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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Candi 

Candi berasal dari kata candhika grha yang berarti rumah Dewi 

Candika, yaitu Dewi maut atau Dewi kematian Durga, oleh karena itu candi 

selalu dihubungkan dengan monumen tempat pendharmaan untuk memuliakan 

raja yang telah meninggal. Candi merupakan bangunan tempat ibadah dari 

peninggalan masa lampau yang berasal dari agama Hindu-Budha. Istilah candi 

tidak hanya digunakan oleh masyarakat untuk menyebut tempat ibadah saja, 

tetapi juga sebagai istana, pemandian/petirtaan, gapura, dan sebagainya (Daniel 

Agus Maryanto, 2007: 8). 

Soekmono (1977: 241) menegaskan bahwa candi bukanlah makam, 

tetapi bangunan kuil. Yudoseputro (1933: 118) mengemukakan bangunan candi 

sebagai bangunan suci di India sendiri tidak dipakai. Bangunan kuil tempat 

menyelenggarakan upacara agama Hindu di India dikenal dengan sebutan 

vimanna yang berarti rumah dewa atau ratha yang berarti kendaraan dewa, 

sedangkan untuk keperluan ibadah Budha di India dikenal dengan sebutan 

stupa. Di Indonesia bangunan suci Budha disebut candi. Sebutan candi di 

Indonesia menunjuk bangunan yang memiliki bermacam-macam fungsi yaitu 

candi yang berfungsi sebagai kuil Hindu, candi sebagai stupa dan bihara Budha, 

candi sebagai pintu gerbang, dan candi sebagai bale kambang  
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Berdasarkan pendapat para ahli disimpulkan bahwa candi adalah 

monumen peringatan meninggalnya raja atau kerabatnya. Candi merupakan 

salah satu peninggalan kebudayaan Hindu Budha di Indonesia. Beberapa candi 

di kecamatan Kalasan memberikan inspirasi kepada masyarakat bahwa daerah 

ini dulu tentunya merupakan daerah subur penuh keindahan dengan berbagai 

khasanah budaya yang menunjukkan kekayaan penciptanya. Candi-candi yang 

terdapat di Kecamatan Kalasan berdasarkan data dari Balai Pelestarian Cagar 

budaya dan Purbakala (BPCP) diantaranya yaitu Candi Kalasan, Candi Sari, 

Candi Sambisari, Candi Kedulan, dan Candi Prambanan. 

2. Sumber Belajar 

a. Pengertian Sumber Belajar 

Pembelajaran merupakan suatu proses sistemik yang meliputi 

banyak komponen. Salah satu komponen dalam proses pembelajaran adalah 

sumber belajar. Sumber belajar dapat menunjang proses pembelajaran 

sehingga dapat berjalan lancar. Menurut Cece Wijaya - Tabrani Rusyan 

(1992: 138-139) sumber belajar adalah: 

Lingkungan yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah sebagai sumber 

pengetahuan dapat berupa manusia atau bukan manusia. Sumber 

belajar itu tersedia di masyarakat, baik yang sudah dirancang untuk 

keperluan belajar maupun belum, seperti fasilitas yang tersedia di 

sekolah, halaman, kebun binatang, hutan, gunung, sungai, sawah, 

laut, peternakan, perikanan, dan lingkungan sosial kemasyaraktan. 
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Yusuf Hadi Miarso (1986: 73)  mengemukakan sumber belajar yaitu 

semua sumber (yang meliputi data, orang, dan barang) yang mungkin 

digunakan oleh si-belajar baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk 

gabungan, biasanya dalam situasi informal, untuk memberikan kemudahan 

belajar. Sumber-sumber itu meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan 

latar. Ahmad Rohani & Abu Ahmadi (1995: 152) menjelaskan sumber 

belajar adalah segala daya yang dipergunakan untuk kepentingan proses atau 

aktifitas pengajaran baik secara langsung maupun tidak langsung, diluar diri 

peserta didik (lingkungan) yang melengkapi diri mereka saat pengajaran 

berlangsung.  

Arif S. Sadiman (Ahmad Rohani & Abu Ahmadi, 1995: 152) 

berpendapat bahwa segala macam sumber yang ada di luar diri seseorang 

(siswa) dan yang memungkinkan atau memudahkan terjadinya proses belajar 

disebut sebagai sumber belajar. Segala sesuatu yang dialami dapat disebut 

sebagai sumber belajar sepanjang hal tersebut membawa pengalaman yang 

menyebabkan belajar. Proses pembelajaran itu sendiri dapat disebut sebagai 

sumber belajar. 

Sumber belajar sangat erat kaitannya dengan media belajar. 

Rumampuk (1988: 3)  menegaskan bahwa media adalah kata jamak dari 

medium yang berarti perantara atau pengantar. Hal ini menunjukkan segala 

sesuatu yang membawa atau menyalurkan informasi antara sumber dan 

penerima. Media belajar menurut Arif S. Sadiman (2010: 6) adalah setiap 
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alat baik hardware dan software yang dipergunakan sebagai media 

komunikasi yang tujuannya untuk meningkatkan aktivitas proses belajar 

mengajar. Berbagai sumber pengajaraan disebut media (Kemp, 1985:187). 

Dengan demikian maka sumber belajar pada hakikatnya sama dengan 

sumber belajar. Sumber belajar tidak hanya terbatas pada buku teks tetapi 

merupakan keterpaduan antara sumber belajar yang meliputi pesan, orang, 

bahan, alat, teknik dan lingkuangan belajar. 

Berdasarkan pendapat para ahli disimpulkan bahwa sumber belajar 

adalah semua daya yang dapat mendatangkan manfaat atau mendukung 

dalam proses pembelajaran, baik tersendiri maupun terkombinasi, baik 

secara langsung maupun tidak langsung, baik sebagian maupun keseluruhan 

sehingga dapat mempermudah siswa memperoleh pengetahuan.  Segala hal 

yang sekiranya diprediksikan akan mendukung dan dapat dimanfaatkan 

untuk keberhasilan pembelajaran dapat dipertimbangkan menjadi sumber 

belajar. 

b. Klasifikasi Sumber Belajar 

Pengertian sumber belajar dan media belajar telah dijelaskan 

sebelumnya sebagai sesuatu  yang identik. Sumber belajar merupakan salah 

satu sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran mempunyai beberapa jenis. 

Menurut Arif S.Sadiman (2010: 5-6) sumber belajar dibedakan menjadi 6 

jenis, yaitu pertama, orang (people) yaitu siswa, petugas perpustakaan, 
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kepala sekolah, tutor, tokoh-tokoh masyarakat atau orang-orang yang 

mempunyai keterampilan dan kemampuan tertentu di masyarakat. 

Kedua, pesan (message) yaitu ajaran atau informasi yang akan 

dipelajari atau diterima oleh siswa. Ketiga, bahan (materials) jenis ini biasa 

disebut dengan istilah perangkat lunak atau software, di dalamnya 

terkandung pesan-pesan yang perlu disajikan baik secara bantuan alat 

penyaji maupun tanpa alat penyaji, contohnya, buku, modul, majalah 

transparasi, film, audio dan sebagainya. Keempat, alat (device), bisa disebut 

istilah hardware atau perangkat keras dan digunakan untuk menyajikan 

pesan, contohnya proyektor film, proyektor overhead, video tape, pesawat 

radio dan TV.  

Kelima, teknik yaitu prosedur rutin atau acuan yang disiapkan untuk 

menggunakan alat, bahan, orang dan lingkungan untuk menyajikan pesan, 

misalnya teknik demonstrasi, kuliah, ceramah, tanya jawab, pengajaran 

terprogram dan belajar sendiri. Keenam, lingkungan atau setting 

memungkinkan siswa belajar, misalnya: gedung sekolah, perpustakaan, 

laboratorium, pusat sarana belajar, museum, taman, kebun binatang, rumah 

sakit, pabrik, dan tempat-tempat lain baik yang sengaja dirancang untuk 

tujuan belajar siswa atau dirancang untuk tujuan lain tetapi dapat 

dimanfaatkan untuk belajar siswa. 

Gerlach & Ely (Rumampuk, 1988: 23) mengklasifikasikan media 

belajar dalam beberapa kategori yaitu still picture (gambar diam/tidak 
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bergerak), audio material (benda-benda yang didengar), motion picture 

(gambar hidup), televisi, real material, people, models, and simulation 

(benda asli, orang, model dan simulasi), dan programmed and computer-

assisted instruction (pengajaran terprogram dan pengajaran dengan bantuan 

komputer). Menurut segi pengembangannya Ahmad Rabani & Abu ahmadi 

(1995: 156) mengklasifikasikan sumber belajar menjadi dua yaitu learning 

resources by design yaitu sumber belajar yang dirancang/sengaja 

dipergunakan untuk keperluan pengajaran, atau setelah diadakan seleksi. 

Learning resources by utilization yaitu sumber belajar yang tidak dirancang 

untuk kepentingan tujuan belajar/pengajaran di mana segala macam sumber 

belajar (lingkungan) yang ada di sekeliling sekolah dimanfaatkan guna 

memudahkan siswa yang sedang belajar. Sumber belajar ini bersifat 

insidental/seketika.  

Dalam penelitian ini sumber belajar yang diteliti yaitu candi. 

Berdasarkan klasifikasi sumber belajar tersebut, maka candi merupakan 

sumber belajar berupa benda nyata yang  dapat dimanfaatkan siswa untuk 

kepentingan belajar. 

c. Manfaat Sumber Belajar 

Penggunaan sumber belajar merupakan salah satu komponen 

penunjang dari keberhasilan pembelajaran. Adapun manfaat sumber belajar 

menurut Karti Soeharto (1995: 77), yaitu: 1) dapat memberikan pengalaman 

belajar yang lebih konkrit dan langsung kepada siswa, misalnya karyawisata 
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ke museum, candi, keraton. 2) Dapat menyajikan sesuatu yang tidak 

mungkin diadakan, dikunjungi atau dilihat secara langsung, misalnya foto, 

film, dan model. 3) Dapat memperluas cakrawala sajian pelajaran di dalam 

kelas. 4) Dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan terbaru. 5) 

Dapat membantu memecahkan masalah pendidikan secara mikro maupun 

makro. 6) Mampu memberikan motivasi yang positif bagi siswa untuk 

belajar. 7) Dapat merangsang siswa untuk berpikir lebih kritis dan positif 

terhadap materi pelajaran. 

Menurut E Mulyasa (2003: 49-50) manfaat sumber belajar yaiu 

pertama merupakan pembuka jalan dan pengembangan wawasan terhadap 

proses belajar mengajar yang diempuh. Kedua, merupakan petunjuk secara 

teknis dan langkah-langkah operasional untuk menelusuri secara lebih teliti 

menuju pada penguasaan tuntas suatu keilmuan. Ketiga, memberikan 

berbagai macam ilustrasi dan contoh-contoh yang berkaitan dengan aspek-

aspek keilmuan. Keempat, memberikan gambaran dan petunjuk baru yang 

pernah diperoleh orang lain yang berkaitan dengan bidang keilmuan tertentu. 

Kelima, memberikan pengertian bahwa berbagai permasalahan yang timbul 

merupakan konsekuensi logis suatu bidang keilmuan yang menuntut adanya 

kemampuan. 

Dalam penelitian ini sumber belajar yang diteliti yaitu candi. 

Berdasarkan manfaat sumber belajar tersebut, maka manfaat candi sebagai 

sumber belajar yaitu dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih 
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konkrit dan langsung kepada siswa dan dapat memberikan informasi yang 

lebih akurat. 

d. Pemilihan Sumber Belajar 

Kriteria dalam memilih sumber belajar menurut Nana Sudjana & 

Ahmad Rivai (2007: 84-86) membagi menjadi dua kriteria, pertama kriteria 

umum: a) ekonomis/murah, artinya harganya tidak selalu harus rendah, bisa 

saja dana pengadaan sumber belajar itu cukup tinggi, tetapi pemanfaatannya 

dalam jangka panjang terhitung murah. b) Praktis dan sederhana, artinya 

tidak memerlukan pelayanan serta pengadaan sampingan yang sulit dan 

langka. Sederhana maksudnya tidak memerlukan pelayanan yang 

menggunakan keterampilan khusus yang rumit, semakin praktis dan 

sederhana sumber belajar itu, semakin perlu diprioritaskan untuk dipilih dan 

dan digunakan. Selanjutnya c) mudah diperoleh dalam arti sumber belajar itu 

dekat, tidak perlu diadakan atau dibeli di toko dan di pabrik. Sumber belajar 

yang tidak dirancang lebih mudah diperoleh asal jelas tujuannya dan dapat 

dicari di lingkungan sekitar. 

Kedua, kriteria berdasarkan tujuan: a) sumber belajar guna 

memotivasi, terutama berguna untuk siswa yang lebih rendah tingkatannya, 

misalnya: darmawisata, gambar-gambar yang menarik, cerita yang akan 

merangsang siswa mempelajari sesuatu program pembelajaran. Pemanfaatan 

sumber belajar tersebut bermaksud untuk membangkitkan minat belajar 

siswa, mendorong partisipasi, merangsang pertanyaan-pertanyaan, 
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memperjelas masalah dan lain-lain. b) Sumber belajar untuk tujuan 

pengajaran yaitu untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, misalnya 

memperluas bahan pelajaran, melengkapi bahan, sebagai kerangka mengajar 

yang sistematis. 

Selanjutnya c) sumber belajar untuk tujuan penelitian, merupakan 

bentuk yang dapat diobservasi, dianalisis, dicatat secara teliti, dan 

sebagainya. d) Sumber belajar untuk pemecahan masalah. e) Sumber belajar 

untuk presentasi, yang lebih ditekankan pada sumber belajar sebagai alat, 

metode, dan strategi penyampaian pesan. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam memilih 

sumber belajar terdapat dua kriteria yaitu kriteria umum dan kriteria 

berdasarkan tujuan. Kriteria umum yang perlu diperhatikan dalam memilih 

sumber belajar yaitu ekonomis/murah, praktis dan sederhana, dan mudah 

diperoleh.  

e. Candi Sebagai Sumber Belajar 

Candi merupakan sumber belajar berupa lingkungan atau setting 

yang memungkinkan siswa untuk belajar. Cony Semiawan (1986: 96) 

menjelaskan salah satu jenis sumber belajar yang sangat bermanfaat yaitu 

lingkungan fisik di sekitar sekolah. Menurut Nana Sudjana (2001: 212) ada 

tiga macam lingkungan yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran 

yaitu lingkungan sosial, lingkungan alam dan lingkungan buatan. 

Lingkungan sosial sebagai sumber belajar berkaitan dengan interaksi 
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manusia dengan kehidupan bermasyarakat. Lingkungan alam berkenaan 

dengan segala sesuatu yang sifatnya alamiah seperti keadaan geografi, iklim 

maupun sumber daya alam. Lingkungan buatan yaitu lingkungan yang 

sengaja diciptakan atau dibangun manusia untuk tujuan tertentu yang 

bermanfaat bagi kehidupan manusia.  

Candi sebagai sumber belajar para siswa dapat dioptimalkan 

pemanfaatannya dalam proses pembelajaran untuk memperkaya bahan dan 

kegiatan belajar siswa di sekolah. Keuntungan dan kelemahan yang 

diperoleh dari kegiatan mempelajari lingkungan dalam proses pembelajaran 

menurut Nana Sudjana & Ahmad Rivai (2002: 208-209) yaitu: pertama, 

kegiatan belajar lebih menarik dan tidak membosankan. Kedua, hakikat 

belajar akan lebih bermakna sebab siswa dihadapkan dengan situasi dan 

keadaan yang sebenarnya atau bersifat alami. 

Ketiga, bahan-bahan yang dapat dipelajari lebih kaya serta lebih 

faktual sehingga kebenarannya lebih akurat. Keempat, kegiatan belajar siswa 

lebih komprehensif dan lebih aktif sebab dapat dilakukan dengan berbagai 

cara seperti mengamati, bertanya atau wawancara, membuktikan atau 

mendemonstrasikan, menguji fakta dan lain-lain. Kelima, sumber belajar 

menjadi lebih kaya sebab lingkungan yang dapat dipelajari bisa beraneka 

ragam seperti lingkungan sosial, lingkungan alam, dan lingkungan buatan. 

Keenam, siswa dapat memahami dan menghayati aspek-aspek kehidupan 

yang ada di lingkungannya, sehingga dapat membentuk  pribadi yang tidak 
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asing dengan kehidupan di sekitarnya, serta dapat memupuk cinta 

lingkungan. 

Kelemahan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar antara 

lain: pertama, kegiatan belajar kurang dipersiapkan sebelumnya yang 

menyebabkan pada waktu siswa dibawa ke tujuan tidak melakukan kegiatan 

belajar yang diharapkan sehingga ada kesan main-main. Kedua, ada kesan 

dari guru dan siswa bahwa kegiatan mempelajari lingkungan memerlukan 

waktu yang cukup lama, sehingga menghabiskan waktu untuk belajar di 

kelas. Ketiga, sempitnya pandangan guru bahwa kegiatan belajar mengajar 

hanya terjadi di dalam kelas. 

f. Pemanfaatan Candi Sebagai Sumber belajar 

Pemanfaatan merupakan usaha/cara untuk menjadikan sesuatu 

mempunyai nilai kegunaan (Arif S. Sadiman, 2010: 15). Pemanfaatan candi 

sebagai sumber belajar merupakan proses mendayagunakan atau 

memanfaatkan candi guna mencapai tujuan pembelajaran. Pemanfaatan 

candi sebagai sumber belajar akan membantu siswa dalam memahami materi 

pembelajaran sehingga dapat memperoleh hasil belajar yang diinginkan. 

Pemanfaatan sumber belajar tersebut dapat terwujud melalui interaksi antara 

siswa dan sumber belajar yang dapat digunakan untuk belajar. 

Persoalan yang cukup penting dalam kaitan dengan sumber belajar 

adalah teknik penggunaannya dalam proses pembelajaran. Nasution (1985: 

125) menyatakan bahwa pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar 
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dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara membawa sumber-

sumber dari masyarakat atau lingkungan ke dalam kelas dan dengan cara 

membawa siswa ke lingkungan. Cara lain yang dapat digunakan oleh guru 

dalam menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar menurut Nana 

Sudjana & Ahmad Rivai (2002: 210), yaitu: pertama, survey, siswa diajak 

mengunjungi lingkungan seperti masyarakat setempat untuk mempelajari 

proses sosial, budaya, ekonomi, kependudukan, dan lainnya. Kegiatan 

belajar dilakukan siswa melalui observasi, wawancara dengan beberapa 

pihak yang dipandang perlu, mempelajari dokumen yang ada, hasilnya dapat 

dibuat laporan dan didiskusikan ketika proses pembelajaran di kelas. 

Kedua, kamping atau berkemah, cara ini cocok untuk mempelajari 

ilmu pengetahuan alam, ekologi, biologi, kimia, dan fisika. Siswa dituntut 

merekam apa yang dialami, dirasakan, dilihat, dan dikerjakan selama kemah 

berlangsung. Hasil dari kegiatan ini dibahas dan dipelajari di kelas dengan 

bimbingan guru. Ketiga, field trip (karyawisata), yaitu kunjungan siswa ke 

luar kelas untuk mempelajari objek tertentu sebagai bagian integral dari 

kegiatan kurikuler sekolah. 

Keempat, praktik lapangan untuk memperoleh keterampilan dan 

kecakapan khusus, misalnya Program Studi Ganda (PSG) di perusahaan atau 

bengkel bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Kelima, melalui 

proyek pelayanan dan pengabdian pada masyarakat, siswa dan guru terlibat 

dalam kegiatan masyarakat. Manfaat kegiatan tersebut siswa dapat 
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menerapkan kecakapan belajar yang diperoleh di bangku sekolah. Keenam, 

mengundang manusia sumber (narasumber) untuk ceramah dan menjelaskan 

keahliannya di hadapan siswa yang tentunya disesuaikan dengan materi 

pelajaran tertentu. 

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam memanfaatkan lingkungan 

sebagai sumber belajar menurut Oemar Hamalik (1989: 165-169) yaitu: 

pertama, pada srategi survey kegiatannya mencakup wawancara atau 

interview dan observasi. a) interview adalah pertemuan antar pribadi yang 

dilakukan secara informal antara seorang atau sejumlah siswa dengan 

seorang dewasa untuk memperoleh pendapat otoritatif atas keterangan-

keterangan informal tentang beberapa hal. b) observasi, manfaat yang dapat 

diperoleh siswa antara lain: menambah fenomena masyarakat dan untuk 

mengumpulkn data yang sah yang kemudian dapat diulang, ditinjau secara 

kritis dan ekstensif menuju kearah pembahasan dan pengertian yang lebih 

baik. Observasi lebih mudah digunakan, sebab siswa tidak perlu 

mengadakan kontak berhadapan langsung dengan orang-orang atau badan-

badan yang diobservasi seperti dalam interview. 

Kedua, field Trip (karyawsata) adalah kegiatan pendidikan yang 

realistis dan berguna untuk memperoleh pengalaman langsung. Field trip 

dapat berupa perjalanan keliling sekolah atau ketempat yang lebih jauh. 

Manfaat field trip diantaranya yaitu: a) mendorong belajar dengan 

mengamati sendiri benda dan memperoleh pengalaman langsung, b) 
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mengadakan pemahaman (insight) terhadap lingkungan yang terdekat, c) 

mengadakan integrasi pengajaran di kelas, mata pelajaran terlepas dari 

kehidupan masyarakat, d) membangkitkan minat siswa untuk menyelidiki 

dan menemukan sesuatu yang baru. 

Kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam field trip menurut 

Cony Semiawan (1985: 80) antara lain: a) siswa dapat memperhatikan 

obyek-obyek yang sedang diobservasi. b) siswa dapat melalukan wawancara 

dan memperoleh informasi dari tour guide. c) menyusun bahan-bahan yang 

diperoleh dari tempat objek, baik berupa benda asli, tiruan, gambar, catatan, 

ataupun laporan untuk dijadikan bahan dokumentasi di kelas berupa 

pajangan (display). 

Dalam metode field trip ini memerlukan perencanaan yang teliti 

mengingat bimbingan dan pengawasan siswa-siswa ditempat terbuka dan 

belum dikenal benar-benar situasinya memerlukan kewaspadaan yang lebih 

tinggi, apalagi jika objek yang akan dikunjungi memiliki tempat-tempat 

yang berbahaya. Misalnya barang-barang sejarah yang tidak dapat disentuh, 

seperti peninggalan perhiasan, pakaian jaman kuno, ataupun patung (arca) 

yang sudah langka.  

Ketiga, manusia sebagai sumber adalah orang yang telah 

berpengalaman tertentu dan membagikan pengalamannya yang khusus itu 

kepada para siswa dan diundang datang ke sekolah (kelas) dalam rangka 

pendidikan. Fungsi dari manusia sumber yaitu: a) turut memberikan 
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sumbangan guna pemecahan suatu masalah, b) membantu memperkaya dan 

memperluas pengertian, c) memperkenalkan para siswa terhadap aspek 

lingkungan baik sosial maupun fisik. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam 

memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar menggunakan teknik 

manusia sumber yaitu: 1) Mempersilakan tamu memulai kegiatan-kegiatan 

dengan bentuk penyajian yang telah direncanakan. 2) Sesudah kunjungan 

para siswa mengadakan analisis teoritis atas nilai pengalaman yang telah 

diperoleh, menilai kesan, dan sumbangan-sumbangan partisipasi siswa. 3) 

Siswa membuat laporan atau tulisan untuk kelas. (Oemar Hamalik, 1989: 

160-163) 

Berdasarkan uraian di atas, lingkungan dalam hal ini candi sebagai 

sumber belajar para siswa dapat dioptimalkan pemanfaatannya dalam proses 

pembelajaran untuk memperkaya bahan dan kegiatan belajar siswa di 

sekolah. Proses pemanfaatan candi sebagai sumber belajar IPS di SMP 

Kecamatan Kalasan kabupaten Sleman dapat dilakukan dengan tiga cara 

yaitu pertama survey. Pemanfaatan candi sebagai sumber belajar 

menggunakan strategi survey dapat dilakukan dengan interview dan 

observasi. Siswa dapat melakukan interview dengan petugas candi, 

pengunjung candi, dan masyarakat di sekitar candi. Observasi dapat 

dilakukan dengan cara siswa mengamati bentuk dan corak candi, lokasi 

candi, dan kegiatan masyarakat di sekitar candi. 
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Kedua, field trip (karyawisata). Dalam strategi field trip siswa dapat 

mengamati candi secara langsung, mencatat penjelasan dari tour guide, 

melakuakan wawancara dengan petugas, pengunjung, dan masyarakat sekitar 

candi. Ketiga, mengundang manusia sumber (narasumber). Penggunaan 

narasumber dalam pembelajaran dapat memperkaya wawasan dan 

pengetahuan siswa. Siswa dapat mengajukan pertanyaan dan memperoleh 

penjelasan langsung tentang candi di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman 

dari narasumber. 

g. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Candi Sebagai 

Sumber Belajar 

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pemanfaatan candi 

sebagai sumber belajar menurut R. Ibrahim & Nana Syaodih (1992: 84) 

antara lain pertama, dukungan sekolah. Beberapa sumber belajar yang dapat 

dipertimbangkan sebagai wujud dari dukungan sekolah untuk dimanfaatkan 

adalah: a) Perpustakaan dapat digunakan sebagai sarana peningkatan 

wawasan dan pengetahuan, meningkatkan minat dan kebiasaan membaca 

siswa, sarana pencarian pengetahuan/informasi. b) Memanfaatkan sumber 

belajar yang berada di masyarakat misalnya; mengunjungi candi, field trip 

dengan mengunjungi lembaga pemerintah atau dengan mendatangkan 

narasumber untuk diskusi. 

Kedua, faktor sikap, keterampilan dan kemauan guru. Sumber belajar 

yang beraneka ragam disekitar kedidupan siswa, baik yang didesain maupun 
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non desain belum dimanfaatkan secara optimal dalam pembelajaran. Ada 

tiga faktor yang dapat mempengaruhi usaha pemanfaatan lingkungan sekitar 

sebagai sumber belajar yaitu (a) kemauan guru (b) kemampuan guru untuk 

dapat melihat lingkungan sekitar sekolah yang dapat digunakan untuk 

pembelajaran (c) kemampuan guru untuk dapat menggunakan lingkungan 

sekitar sekolah dalam pembelajaran.   

Ketiga, keluwesan atau fleksibilitas dalam penggunaannya. Dalam 

memanfaatkan sumber belajar harus dipertimbangkan pula faktor 

keluwesan/fleksibilitas, dalam arti seberapa jauh sumber belajar tersebut 

dapat digunakan dengan praktis dalam berbagai situasi dan mudah 

dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Keempat, kesesuaiannya 

dengan alokasi waktu. Salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam 

memilih sumber belajar ialah seberapa jauh penggunaan media tersebut 

masih sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia bagi pengajaran yang 

bersangkutan. Kelima, biaya, guru atau lembaga pendidikan biasanya 

mencari sumber belajar yang murah dan ekonomis. 

3. Hakekat Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

a. Definisi Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran 

pada jenjang pendidikan di tingkat sekolah yang dikembangkan secara 

terintegrasi dengan mengambil konsep-konsep esensial dari ilmu-ilmu sosial 

dan humaniora. Beberapa pendapat dikemukakan oleh beberapa ahli 
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mengenai IPS. Noman Soemantri (2001: 101) memaknai IPS sebagai suatu 

mata pelajaran yang menggunakan pendekatan integrasi dari beberapa mata 

pelajaran, agar pelajaran itu lebih mempunyai arti bagi peserta didik serta 

untuk mencegah tumpang tindih. IPS merupakan penyederhanaan atau 

disiplin ilmu-ilmu sosial humaniora serta kegiatan dasar manusia yang 

diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis/psikologis untuk 

tujuan pendidikan. Dufty (Zaini Hasan & Salladin, 1996: 10) menguraikan 

ciri-ciri ilmu sosial, antara lain: 1) pengetahuan yang terorganisir yang 

mengkaji hubungan-hubungan antar manusia, 2) pengetahuan valid dan yang 

dapat diteliti, dalam arti terbuka untuk dikaji ulang dengan metode yang 

sama, 3) teori serta konsep pengetahuan ini diperoleh dari kajian ilmiah, 

melalui tahapan-tahapan masalah/pertanyaan, hipotesis, pengumpulan data, 

dan menganalisis data setelah diukur tingkat validitas maupun 

reliabilitasnya, 4) kegiatan penelitian tersebut dapat digunakan secara 

generalisasi mendapatkan teori, konsep, hukum, maupun dalil dalam 

pengetahuan sosial. 

Craib (Zaini Hasan & Salladin, 1996: 10) menyatakan bahwa yang 

dimaksud dengan ilmu pengetahuan sosial adalah pengetahuan yang 

terorganisir mengenai manusia dan masyarakat sekelilingnya. Definisi yang 

lain dikemukakan oleh National Council for the Social Studies (NCSS) 

“Social studies are the integrated study of the social sciences and 

humanities to promote civic competence. Withim the school program, 

social studies provides coordinated, systematic study drawing upon 
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such disciplines as anthropology, archeology, economics, geography, 

history, law, philosophy, political science, psychology, religion, and 

sociology, as well as appropriate content from the humanities, 

mathematics, and the natural sciences. The primary purpose of social 

studies is to help young people develop the ability to make informed 

and reasoned decision for the public good as citizens of a culturally 

diverse, democratic society in an interdependen world” (Savage & 

Armstrong, 1996). 

Dari penjelasan di atas dinyatakan bahwa IPS merupakan kajian 

tepadu dari ilmu-ilmu sosial untuk tujuan mengembangkan potensi 

kewarganegaraan. IPS di sekolah menjadi suatu studi secara sistematis 

dalam berbagai disiplin  antara lain antropologi, ilmu politik, arkeologi, 

ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, psikologi, agama, dan sosiologi, 

sebagaimana yang ada dalam ilmu-ilmu humaniora, termasuk matematika 

dan ilmu-ilmu alam. Tujuan utama dari IPS adalah agar para generasi muda 

mampu mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan dan 

mampu membuat keputusan demi kepentingan bersama sebagai warga 

masyarakat yang memiliki kebudayaan yang beragam, sebagai masyarakat 

yang demokratis di dunia yang saling tergantung satu sama lainnya 

Trianto (2010: 171) menjelaskan bahwa IPS merupakan integrasi dari 

berbagai cabang ilmu sosial, seperti sosiologi, sejarah, goografi, ekonomi, 

politik, hukum, dan budaya. IPS dirumuskan atas dasar realitas dan 

fenomena sosial yang mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari 

aspek cabang-cabang ilmu sosial (sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, 

politik, hukum, dan budaya). Numan Somantri (2001: 92) menjelaskan IPS 

adalah seleksi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan 
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dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan 

psikologis untuk tujuan pendidikan. 

Berdasarkan penjelasan para ahli dapat disimpulkan bahwa IPS yaitu 

mata pelajaran yang merupakan integrasi dari beberapa disiplin ilmu sosial 

seperti geografi, sosiologi, sejarah, ekonomi, politik, hukum, dan budaya 

yang disajikan secara ilmiah dalam pendidikan agar mampu menjadi warga 

Negara yang baik dan memiliki kecerdasan dan keterampilan dalam berbagai 

hal yang terkait dengan kehidupan sosial kemasyarakatan. 

b. Tujuan Pembelajaran IPS 

Pendidikan IPS sangat penting bagi siswa dalam kehidupannya baik 

sebagai warga negara, warga masyarakat, maupun sebagai individu. Oleh 

karena itu, pembelajaran IPS hendaknya mampu mengembangkan berbagai 

dimensi, baik yang menyangkut pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. 

IPS berfungsi untuk mendidik dan memberi bekal kemampuan dasar kepada 

siswa untuk mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan 

dan lingkungannya, serta berbagai bekal bagi siswa untuk melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Etin Solihatin & Raharjo, 2009: 

15).  

Trianto (2010: 176) mengemukakan tujuan utama IPS adalah untuk 

mengembangkan potensi siswa agar peka terhadap masalah sosial yang 

terjadi dalam masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan 

segala ketimpangan yang terjadi, terampil mengatasi setiap masalah yang 
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terjadi sehari-hari, baik yang menimpa dirinya sendiri maupun masyarakat. 

Tujuan IPS tersebut dapat dicapai apabila program-program pelajaran IPS di 

sekolah diorganisasikan secara baik. 

Tujuan pembelajaran IPS terutama membantu siswa selaku warga 

negara agar mampu menjadi warga negara yang baik, dan mampu untuk 

mengambil keputusan secara rasional dengan dasar informasi yang 

mencukupi, dalam kaitan dengan permasalahan sosial yang hasilnya tidak 

hanya bermanfaat bagi diri pribadi, keluarga, tetapi berguna juga bagi 

masyarakat dan bangsanya sebagai bentuk perwujudan cinta tanah air. 

Menurut Numan Somantri (2001: 43)  tujuan pendidikan IPS ditingkat 

sekolah yaitu dapat menumbuhkan nilai-nilai kewarganegaraan, moral, 

idiologi, Negara, dan agama, menekankan pada isi dan metode berfikir 

ilmuan, dan menekankan reflective inquiry 

Menurut beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran IPS bertujuan agar siswa dapat menjadi warga negara yang 

baik dan memiliki jiwa sosial dalam upaya memecahkan masalah-masalah 

sosial yang terjadi dalam masyarakat yang hasilnya bermanfaat bagi diri 

pribadi, keluarga, masyarakat dan bangsanya. 

c. Karakteristik Pembelajaran IPS 

IPS merupakan kajian yang membahas hubungan manusia dengan 

lingkungannya. Lingkungan masyarakat dimana siswa tumbuh dan 

berkembang sebagai bagian dari masyarakat, dihadapkan pada berbagai 
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permasalahan yang ada dan terjadi di lingkungan sekitarnya. Hal ini 

mengandung makna bahwa manusia dengan lingkungannya sangat erat  

kaitannya dengan berbagai aspek dan setiap aspek saling kait mengkait, 

saling pengaruh mempengaruhi dengan mengikuti prinsip sebab akibat. 

Menurut Trianto (2011: 174) karakteristik mata pelajaran IPS 

berbeda dengan disiplin ilmu yang lain yang bersifat monolitik. IPS 

merupakan integrasi dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial. Rumusan IPS 

berdasarkan realitas dan fenomena sosial melalui pendekatan interdisipliner. 

Karakteristik mata pelajaran IPS di SMP/MTs yaitu pertama, ilmu 

pengetahuan sosial merupakan gabungan dari unsur-unsur geografi, sejarah, 

ekonomi, hukum dan politik, kewarganegaraan, sosiologi, bahkan juga 

bidang humaniora, pendidikan dan agama. 

Kedua, standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS berasal dari 

struktur keilmuan geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, yang dikemas 

sedemikian rupa sehingga menjadi pokok bahasan atau topik (tema tertentu). 

Ketiga, standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS juga menyangkut 

berbagai masalah sosial yang dirumuskan dengan pendekatan interdisipliner 

dan multidisipliner. Keempat, standar kompetensi dan kompetensi dasar 

dapat menyangkut peristiwa dan perubahan kehidupan masyarakat dengan 

prinsip sebab akibat, kewilayahan, adaptasi, dan pengelolaan lingkungan, 

struktur, proses dan masalah sosial serta upaya-upaya perjuangan hidup agar 
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survive seperti pemenuhan kebutuhan, kekuasaan, keadilan, dan jaminan 

keamanan. 

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan karakteristik IPS 

merupakan ilmu yang terintegrasi dari berbagai ilmu-ilmu sosial lainnya 

yaitu geografi, sejarah, ekonomi, hukum dan politik, kewarganegaraan, 

sosiologi, bahkan juga bidang humaniora, pendidikan, dan agama sehingga 

memunculkan topik-topik tertentu dalam kehidupan yang nyata terutama 

hal-hal menyangkut masalah-masalah yang berkaitan dengan sosial. 

B. Penelitian yang Relevan 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang yang ada kaitannya dengan 

penelitian ini adalah: 

1. Wahyu Widiasih Musholawati (2008) dengan judul: Pemanfaatan Candi 

Prambanan Sebagai Media Dalam Pembelajaran IPS Materi Sejarah Di SMP 

Negeri 2 Kalasan (Skripsi). Hasil penelitian ini menunjukkan pemanfaatan 

candi Prambanan sebagai media dalam pembelajaran IPS dapat menciptakan 

suasana belajar yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. Terdapat 

kesamaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Wahyu Widiasih Musholawati yaitu sama-sama memanfaatkan 

candi, sedangkan perbedaannya terletak pada pemanfaatannya, peneliti 

memanfaatkan candi sebagai sumber belajar IPS sedangkan Wahyu Widiasih 

Musholawati memanfaatkan candi sebagai media dalam pembelajaran IPS. 
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2. Nihza Al Lutfi (2010) dengan judul Pemanfaatan Museum Mahameru Sebagai 

Sumber Belajar Sejarah Bagi Siswa SMA N Di Kabupaten Blora (skripsi). 

Hasil penelitian ini menunjukkan pemanfaatan museum Mahameru sebagai 

sumber  belajar dapat mendukung pembelajaran sejarah siswa SMA di 

Kabupaten Blora. Terdapat kesamaan antara penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Nihza Al Lufti yaitu sama-sama 

memanfaatkan candi sebagai sumber belajar, sedangkan perbedaannya terletak 

pada jenis candinya, peneliti memanfaatkan candi sedangkan Nihza Al Lutfi 

memanfaatkan museum. 

C. Kerangka Pikir 

IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan pada pendidikan 

dasar dan menengah dengan memberikan wawasan mengenai kehidupan sosial. 

Dalam penyampaiannya agar pembelajaran berjalan optimal diperlukan beberapa 

strategi diantaranya penentuan materi yang tepat, metode yang efektif, media serta 

sumber belajar yang relevan sehingga dapat mencapai pembelajaran yang 

berkualitas.  

Peran guru dalam pembelajaran di sekolah sangat penting guna mencapai 

tujuan pembelajaran. Salah satu komponen penunjang guna mencapai keberhasilan 

pembelajaran yaitu penggunaan sumber belajar. Sumber belajar ini tidak terbatas 

pada guru dan buku teks saja. Lingkungan sekitar sekolah dapat dimanfaatkan 

sebagai sumber belajar. 
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Kalasan merupakan salah satu Kecamatan yang memiliki potensi benda-

candi  berupa candi. Lokasi candi ini berada dekat dengan beberapa SMP di 

Kecamatan Kalasan. Keberadaan candi ini tentu memiliki banyak manfaat. Selain 

dalam bidang keagamaan dan pariwisata, candi juga dapat dimanfaatkan dalam 

dunia pendidikan. Pemanfaatan candi dalam dunia pendidikan salah satunya dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar IPS di sekolah.  

Candi sebagai sumber belajar memiliki peran memperkaya dan menambah 

dokumentasi ilmiah di sekolah, sehingga dapat dipakai untuk memperoleh 

informasi lebih detail dan terperinci.  Guru dapat mengembangkan pembelajaran 

menggunakan candi. Pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam kelas, 

melainkan bisa di luar kelas sehingga situasi pembelajaran menjadi lebih 

menyenangkan. 

Berdasarkan pemikiran diatas, maka dapat digambarkan dalam skema 

kerangka pikir sebagai berikut: 
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Gambar 1. Kerangka pikir 

 

D. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan kerangka pikir diatas, maka pertanyaan penelitian untuk 

pemanfaatan candi di kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman sebagi sumber 

belajar IPS di SMP adalah sebagai berikut: 

1) Pemanfaatan candi sebagai sumber belajar IPS di SMP kecamatan Kalasan 

kabupaten Sleman oleh guru 

a) Apakah para guru SMP di kecamatan Kalasan sudah sering memanfaatkan 

candi sebagai sumber belajar? 

b) Dari beberapa candi di kecamatan Kalasan mana yang sering dimanfaatkan 

guru SMP di kecamatan Kalasan sebagai sumber belajar IPS? 
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2) Pemanfaatan candi sebagai sumber belajar dilakukan dengan cara survey 

a) Apakah pemanfaatan candi sebagai sumber belajar IPS di SMP kecamatan 

Kalasan kabupaten Sleman dilakukan dengan strategi survey? 

b) Dalam strategi survey, apakah guru IPS di SMP kecamatan Kalasan 

kabupaten Sleman menugaskan siswa untuk melakukan kegiatan 

interview? 

c) Dalam strategi survey, apakah guru IPS di SMP kecamatan Kalasan 

kabupaten Sleman menugaskan siswa untuk melakukan kegiatan 

observasi? 

3) Pemanfaatan candi sebagai sumber belajar dilakukan dengan strategi field trip 

(karyawisata) 

a) Apakah pemanfaatan candi sebagai sumber belajar IPS di SMP Kecamatan 

Kalasan Kabupaten Sleman dilakukan dengan strategi field trip? 

b) Dalam strategi field trip, apakah guru IPS di SMP Kecamatan Kalasan 

Kabupaten Sleman menugaskan siswa untuk melakukan kegiatan 

interview? 

c) Dalam strategi field trip, apakah guru IPS di SMP Kecamatan Kalasan 

Kabupaten Sleman menugaskan siswa untuk melakukan kegiatan 

observasi? 

d) Dalam strategi field trip, apakah guru IPS di SMP Kecamatan Kalasan 

Kabupaten Sleman menugaskan siswa untuk melakukan kegiatan 

menyusun laporan? 
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4) Pemanfaatan candi sebagai sumber belajar dilakukan dengan strategi 

mengundang narasumber 

a) Apakah pemanfaatan candi sebagai sumber belajar IPS di SMP Kecamatan 

Kalasan Kabupaten Sleman dilakukan dengan strategi mengundang 

narasumber? 

b) Dalam strategi mengundang narasumber, apakah guru IPS di SMP 

Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman menugaskan siswa untuk 

melakukan kegiatan interview? 

c) Dalam strategi mengundang narasumber, apakah guru IPS di SMP 

Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman menugaskan siswa untuk 

melakukan kegiatan menyusun laporan? 

5) Faktor pendukung pelaksanaan pembelajaran dengan memanfaatkan candi 

sebagai sumber belajar IPS 

a) Apakah dukungan dari sekolah merupakan faktor pendukung dalam 

memanfaatan candi sebagai sumber belajar IPS? 

b) Apakah sikap, keterampilan, dan kemauan guru merupakan faktor 

pendukung dalam memanfaatan candi sebagai sumber belajar IPS? 

c) Apakah keluwesan/fleksibilitas dalam penggunaannya merupakan faktor 

pendukung dalam memanfaatan candi sebagai sumber belajar IPS? 

6) Kendala yang dihadapi dalam memanfaatkan candi sebagai sumber belajar 

IPS. 
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a) Apakah kesesuaian dengan alokasi waktu merupakan faktor penghambat 

dalam memanfaatan candi sebagai sumber belajar IPS? 

b) Apakah biaya merupakan faktor penghambat dalam memanfaatan candi 

sebagai sumber belajar IPS? 

 


