
 

1 
Diah Ayu Kartikasari, 2017 
PENGGUNAAN SITUS CANDI DIENG SEBAGAI SUMBER SEJARAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN 
HISTORICAL COMPREHENSION SISWA  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

SMA Negeri 1 Wonosobo merupakan sekolah unggulan di Kabupaten 

Wonosobo, Jawa Tengah. Sekolah tersebut telah menjadi sekolah model bagi 

sekolah-sekolah lain di Kabupaten Wonosobo. Terdapat banyak prestasi 

akademik dan non-akademik yang telah dicapai oleh siswa-siswa di sekolah 

tersebut hingga di tingkat nasional. Salah satu pencapaiannya adalah bahwa 

SMA Negeri 1 Wonosobo menjadi juara I Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR 

Tingkat Nasional 2015 (SMAN 1 Wonosobo Juarai Lomba Cerdas Cermat MPR 

2015 - News Liputan6.com.html diakses 30 Januari 2017). Hal ini menambah 

koleksi penghargaan yang telah dicapai oleh SMA Negeri 1 Wonosobo selama 

ini. Begitu banyak capaian yang telah diraih oleh siswa-siswa di sekolah ini 

seharusnya juga diimbangi dengan penghargaannya terhadap hasil kebudayaan 

yang terdapat di lingkungan mereka. Dalam sebuah karya selalu tersimpan 

pengetahuan mengenai cara menghasilkan benda, dedikasi dalam 

pengerjaannya, kesabaran, kepedulian akan mutu dan ketrampilan 

mengerjakannya. Hal ini merupakan sebuah prestasi pula apabila peninggalan 

dapat dijadikan sumber belajar dalam pembelajaran sejarah. 

Berdasarkan hasil observasi, telah ditemukan bahwa SMA Negeri 1 

Wonosobo memiliki masalah dalam pembelajaran sejarah di kelas yaitu masalah yang 

berhubungan dengan guru sebagai salah satu sumber belajar. Guru masih 

memberlakukan sistem pembelajaran satu arah yaitu dari guru ke siswa saja. Metode 

ceramah juga membuat siswa kurang memahami materi yang dijelaskan oleh guru. 

Hal ini dapat dilihat pada saat guru menerangkan materi. Berdasarkan keseluruhan 

siswa yang berada didalam kelas, hanya separuh yang mengikuti dan memperhatikan 

pelajaran seutuhnya. Sedangkan separuh siswa lain sibuk dengan kegiatannya 
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masing-masing. Terdapat siswa yang izin keluar masuk kelas, dan yang lainnya yang 

hanya mendengarkan tanpa benar-benar memperhatikan pelajaran. 

Selain itu, pada beberapa kelas pelajaran sejarah berlangsung pada jam 

pelajaran yang terakhir, sehingga apabila pembelajaran dilakukan menggunakan 

metode ceramah tanpa variasi yang lain akan membuat siswa merasa bosan dan 

kurang fokus dalam mengikuti proses pembelajaran. Siswa hanya diminta diam 

ditempat untuk mendengarkan penjelasan materi selama pembelajaran. Pada  

pembelajaran yang dilakukan cenderung kurang memanfaatkan sumber-sumber 

belajar yang ada di lingkungan sekitar mereka. Padahal materi sejarah yang diajarkan 

di kelas X IPS lebih banyak dibanding dengan program lainnya seperti IPA. 

Menilai pendidikan di sekolah dewasa ini terlalu terpisah dari pengalaman 

dasar kehidupan modern (proses pembelajaran masih bersifat verbalistik). Dalam arti 

sekolah terlalu sedikit memberi kesempatan adanya persepsi kesadaran, penyelidikan, 

dan pengalaman yang sesungguhnya. Siswa memerlukan pengalaman dengan benda-

benda maupun pengalaman langsung yang sesungguhnya, yang ia alami di 

lingkungannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga siswa dalam belajar tidak 

terlalu abstrak dan dekat dengan kehidupannya. 

Sejalan dengan pernyataan Gregory, menurut Supriatna (1997) selama ini 

pengajaran sejarah di sekolah masih menggunakan pendekatan tradisional seperti 

ceramah, diskusi, dan lain-lain, serta lebih menekankan pada aspek kognitif dan 

mengabaikan ketrampilan-ketrampilan sosial dalam sejarah. Secara umum metode 

yang sering digunakan dalam proses belajar mengajar adalah metode ceramah. 

Padahal lebih dari itu, candi-candi yang berada di kawasan Dieng dapat menjadi 

sumber belajar bagi siswa. Maka dari itu, pemanfaatan sumber belajar sangatlah 

penting untuk meningkatkan proses pembelajaran sejarah, seperti memanfaatkan 

candi dalam hal ini candi-candi di kawasan Dieng agar siswa lebih memahami materi 

yang sedang dipelajari.  

Kawasan Dataran Tinggi Dieng memiliki potensi wisata yang 

mempesona. Berada diketinggian 2.100 mdpl dengan udaranya yang sejuk 

dengan lingkungan yang alami. Asal kata Dieng berasal dari bahasa Sanskerta 
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yaitu “Di” yang berarti tempat yang tinggi atau gunung dan “Hyang” yang 

berarti kahyangan. Berdasarkan penggabungan kata tersebut, maka dapat 

diartikan bahwa “Dieng” merupakan wilayah yang tinggi berupa pegunungan 

dimana para dewa bersemayam (Sukatno, 200, hlm. 106). 

Sejak awal peradaban klasik mulai dikenal oleh masyarakat di Jawa, 

Dieng sudah mengalami masifikasi bagi masyarakat penganut agama Hindu-

Buddha sebagai wilayah para Dewa Trimurti (Brahma-Wisnu-Siwa).Daerah 

puncak gunung yang berada di tengah-tengah pulau Jawa itu, Dieng telah 

dianggap sebagai “pakunya” (pingkalingganing bhuwana) pulau Jawa. Selain 

itu, orang-orang Hindu-Buddha menempatkan wilayah pegunungan Dieng 

sebagai tangga perjalanan menuju Nirwana. Oleh sebab itu, Dieng di masa 

dahulu sangat disucikan. 

Peninggalan-peninggalan arkeologi dan geografi di Dieng telah memberi 

petunjuk adanya suatu konsep peradaban yang sangat tinggi, dimana konsep dan 

sistem kultur universal sebagai pembentuk dasar kebudayaan telah 

teraplikasikan secara sempurna. Apabila ditelusuri dari kisah-kisah yang ada di 

dalamnya dapat menggambarkan bagaimana orang-orang Jawa masa dahulu 

memperoleh pengetahuan dunia dan kebahagiaan nirwana yang didasarkan pada 

ajaran filosofi, yang mengandung nilai-nilai spiritual. 

Pada mitologi Hindu, gunung diyakini merupakan “Meru” yang artinya 

“Pusat”, yang berfungsi sebagai rumah dewa. Oleh sebab itu, karena di Jawa 

Tengah ini daerah pegunungan Dieng sebagai dataran tertinggi, maka oleh raja 

Hindu Jawa Sang Raja Sanjaya pada tahun 732 M berkenan membangun rumah-

rumah dewa berupa candi-candi di Dieng. Pada kawasan dataran tinggi Dieng 

terdapat peninggalan kebudayaan masa Hindu Budha. Hal ini merupakan bentuk 

akulturasi kebudayaan yang sampai saat ini masih dijaga dan dirawat dengan baik. 

Akulturasi kebudayaan yaitu suatu proses percampuran antara unsur-unsur 

kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain, sehingga membentuk 

kebudayaan baru. Kebudayaan baru yang merupakan hasil percampuran itu masing-

masing tidak kehilangan kepribadian atau ciri khasnya. Oleh karena itu, agar dapat 
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berakulturasi, masing-masing kebudayaan harus seimbang. Begitu juga untuk 

kebudayaan Hindu-Buddha dari India dengan kebudayaan asli. Contoh hasil 

akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan asli adalah candi. 

Bentuk-bentuk bangunan candi di Indonesia pada umumnya merupakan 

bentuk akulturasi antara unsur-unsur budaya Hindu-Buddha dengan unsur budaya 

Indonesia asli. Bangunan yang megah, patung-patung perwujudan dewa atau Buddha, 

serta bagian-bagian candi di Indonesia pada hakikatnya adalah punden berundak yang 

merupakan unsur Indonesia asli. Candi Dieng yang berada di Wonosobo merupakan 

salah satu contoh dari bentuk akulturasi tersebut. 

Pada abad VIII sampai XII Masehi, telah dibangun kompleks percandian 

seluas 900.000 m² (Sonjaya, 2005). Kompleks candi Dieng terdiri dari Candi Arjuna, 

Candi Dwarawati, Candi Gatot Kaca dan Candi Bima.Komplek Candi Dieng 

dibangun pada masa agama Hindu, hal ini dapat dilihat dari peninggalan Arca Dewa 

Siwa, Wisnu, Agastya dan Ganesha. Semuanya bercirikan agama Hindu. Candi-candi 

Dieng dipercaya sebagai tanda awal peradaban Hindu di Pulau Jawa pada masa 

Sanjaya pada abad ke-8. Hal ini ditunjukkan dengan adanya gugusan candi di Dieng 

yang konon untuk memuja Dewa Syiwa. 

Dewasa ini, semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke lokasi-lokasi di 

sekitaran Dieng Wonosobo. Para wisatawan biasanya mencari informasi melalui 

internet atau orang yang sudah terlebih dahulu berkunjung ke Wonosobo. Informasi 

yang dicari mulai dari lokasi objek bersejarah, rute serta cerita sejarah menyangkut 

situs tersebut. Namun demikian, kekayaan Wonosobo di bidang kesejarahan ini 

belum merambah di lapisan peserta didik. Pada sekolah-sekolah di Kabupaten 

Wonosobo justru belum memaksimalkan sumber belajar di daerahnya. Padahal 

apabila lembaga sekolah memanfaatkan peninggalan sejarah di daerahnya, maka 

pembelajaran akan terasa lebih nyata dan dekat. 

Pemanfaatan situs sejarah Candi Dieng sebagai sumber belajar sejarah dapat 

memberikan gambaran yang lebih nyata kepada siswa sehingga mereka diharapkan 

dapat memahami peninggalan sejarah lebih nyata, tidak hanya dalam gambaran yang 

masih abstrak. Penemuan situs-situs sejarah sangat besar manfaatnya bagi sejarah 
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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. 

Sumber belajar dapat menjadi bermakna bagi siswa ataupun guru apabila 

sumber belajar diorganisasikan melalui satu rancangan yang memungkinkan 

seseorang dapat memanfaatkannya sebagai sumber belajar. Hendaknya memerhatikan 

tempat atau lingkungan sekitar dan benda peninggalan. Hal itu sejalan dengan 

implementasi kurikulum 2013 yang mengarahkan pembelajaran haruslah kontekstual 

dan buku teks tidaklah dijadikan satu-satunya sumber materi pembelajaran. Guru 

dituntut harus mampu memanfaatkan sumber belajar lainnya, dalam hal ini Candi 

Dieng merupakan situs yang dapat dijangkau siswa-siswa di SMA Negeri 1 

Wonosobo. Pada pembelajaran sejarah tidak terlepas dari prinsip-prinsip kurikulum 

yang telah mengikat. Prinsip kurikulum pendidikan sejarah menurut (Hasan, 2012, 

hlm.172-173) adalah berdasarkan lingkungan terdekat peserta didik, belajar dari yang 

kongkrit ke yang abstrak dan kemampuan berfikir. Hal ini tepat, dalam pembelajaran 

sejarah untuk mendapatkan hasil pendidikan sejarah yang berguna bagi kehidupan 

peserta didik dan masyarakat maka perlu adanya menerapkan prinsip tersebut. Prinsip 

pertama, Candi Dieng merupakan sumber belajar yang berdasar dari lingkungan 

terdekat peserta didik. Pendidikan hendaknya bermula dari lingkungan terdekat dan 

berkembang sampai lingkungan terjauh. Hal ini menjadi perhatian agar siswa lebih 

mengenal dan paham akan lingkungan dan masyarakat dimana ia tinggal. 

Prinsip selanjutnya yang perlu digunakan dalam sejarah adalah siswa perlu 

belajar dari hal yang kongkrit ke yang abstrak. Peninggalan candi Dieng sebagai 

sumber belajar merupakan sesuatu yang kongkrit. Candi dapat dilihat, diraba, 

dipegang dan diamati. Berdasarkan benda yang kongkrit tersebut siswa dapat diajak 

untuk mengembangkan kemampuan berfikir abstraknya tentang masyarakat pada 

masa Hindu-Buddha yang pernah memiliki kehidupan di dataran tinggi Dieng. Proses 

pembelajaran dapat jauh lebih bermakna dibandingkan dengan pembelajaran yang 

langsung memperkenalkan sesuatu yang abstrak. Pengamatan langsung terhadap 
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candi dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengagumi 

kemampuan masyarakat yang menghasilkannya. 

Salah satu materi yang tepat dan terdapat di Mata Pelajaran Sejarah adalah 

kebudayaan zaman kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia yang ada di kelas X 

Sejarah Wajib. Kompetensi Dasar yang terdapat pada materi tersebut adalah siswa 

dapat menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan 

Hindu dan Buddha ke Indonesia. Siswa dapat menganalisis perkembangan kehidupan 

masyarakat, pemerintah dan budaya pada masa kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha 

di Indonesia serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada 

kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Indonesia mulai berkembang pada zaman 

kerajaan Hindu-Buddha berkat hubungan dengan negara-negara tetangga maupun 

yang lebih jauh seperti India, Cina dan wilayah Timur Tengah. Kemudian 

memberikan pengaruh terhadap kepercayaan, sistem pemerintahan, maupun yang 

lainnya. 

Candi Dieng merupakan situs lokal yang menjadi suatu kekayaan yang 

dimiliki oleh masyarakat sekitar di Wonosobo. Unsur kelokalan dalam peradaban 

Dieng merupakan bukti tingginya prikehidupan masyarakat yang telah dicapai selama 

ini. Peradaban menunjukkan kemajuan suatu masyarakat atau bangsa. Berbagai 

bentuk hasil budaya yang terangkum dalam suatu kesatuan dapat dikatakan sebagai 

peradaban. Berbicara tentang peradaban Dieng tidak mungkin terlepas dengan 

pertumbuhan dan perkembangan peradaban di sekelilingnya. Deretan candi-candi di 

dataran tinggi Dieng tidak mungkin berdiri sendiri tanpa hubungan dengan 

masyarakat lain yang sebelumnya telah mampu mendirikan bangunan suci agama 

Hindu. 

Pembelajaran sejarah harus menggunakan pendekatan lokosentris, yakni 

pembelajaran sejarah dengan berdasar pada sejarah lokal. Guru harus memahami 

prinsip paralelisme waktu dalam menyajikan peristiwa dan juga harus memahami 

sejarah lokal. Dengan demikian, guru akan selalu menghubungkan peristiwa yang 

terjadi secara nasional dengan peristiwa yang terjadi di daerah. Contoh, ketika 

membahas penyebaran agama Hindu Buddha di Indonesia serta perkembangannya, 
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pada saat yang bersamaan membahas pula apa yang terjadi di daerah sekitar 

Wonosobo. Keterkaitan materi dan pembahasan akan melibatkan tidak hanya pikiran 

tetapi juga emosional, sehingga akan melahirkan kesadaran adanya kesinambungan 

sejarah masa lalu dengan apa yang terjadi sekarang. 

Berdasarkan uraian tersebut maka sudah sepantasnya seandainya kekayaan 

hasil budaya yang dimiliki kawasan Dieng sebagai situs lokal secara langsung 

maupun tidak langsung dapat memberikan sumbangan dalam keberadaan, 

pertumbuhan dan perkembangan peradaban Jawa. Paling tidak apabila ditarik dari 

kelokalannya, peradaban Dieng memberikan sumbangan di dalam sejarah Nasional 

Indonesia yaitu mengenai perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintah dan 

budaya pada masa kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. 

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Hasan dalam jurnalnya yang berjudul 

New Inititaives for The Teaching History of Indonesia (2016) sebagai berikut. 

The way the national historical events presented is chronologic, one after 

another as if they are isolated events without any connection with what 
happen at the local where students live. Conceptually or theoretically, what 
happened at national level is something independent as also what happened 

at the local. Hardly any historian tries to connect the events of national 
history and local history.  

Merujuk pada kutipan diaats, peristiwa sejarah nasional saat ini disajikan dengan 

terkotak seolah-olah tidak ada hubungan dengan apa yang terjadi dimana siswa 

berada. Secara konseptual apa yang telah terjadi di tingkat nasional pasti karena 

terdapat pengaruh dari daerah. Memang hal ini terlihat sulit, terutama dalam 

mengkaitkannya, bahkan dikatakan sejarawan masih mencoba menghubungkannya. 

Menjadi tantangan tersendiri bagi guru untuk menyisipkan materi lokal candi Dieng 

yang telah menjadi bukti sumbangan bagi kekayaan sejarah nasional Indonesia ini. 

Perlu diingat bahwa pendidikan sejarah memiliki fungsi dan peranan 

yang sangat penting bagi setiap individu, baik secara personal maupun secara sosial 

dimana memiliki kedudukan sebagai bagian dari suatu masyarakat, bangsa, dan 

negara. Melalui pengajaran sejarah, diharapkan mampu memotivasi dan 

membimbing siswa dalam melakukan refleksi ke masa lalu agar memperoleh 
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nilai-nilai yang bermanfaat bagi masa kini dan masa depan, sebab sejarah 

merupakan sumber inspirasi dan aspirasi untuk masa kini dan menghadapi tantangan 

dimasa depan.  

Secara tradisional, tujuan kurikulum pendidikan sejarah selalu diasosiasikan 

dengan pandangan yang dinamakan “parenialisme” yang memandang bahwa 

pendidikan sejarah haruslah mengembangkan tugas sebagi wahana “transformation 

of culture (Hasan, 2000, hlm.15). Menurut pandangan tersebut maka dalam 

pembelajaran sejarah hendaklah diajarkan sebagai pengetahuan yang dapat membawa 

siswa kepada pengharagaan yang tinggi terhadap “the glorioust past”. Kurikulum 

sejarah diharapkan dapat mengembangkan kemampuan anak didik dan generasi 

penerus untuk mampu menghargai hasil karya yang agung dari bangsanya di masa 

lampau, memupuk rasa bangga terhadap bangsanya dan memiliki rasa kesatuan dalam 

dirinya. 

Pembelajaran merupakan aktivitas manusia dalam kehidupan, bukan saja 

mengenai sekolah tetapi merupakan masalah setiap manusia yang ingin maju dan 

berkembang. Melalui pendidikan diharapkan dapat menghasilkan manusia yang 

memiliki perhatian, kepedulian dan kemauan untuk menjadikan situs peninggalan 

sejarah sebagai warisan yang perlu dipelihara. Menurut Perry (dalam Widja. 1989, 

hlm.106) melalui pendidikan, manusia mendapatkan unsur-unsur peradaban masa 

lampau, dan memungkinkan untuk mengambil peranan dalam peradaban masa kini 

maupun untuk membentuk peradaban di masa mendatang. 

Standar dalam pembelajaran sejarah secara eksplisit mempunyai tujuan umum 

yang memberikan kesempatan bagi semua siswa untuk mencapainya. Dalam sejarah 

kemampuan standar yang harus dikuasai salah satunya adalah historical thinking 

skills, yaitu kemampuan berpikir kesejarahan yang memungkinkan siswa untuk 

membedakan masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang dengan 

membangun pertanyaan; mencari dan mengevaluasi bukti-bukti; membandingkan dan 

menganalisis kisah, catatan sejarah dan mengkontruksi sejarah menurut versi masing-

masing siswa. 
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Setiap mata pelajaran perlu dipahami secara mendalam oleh setiap siswa 

termasuk dalam mempelajari sejarah. Pemahaman tersebut mencakup pemahaman 

konsep dari setiap mata pelajaran yang diberikan agar siswa dapat menerima materi 

dengan baik. Menutut Trianto (2010, hlm.7) pemahaman konsep adalah pemahaman 

siswa terhadap dasar kualitatif dimana fakta-fakta saling berkaitan dengan 

kemampuannya untuk menggunakan pengetahuan tersebut dalam situasi baru. Setelah 

siswa memperoleh apa yang mereka ketahui kemudian mereka mampu memanfaatkan 

pengetahuan tersebut dalam situasi baru dan ini membuat siswa paham benar tentang 

pengetahuan yang diperolehnya. 

Sejalan dengan itu, Hasan (2004, hlm. 10) menjelaskan bahwa orientasi pada 

kehidupan masa kini dalam pandangan ini menuntut siswa untuk dapat menggunakan 

pengetahuan dan pemahamannya mengenai kecenderungan-kecenderungan yang 

terjadi di masa lampau sebagai pelajaran yang dapat dimanfaatkan bagi kehidupan 

siswa masa kini.Hal memang penuh tantangan tetapi memiliki makna edukatif yang 

tinggi bagi siswa apabila bisa dicapai.Orientasi ini dapat memberikan kebermaknaan 

yang tinggi bagi siswa yang belajar sejarah bagi kehidupan nyatanya sebagai 

individu, anggota masyarakat dan anggota bangsa. 

Dengan demikian perlu adanya inovasi dalam pembelajaran sejarah yaitu 

mendekatkan siswa pada objek materi itu sendiri yaitu dengan menggunakan 

sejarah lokal sebagai terobosan dalam pembelajaran sejarah. Hal-hal yang 

diuraikan diatas adalah yang melatar belakangi penulis untuk mengkaji dan 

mengangkat solusi pengajaran sejarah, dan saya sebagai peneliti menawarkan 

metode yang menjadi sebuah harapan bisa berkontribusi terhadap upaya 

pengajaran mata pelajaran sejarah ke depan.  
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B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, rumusan masalah yang akan 

diulas dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagaimana desain pembelajaran dalam meningkatkan Historical 

Comprehension melalui situs Candi Dieng dalam konteks sejarah nasional 

zaman Hindu Buddha? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran dalam meningkatkan Historical 

Comprehension melalui situs Candi Dieng? 

3. Bagaimana peningkatan hasil pembelajaran dalam meningkatkan Historical 

Comprehension melalui situs Candi Dieng? 

4. Bagaimana kendala dan solusi pembelajaran dalam meningkatkan Historical 

Comprehension melalui situs Candi Dieng? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengembangkan desain pembelajaran dalam meningkatkan Historical 

Comprehension melalui situs Candi Dieng dalam konteks sejarah nasional 

zaman Hindu Buddha. 

2. Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran dalam meningkatkan Historical 

Comprehension melalui situs Candi Dieng. 

3. Mendeskripsikan hasil peningkatan pembelajaran dalam meningkatkan 

Historical Comprehension melalui situs Candi Dieng. 

4. Mendeskripsikan kendala dan solusi pembelajaran dalam meningkatkan 

Historical Comprehension melalui situs Candi Dieng. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis pendidikan harus bermula dari lingkungan terdekat kemudian 

berkembang hingga lingkungan terjauh. Menjadi hal utama bahwa manfaat penting 

dari pendidikan adalah siswa dapat mempelajari keahlian dengan berdasarkan kultur 

tempat mereka berada. Artinya dalam hal ini, Candi Dieng yang berada di sekitar 
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siswa menjadi  lingkungan fisik yang dapat dijadikan sumber belajar sejarah. Pada 

konteks ini pula situs Candi Dieng menjadi bukti konkrit dari peninggalan sejarah 

yang terjadi di daerah tersebut. Dengan demikian, siswa tersebut diharapkan mampu 

memanfaatkan situs yang berada di sekitarnya itu untuk  dapat lebih efektif dalam 

memahami suatu peristiwa sejarah.  

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa 

sebagai objek penelitian, sehingga diharapkan siswa memperoleh pengalaman 

tentang kebebasan dalam belajar sejarah secara aktif,  kreatif, dan menyenangkan 

melalui pemahaman sejarah. Siswa mendapatkan pembelajaran sjearah yang lebih 

bermakna sebagai bekal kehidupan mereka di masyarakat, khususnya dalam 

realisasi pembelajaran sejarah. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada guru sejarah 

tentang strategi pembelajaran aktif pemahaman sejarah sehingga dapat dijadikan 

acuan dalam memilih alternatif pembelajaran yang efektif serta aktif. Guru dapat 

menyesuaikan metode yang efektif dalam pembelajaran untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir historis peserta didik, kemampuan ini bukan hanya 

mengenai hafalan melainkan kemampuan peserta didik dalam merekonstruksi 

suatu peristiwa sejarah. Pemilihan metode yang tepat yang disesuaikan dengan 

materi ajar sangat dibutuhkan oeh guru yang berperan sebagai fasilitator di dalam 

kelas. 

c. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi kepada sekolah tentang 

salah satu strategi pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

kualitas pengajaran sejarah di sekolah. Serta memberikan sumbangan yang positif 

bagi sekolah dalam usaha perbaikan proses pembelajaran untuk meningkatkan 

hasil belajar. 
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E. Sistematika Penulisan 

Bab I terdiri atas latar belakang penelitian dan permasalahan yang 

berdasarkan fakta yang ada di sekolah dengan metode yang diberikan oleh guru serta 

respon yang diterima peserta didik akan mempengaruhi kemampuannya dalam 

memahami sejarah. Pada Bab ini menceritakan hal-hal yang melatarbelakangi 

mengapa peneliti memilih judul penelitian sehingga menekankan pentingnya masalah 

tersebut untuk segera diteliti.  

Bab II merupakan kajian pustaka berisikan daftar referensi dari semua jenis 

referensi seperti buku, jurnal, artikel, tesis, disertasi dan karya ilmiah lainnya yang 

dikutip dalam penulisan tesis. Pada Bab ini menjelaskan mengenai definisi dari 

historical comprehension sebagai hal yang penting dan menjadi ketrampilan yang 

perlu ditingkatkan, pemaparan mengenai konsep dari pembelajaran sejarah, serta teori 

belajar yang tepat terkait dengan pembahasan pada tesis ini. 

Bab III pada Bab ini disajikan metode yang digunakan dalam penelitian yang 

diuraikan menjadi beberapa bahasan. Metode penelitian yang digunakan adalah 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) menjelaskan secara jelas langkah-langkah yang 

telah dilakukan peneliti. Hal ini bertujuan dalam rangka transparasi kegiatan yang 

telah dicapai. PTK didefinisikan sebagai bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh 

pelaku tindakan, yang dilakukan untuk meningkatkan kemantapan rasional dari 

tindakan-tindakan mereka dalam melaksanakan tugas, memperdalam pemahaman 

terhadap tindakan-tindakan yang dilakukannya itu, serta memperbaiki kondisi dimana 

praktek-praktek pembelajran tersebut dilakukan. 

Bab IV merupakan pemaparan dari hasil penelitian yang dilakukan, serta 

jawaban dari rumusan masalah, dimulai dari deskripsi data yang terdiri dari dekripsi 

hasil desain pembelajaran dalam konteks materi masuknya Hindu Buddha, 

pelaksanaan dalam pembelajaran, hasil pembelajaran serta kendala- kendala yang 

muncul selama pembelajaran dan solusi dalam pembelajaran. 

Bab V merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap 

pengaruh metode belajar terhadap historical comprehension peserta didik serta 

jawaban dari rumusan masalah. Pada Bab terakhir dari tesis ini penulis akan 
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memberikan simpulan yang didasarkan pada hasil penelitian kemudian dilanjutkan 

dengan rekomendasi.  


