebagai sumber belajar pada Mata 

Kuliah Sejarah Kebudayaan Nasional Program Studi Pendidikan Sejarah 

Universitas Galuh? 
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3. Bagaimana proses pembelajaran dengan menggunakan situs Astana Gede 

sebagai sumber belajar mahasiswa pada Mata Kuliah Sejarah Kebudayaan 

Nasional Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Galuh? 

4. Bagaimana hasil yang muncul pada mahasiswa dalam pembelajaran dengan 

menggunakan situs Astana Gede sebagai sumber belajar untuk 

mengembangkan kesadaran sejarah lokal?  

 

1.4 Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan umum penelitian ialah 

mengetahui deskripsi mengenai pemanfaatan situs Astana Gede sebagai sumber 

belajar untuk mengembangkan kesadaran sejarah lokal mahasiswa. 

 Adapun yang menjadi tujuan khusus dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui desain perencanaan pembelajaran dengan meggunakan situs 

Astana Gede sebagai sumber belajar pada mata kuliah Sejarah Kebudayaan 

Nasional untuk mengembangkan kessadaran sejarah lokal mahasiswa. 

2. Mengkaji dan menganalis penggunaan situs Astana Gede sebagai sumber 

belajar pada Mata Kuliah Sejarah Kebudayaan Nasional Program Studi 

Pendidikan Sejarah Universitas Galuh. 

3. Mengetahui proses pembelajaran dengan menggunakan situs Astana Gede 

sebagai sumber belajar pada Mata Kuliah Sejarah Kebudayaan Nasional 

Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Galuh. 

4. Memberikan gambaran tentang hasil yang muncul pada mahasiswa dalam 

pembelajaran dengan menggunakan situs Astana Gede sebagai sumber belajar 

untuk mengembangkan kesadaran sejarah lokal. 

 

1.5 Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi peneliti secara pribadi, 

juga bagi pihak lain, yakni: 

1. Manfaat akademis, hasil penelitian ini berguna bagi pengembangan penelitian 

mengenai penggunaan situs sejarah sebagai sumber belajar untuk 

mengembangkan kesadaran sejarah, khususnya situs-situs sejarah yang berada 
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pada lokalitas tertentu guna mengembangkan kesadaran sejarah lokal 

mahasiswa. 

2. Secara praktis, temuan-temuan dalam penelitian ini dapat digunakan oleh pihak 

universitas sebagai bahan masukan dalam meningkatkan pengembangan proses 

pembelajaran dalam upaya mengembangkan kesadaran sejarah lokal melalui 

pemanfaatan situs sejarah yang berada di lingkungan sekitar universitas. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan tesis ini rencananya akan terdiri dari 5 bab. 

Bab I dalam penulisan tesis ini berjudul pendahuluan, pada bab ini terbagi atas 

beberapa bagian yakni dimulai dengan latar belakang penelitian, yaitu berupa 

alasan mengapa peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat 

judul penelitian, dalam latar belakang ini juga disampaikan harapan dan 

permasalahan yang ada di lapangan. Pada bagian selanjutnya dalam bab ini juga 

dikemukakan mengenai rumusan masalah, tujuannya yakni untuk menentukan 

batasan permasalahan sehingga dapat terjadi pemfokusan penelitian, selanjutnya 

dimuat pula tujuan dari penelitian ini yang menyajikan hasil yang ingin dicapai. 

Manfaat penelitian merupakan bagian selanjutnya yang ada di bab pertama ini, 

manfaat penelitian ini dibagi menjadi manfaat akademis dan praktis. Di bagian 

akhir bab pendahuluan ini yaitu sistematika penulisan yang menjelaskan tentang 

struktur tesis mulai dari bab pertama hingga bab terakhir. 

Bab II berjudul kajian pustaka, kajian pustaka, dimana bab kedua tersebut 

mempunyai peranan yang sangat penting bagi penulisan tesis ini. Kajian pustaka 

ini berisi tentang konsep dan teori mengenai bidang yang akan dikaji. Dalam 

penelitian ini, peneliti mengguunakan berbagai penjelasan konsep dan teori seperti 

Situs Sejarah, Sumber Belajar, Pembelajaran Sejarah, dan Kesadaran Sejarah 

Lokal. 

Bab III dalam tesis ini berjudul metode penelitian, dimana di dalamnya 

terdapat berbagai komponen yang akan memberikan gambaran mengenai jenis 

penelitian dan langkah-langkah dalam penggunaan metode yang diambil dalam 

penelitian. Komponen yang pertama dibahasa dalam bab ini yaitu mengenai lokasi 
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dan subjek penelitian, selanjutnya dibahas mengenai metode yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode 

studi kasus. 

Bab IV mengenai hasil dan pembahasan penelitian. Bab ini menyajikan 

hasil pengumpulan data-data di lapangan. Kemudian pembahasan terhadap hasil 

temuan data di lapangan. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan metode studi kasus, maka pembahasan hasil temuan berdasarkan 

pada pertanyaan-pertanyaan penelitian yang berlandaskan pada kajian yang 

digunakan dalam Bab II. 

Bab V membahas kesimpulan. Bab ini akan menguraikan secara singkat 

hasil temuan yang dihasilkan oleh peneliti sehingga mampu menjawab pertanyaan 

penelitian secara deskriptif. Bab ini juga memuat rekomendasi yang ditunjukkan 

kepada dosen, universitas, pemerintah daerah, pengguna penelitian, dan penelitian 

dengan tema yang sama selanjutnya. 

 


