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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi lokasi penelitian 

a. Kecamatan Kalasan  

 
Gambar 2. Peta Yogyakarta 

Sumber: http://www.pip2bdiy.org 

 

Kalasan adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Sleman Provinsi 

Daerah Instimewa Yogyakarta. Kecamatan Kalasan berada di sebelah timur 

laut dari ibukota Kabupaten Sleman. Lokasi ibu kota Kecamatan Kalasan 

http://www.pip2bdiy.org/sigperkim/peta.php
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berada di 7.770077„ LS dan 110.46701„ BT. Kecamatan Kalasan 

mempunyai luas wilayah 3.579,05 Ha. Kecamatan Kalasan berada di dataran 

rendah. Ibukota Kecamatannya berada pada ketinggian 144 meter di atas 

permukaan laut. Iklim di Kecamatan Kalasan seperti layaknya daerah 

dataran rendah di daerah tropis, suhu tertingginya adalah 36 °C dengan suhu 

terendah 33 °C. Bentangan wilayah di Kecamatan Kalasan berupa tanah 

yang datar sampai berombak. Kecamatan Kalasan terbagi dalam 4 desa dan 

80 dusun yaitu Purwomartani, Selomartani, Tamanmartani, dan 

Tirtomartani. Jumlah penduduk di Kecamatan Kalasan adalah 57.015 orang 

dengan jumlah penduduk laki-laki 27.718 orang dan penduduk perempuan 

29.297 orang dengan kepadatan penduduk mencapai 1.568 jiwa/km2. 

Sebagian besar penduduk Kecamatan Kalasan adalah Petani.  

Dari data monografi Kecamatan tercatat 14.106 orang atau 24,74 % 

penduduk Kecamatan Kalasan bekerja di sektor pertanian. Secara geografis 

Kecamatan Kalasan terletak di sebelah utara Kecamatan Ngemplak, di 

sebelah barat Kecamatan Depok, di sebelah selatan Kecamatan Berbah serta 

di sebelah timur Kecamatan Prambanan.  

b.  SMP di Kecamatan Kalasan  

Kecamatan Kalasan memiliki SMP yang tersebar di 4 desa dan 

berjumlah 7 SMP yang terdiri dari 4 SMP Negeri dan 3 SMP Swasta. Lokasi 

Candi di Kecamatan Kalasan sebagian besar berada dekat dengan lokasi 
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sekolah. Hal ini  dapat dilihat pada peta persebaran candi dan SMP di 

Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman berikut ini.            

       
Gambar 3. Peta persebaran candi dan SMP di Kecamatan Kalasan 

Sumber: http://pbdsleman.files.wordpress.com 
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1) SMP Negeri 1 Kalasan 

SMP Negeri 1 Kalasan beralamat di Jl. Jogja-Solo Km 13 Desa 

Tirtomartani, Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman. SMP Negeri 1 

kalasan mempunyai visi “ Unggul Prestasi, Tangguh Dalam Imtaq, Serta 

Cinta Tanah Air”. SMP Negeri 1 Kalasan telah mengukir banyak sekali 

prestasi dalam dunia pendidikan, baik tingkat Kabupaten Sleman, 

Provinsi DIY, bahkan sampai Nasional. Sebelum  mendapat predikat 

SSN, terlebih dahulu SMP Negeri 1 Kalasan mendapat predikat Sekolah 

Andalan di Kabupaten Sleman. 

SMP Negeri 1 Kalasan juga mendapat penghargaan sebagai 

Sekolah Sehat Berwawasan Lingkungaan Hidup (sekolah Adiwiyata), 

karena kebersihan dan keindahannya yang selalu terjaga. Lingkungan 

sekolah yang bersih dan rindang membuat para siswa nyaman belajar di 

sekolah. Sekolah ini juga memberikan fasilitas penunjang seperti 

computer, hot spot area, dan perpustakaan. Siswa yang tidak mampu 

mendapat fasilitas sepeda dari sekolah. 

Terkait dengan pemanfaatan candi, SMP Negeri 1 Kalasan sudah 

memanfaatkan candi sebagai salah satu sumber belajar IPS meskipun hal 

tersebut bukan merupakan agenda rutin. Candi yang terdekat dengan SMP 

Negeri 1 Kalasan yaitu Candi Kalasan yang hanya berjarak 10 meter dari 

sekolah. 
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2) SMP Negeri 2 Kalasan 

SMP Negeri 2 Kalasan dahulu bernama SMP Negeri Taruna Bhakti 

terletak di Padukuhan Kledokan, Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan 

Kabupaten Sleman. SMP N 2 ini merupakan salah satu SMP favorit di 

daerah Kalasan setelah SMP N 1 Kalasan. Sekolah ini mempunyai lahan 

yang cukup luas dengan bangunan-bangunan yang masih berdiri kokoh 

serta dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas lain yang berfungsi untuk 

menunjang kelancaran dalam pembelajaran. 

SMP Negeri 2 Kalasan mengajarkan kebiasaan “senyum, salam 

sapa”, yaitu selalu melontarkan senyuman dan menyapa kepada semua 

anggota sekolah. Hal ini dilakukan agar terjalin hubungan baik dan saling 

mengenal, baik antar siswa, antar guru, antara siswa dengan guru dan 

kepala sekolah maupun dengan pegawai lainnya di lingkungan SMP 

Negeri 2 Kalasan. 

SMP Negeri 2 Kalasan pernah menggunakan candi yang ada di 

Kecamatan Kalasan sebagai salah satu sumber belajar dan sarana 

penunjang pembelajaran IPS. Kunjungan ke candi dilakukan sebagai 

upaya untuk melaksanakan program kegiatan belajar di luar kelas. Candi 

yang terdekat dengan SMP Negeri 2 Kalasan yaitu Candi Kedulan, 

namun dalam pelaksanaan pembelajaran di luar kelas sekolah ini lebih 

sering mengunjungi Candi Prambanan. 
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3) SMP Negeri 3  Kalasan 

SMP Negeri 3 Kalasan beralamat di Desa Purwomartani, 

Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman. SMP Negeri 3 Kalasan ini 

merupakan sekolah Adiwiyata yaitu sekolah yang berwawasan dan peduli 

lingkungan. Konsep yang diajarkan di sekolah ini adalah untuk mendidik 

anak agar terbiasa hidup sehat jasmani dan rohani. Siswa juga diajarkan 

untuk mengolah sampah dengan dibuat pupuk kompos untuk mengurangi 

pencemaran lingkungan. Suasana di SMP Negeri 3 Kalasan begitu sejuk 

karena pada setiap sudut sekolah ditanami dengan berbagai tanaman 

bunga baik dalam pot maupun lahan terbuka. 

Dalam pembelajaran, SMP Negeri 3 Kalasan sudah memanfaatkan 

candi sebagai salah satu sumber belajar namun hal tersebut bukan 

merupakan agenda rutin sekolah. SMP Negeri 3 Kalasan membawa 

siswa-siswa untuk berkunjung ke candi tidak hanya terkait mata pelajaran 

IPS saja namun juga pada mata pelajaran bahasa inggris. Candi Sambisari 

merupakan salah satu candi di Kecamatan Kalasan yang sering 

dikunjungi karena jaraknya yang dekat yaitu 200 meter dari sekolah. 

4) SMP Negeri 4 Kalasan 

SMP Negeri 4 Kalasan beralamat di Padukuhan Jongkangan, Desa 

Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman. Luas area SMP 

Negeri 4 Kalasan yaitu 10.760 m
2 

dengan luas tanah terbangun 9.500 m
2
. 

Kondisi fisik SMP Negeri 2 Kalasan sudah baik dan memenuhi syarat 
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untuk menunjang proses pembelajaran. SMP Negeri 4 Kalasan berada di 

sekitar persawahan dengan suasana tenang sehingga dapat tercipta proses 

belajar mengajar yang kondusif . 

Konsep yang diajarkan di sekolah ini adalah untuk mendidik anak 

agar terbiasa hidup sehat, jasmani, dan rohani, serta membiasakan mereka 

untuk sadar diri tanpa diperintah. Untuk itu setiap kelas ditunjuk duta 

green clean (hijau dan bersih), yaitu ditunjuk salah satu siswa yang 

bertanggung jawab mengontrol kebersihan lingkungan di setiap kelas. 

SMP Negeri 4 Kalasan mempunyai program kegiatan belajar di 

luar kelas. Sekolah ini mengajak siswa-siswa untuk mengunjungi candi di 

Kecamatan Kalasan. Candi Kedulan merupakan candi terdekat dengan 

SMP Negeri 4 Kalasan yaitu berjarak 200 meter dari sekolah.  

5) SMP Muhammadiyah 1 Kalasan 

 SMP Muhammadiyah 1 Kalasan berada di Padukuhan Glondong, 

Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman. SMP 

Muhammadiyah 1 Kalasan berdiri pada tahun 1955 dan mempunyai visi 

permata hati yang merupakan singkatan dari pelajar ramah, mandiri, 

tangguh, handal, tekun, islami. SMP Muhammdiyah 1 Kalasan 

merupakan sekolah swasta dengan akreditasi B. Candi di Kecamatan 

Kalasan yang terdekat dengan SMP Muhammadiyah 1 Kalasan yaitu 

Candi Kalasan.  
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6) SMP Muhammadiyah 2 Kalasan 

SMP Muhammadiyah 2 Kalasan beralamat di Padukuhan Bayen, 

Desa Purwomartani, Kecamtan Kalasan, Kabupaten Sleman. Visi dan 

Misi SMP Muhammadiyah 2 Kalasan yaitu terwujudnya siswa yang 

mantap aqidahnya, unggul dalam iptek, lincah dalam karya dan raga, 

islami dalam perilaku, amanah dalam bermasyarakat, dan berbangsa yang 

disingkat MULIA. SMP Muhammdiyah 2 Kalasan merupakan sekolah 

swasta dengan akreditasi A. Lokasi SMP Muhammadiyah 2 Kalasan 

berada agak jauh dengan candi-candi di Kecamatan Kalasan, jarak candi 

yang terdekat yaitu Candi Sambisari yaitu kurang lebih berjarak 1 km dari 

sekolah.  

7) SMP Kanisius Kalasan 

SMP Kanisius beralamat di Padukuhan Krajan, Desa Tirtomartani, 

Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman. Skolah ini bersebelahan dengan 

rumah sakit Panti Rini Kalasan. SMP tersebut merupakan sekolah yang 

dikelola oleh yayasan Kanisius Yogyakarta. Lokasi SMP Kanisius 

Kalasan berada dekat dengan Candi Kalasan.  

c. Candi di Kecamatan Kalasan 

1) Candi Kalasan 

Candi Kalasan disebut juga Candi Kalibening, terletak di Jl. Solo-

Jogja Km. 13 Kalasan. Candi Kalasan merupakan candi Budha 

peninggalan dinasti Syailendra (778 M). Candi ini direnofasi tahun 1927-
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1928, tubuhnya berhias 52 stupa, memiliki empat buah ruang dengan 

pintu masuk berhias Kala, ruang di tengah yang terbesar berisi arca Dewi 

Tara setinggi 3-6 meter. Bagian atas badan candi  terdapat arca Dhyani-

Budha di empat penjuru angin yaitu Aksobhya, Amogasidhi, Amitabha, 

dan Ratnasambhawa (Andi M. Mudhiuddin, 2009: 33). 

2) Candi Sari 

Candi Sari disebut juga candi Bendah terletak di 700 m utara 

candi Kalasan. Candi Sari merupakan wihara dengan panjang bangunan 

17,32 m dan lebar 10 m (R. Soetarno, 1986: 56). Candi Sari berfungsi 

sebagai tempat meditasi, mengajar calon Bikhu, dan menyimpan kitab-

kitab agama. Bangunan wihara ini bertingkat, masing-masing tingkat 

memiliki tiga ruang saling berhubungan. atap candi terdiri 9 stupa 

berderet, dinding candi berhias Dhyani Bodhisattwa (Andi M. 

Mudhiuddin, 2009: 33-34). 

3) Candi Sambisari 

Candi Sambisari terletak di dusun Sambisari, Purwomartani, 

Kalasan. Penemuan candi Sambisari terjadi secara kebetulan oleh seorang 

petani pada tahun 1966 di kedalaman 6,5 m dari permukaan tanah. 

Bangunan candi induk berukuran 11,65 m x 11,65 m dengan tinggi 7,8 m 

menghadap ke barat, di depannya terdapat candi perwara yang jumlahnya 

tiga buah. Terdapat lingga dengan yoni serta patung-patung durga di 

relung utara, Ganesha di sisi timur, Agastya di sisi selatan dan Siwa 
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Mahaguru serta dua penjaga di relung pintu yakni Mahakala dan 

Nandiswara (Andi M. Mudhiuddin, 2009: 30-31). Berdasarkan arca-arca 

yang terdapat di candi Sambisari tersebut, maka dapat diketahui bahwa 

latar belakang keagamaan candi ini adalah Hindu. 

4) Candi Kedulan 

Candi Kedulan terletak di dusun Kedulan, desa Tirtomartani, 

Kecamatan Kalasan. Candi Kedulan ditemukan pada tahun 1993 dalam 

kondisi runtuh dan tertimbun pasir. Candi Kedulan bercorak Hindu 

dengan ditemukannya yoni pada area candi. 

5) Candi Prambanan 

Candi Prambanan sering disebut juga sebagai Candi 

Lorojonggrang merupakan salah satu kompleks candi Hindu terbesar di 

Asia Tenggara. Berdasarkan prasasti Siwagrha, bangunan suci ini 

diresmikan pada 778 S atau 856 M. Candi Prambanan dibangun oleh 

Rakai Pikatan dari wangsa Sanjaya (Ririn Darini, 2013:78). Pada komleks 

candi ini terdapat tiga candi utama, yaitu Candi Siwa yang terbesar dan 

terletak di tengah-tengah, Candi wisnu, dan Candi Brahma. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan Kalasan 

banyak terdapat candi.  Lokasi candi yang berada dekat dengan beberapa 

sekolah di Kecamatan Kalasan dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar IPS 

di SMP. 
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2. Deskripsi Guru  

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah guru yang mengajar mata 

pelajaran IPS SMP Negeri dan Swasta di Kecamatan Kalasan Kabupaten 

Sleman. Total guru IPS SMP di Kecamatan Kalasan ada 18 orang guru dengan 

rata-rata latar belakang pendidikan sarjana. Berikut ini akan diuraikan daftar 

guru IPS SMP di Kecamatan Kalasan 

Tabel 2: Daftar Guru IPS SMP di Kecamatan Kalasan 

No Nama Guru Sekolah 

Latar 

Belakang 

Pendidikan 

1. Bachtiar, S.Pd SMP 1 Kalasan S1 

2. Agustinus Sukarno, S.Pd SMP 1 Kalasan S1 

3. Winarni, S.Pd SMP 1 Kalasan S1 

4.  Noor Rohmah Hidayati, M.Pd SMP 1 Kalasan S2 

5. Sri Sulastri, S.Pd SMP 2 Kalasan S1 

6. Siti Baroyah, S.Pd SMP 2 Kalasan S1 

7. Tutik Ambarwati, S.Pd SMP 2 Kalasan S1 

8. Dra. Sribanowati, M.Pd SMP 2 Kalasan S2 

9. Tugimsih, S.Pd SMP 3 Kalasan S1 

10. Sri Lestari, S.Pd SMP 3 Kalasan S1 

11. Marinah, S.Pd SMP 3 Kalasan S1 

12. Astuti Susilowati, S.Pd SMP 4 Kalasan S1 

13. Mulyati, S. Pd SMP 4 Kalasan S1 

14.  Endang Rukiyati, S.Pd SMP Muh 1 Kalasan S1 

15. Dwi Hartati, S. Pd SMP Muh 2 Kalasan S1 

16. Tri Waluyani, S.Pd SMP Muh 2 Kalasan S1 

17. Bernadeta Sri Sumekar. H, S.Pd SMP Kanisius  S1 

18. Darmini, S.Pd SMP Kanisius S1 

 

 

 

 



55 

 

3. Pemanfaatan Candi Oleh Guru 

a. Intensitas Penggunaan Candi Sebagai Sumber Belajar 

Intensitas berarti tingkat keseringan guru dalam memanfaatkan candi 

sebagai sumber belajar IPS. Skala penentuan intensitas penggunaan candi 

sebagai sumber belajar disesuaikan dengan yang terjadi di lapangan. Intensitas 

penggunaan candi sebagai sumber belajar SMP di Kecamatan Kalasan dapat 

dilihat pada tabel 3 sebagai berikut: 

Tabel 3: Intensitas penggunaan candi sebagai sumber belajar IPS SMP di 

Kecamatan kalasan 

No Intensitas f % 

1 Selalu 1 5,56% 

2 Sering 1 5,56% 

3 Jarang 11 61,11% 

4 Tidak pernah 5 27,78% 

5 N (jumlah) 18 100% 

Berdasarkan intensitas penggunaan candi sebagai sumber belajar IPS 

di Kecamatan Kalasan di atas dapat digambarkan pie chart sebagai berikut: 

 
Gambar 4. Pie chart intensitas penggunaan candi sebagai sumber belajar IPS 

SMP di Kecamatan Kalasan 
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Berdasarkan tabel dan pie chart di atas dapat disimpulkan bahwa guru 

dalam memanfaatkan candi sebagai sumber belajar IPS masih bersifat jarang, 

karena persentasenya paling besar yaitu 61,11% dengan 11 orang guru, 

5,567%  menyatakan selalu dengan 1 orang guru. Satu orang guru menyatakan 

sering dengan presentase 5,56%. Presentase berikutnya 27,78% dengan 5 

orang guru yang menyatakan tidak pernah memanfaatkan candi sebagai 

sumber belajar IPS. Beberapa candi di Kecamatan Kalasan yang telah 

dimanfaatkan para guru dan siswa sebagai sumber belajar IPS dapat dilihat 

pada tabel 4 sebagai berikut: 

Tabel 4: Intensitas pemanfaatan candi sebagai sumber belajar IPS SMP di 

Kecamatan Kalasan  

Intensitas 

Candi 

Kalasan Sari Sambisari Kedulan Prambanan 

f % f % f % f % f % 

Selalu 1 5,55 1 5,55 - - - - 3 16,67 

Sering 2 11,11 1 5,55 1 5,55 2 11,11 1 5,55 

Jarang 10 55,56 6 33,33 10 55,56 5 27,78 10 55,56 

Tidak pernah 5 27,78 10 55,56 7 38,89 11 61,11 4 22,22 

N (jumlah) 18 100% 18 100% 18 100% 18 100% 18 100% 

 

Berdasarkan intensitas pemanfaatan candi sebagai sumber belajar IPS 

SMP di Kecamtan Kalasan di atas dapat digambarkan diagram batang sebagai 

berikut: 
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Gambar 5. Diagram batang intensitas pemanfaatan candi sebagai sumber belajar IPS 

SMP di Kecamatan Kalasan 

 

Berdasarkan tabel dan diagram batang, dapat  disimpulkan bahwa candi 
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masing candi.  Candi Kalasan, Candi Sambisari dan Candi Prambanan 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar dengan intensitas jarang yaitu masing-

masing persentase sebesar 55, 56%. Candi Sari dan Candi Kedulan juga sudah 

dimanfaatkan namun hanya beberapa sekolah saja yang memanfaatkan 

sehingga persentase tertinggi terdapat pada pernyataan tidak pernah yaitu 

sebesar 55,56% pada candi sari dan 61,11% dengan orang guru pada candi 

Kedulan. Candi di Kecamatan kalasan masih jarang dimanfaatkan karena tidak 

semua materi IPS dapat menggunakan candi sebagai sumber belajar. 
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4. Strategi Guru IPS SMP Di Kecamatan Kalasan Memanfaatkan Candi 

Sebagai Sumber Belajar 

Strategi pemanfaatan candi sebagai sumber belajar IPS di SMP Kecamatan 

Kalasan dapat dilakukan dengan cara survey, field trip, dan mengundang 

narasumber. Pada tabel 6 berikut ini disajikan data strategi guru IPS SMP di 

Kecamatan Kalasan dalam memanfaatkan candi sebagi sumber belajar. 

Tabel 5:  Strategi guru IPS SMP di Kecamatan Kalasan memanfaatkan candi 

sebagai sumber belajar 

Pernyataan 

Strategi 

Survey Field trip Mengundang narasumber 

f % f % f % 

Ya 14 77,78 11 61,11 6 33,33 

Tidak 4 22,22 7 38,89 12 66,67 

Jumlah 18 100 18 100 18 100 

 

Berdasarkan strategi guru IPS SMP di Kecamatan Kalasan memanfaatkan 

candi sebagai sumber belajar di atas dapat digambarkan diagram batang sebagai 

berikut: 

         
Gambar 6. Diagram batang strategi guru IPS SMP di Kecamatan Kalasan 
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Dari tabel dan diagram batang di atas, strategi yang banyak digunakan guru 

IPS SMP di Kecamatan Kalasan dalam memanfaatkan candi sebagai sumber 

belajar adalah strategi survey dengan persentase 77,78% sebanyak 14 orang guru, 

sedangkan yang paling sedikit digunakan yaitu strategi mengundang narasumber 

sebanyak 6 guru (33,33%). Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam 

strategi memanfaatkan candi sebagai sumber belajar yaitu: 

a. Strategi Survey 

Strategi survey berarti guru memanfaatkan candi dalam hal ini candi 

sebagai sumber belajar IPS dengan cara mengajak atau menugaskan siswa 

untuk melakukan kunjungan langsung ke lokasi candi. Dalam strategi survey 

terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan candi 

sebagai sumber belajar IPS diantaranya yaitu kegiatan interview dan observasi. 

Pada kegiatan interview siswa dapat melakukan interview dengan petugas 

candi, pengunjung candi dan masyarakat di sekitar candi. Sedangkan pada 

kegiatan observasi meliputi mengamati bentuk dan corak candi, lokasi candi 

dan kegiatan di sekitar candi. Berikut ini disajikan data kegiatan-kegiatan pada 

strategi survey. 

Tabel 6: Kegiatan interview pada strategi survey 

Pernyataan 

Kegiatan interview 

Petugas candi Pengunjung 

candi 

Masyarakat di sekitar 

candi 

f % f % f % 

Ya 10 55,56 8 44,44 10 55,56 

Tidak 8 44,44 10 55,56 8 44,44 

N (jumlah) 18 100% 18 100% 18 100% 
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Tabel 7: Kegiatan observasi pada strategi survey 

Pernyataan 

Kegiatan observasi 

Bentuk dan 

corak candi 

Lokasi candi Kegiatan masyarakat di 

sekitar candi 

f % f % f % 

Ya 13 72,22% 14 77,78 12 66,67 

Tidak 5 27,78 4 22,22 6 33,33 

N (jumlah) 18 100% 18 100% 18 100% 

 

Pada tabel di atas dapat disimpulkan dalam memanfaatkan candi sebagai 

sumber belajar IPS dengan strategi survey, kegiatan yang banyak digunakan 

meliputi interview dengan petugas candi dan masyarakat sekitar candi dengan 

masing-masing persentase 55,56% oleh 10 orang guru. Sedangkan kegiatan 

observasi pada strategi survey, kegiatannya meliputi pengamatan bentuk dan 

corak candi dengan persentase 72,22% oleh 13 orang guru, lokasi candi dengan 

persentase 77,78% oleh 14 orang guru, dan kegiatan masyarakat di sekitar candi 

dengan persentase 66,67% oleh 12 orang guru.  

b. Strategi field trip 

Strategi field trip  berarti guru memanfaatkan candi dalam hal ini candi 

sebagai sumber belajar IPS dengan cara melakukan perjalanan bersama siswa 

mengunjungi candi. Dalam strategi field trip terdapat beberapa kegiatan yang 

dapat dilakukan untuk memanfaatkan candi sebagai sumber belajar IPS 

diantaranya yaitu kegiatan interview, observasi, dan menyusun laporan. Pada 

kegiatan interview siswa dapat mencatat penjelasan dari tour guide, melakukan 

interview dengan petugas candi, pengunjung candi dan masyarakat di sekitar 
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candi. Pada kegiatan observasi meliputi mengamati bentuk dan corak candi, 

lokasi candi, dan kegiatan masyarakat di sekitar candi. Berikut ini disajikan 

data kegiatan-kegiatan pada strategi field trip. 

Tabel 8: Kegiatan interview pada metode field trip 

Pernyataan 

Kegiatan interview 

Siswa mencatat 

penjelasan tour 

guide 

Petugas candi Pengunjung 

candi 

Masyarakat 

sekitar candi 

f % f % f % f % 

Ya 11 61,11 11 61,11 11 61,11 7 38,89 

Tidak 7 38,89 7 38,89 7 38,89 11 61,11 

N (jumlah) 18 100% 18 100% 18 100% 18 100% 

 

Tabel 9: Kegiatan observasi pada metode field trip 

Pernyataan 

Kegiatan observasi 

Bentuk dan 

corak candi 

Lokasi candi Kegiatan masyarakat di 

sekitar candi 

F % f % f % 

Ya 12 66,67 10 55,56 12 66,67 

Tidak 6 33,33 8 44,44 6 33,33 

N (jumlah) 18 100% 18 100% 18 100% 

 

Tabel 10 Kegiatan menyusun laporan pada metode field trip  

Pernyataan 
Kegiatan menyusun laporan 

f % 

Ya 11 61,11 

Tidak 7 38,89 

N (jumlah) 18 100% 

 

Pada tabel di atas dapat disimpulkan kegiatan interview pada strategi 

field trip kegiatan yang banyak digunakan meliputi mencatat penjelasan tour 

guide, interview dengan petugas candi dan interview dengan pengunjung candi 
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karena persentasenya paling tinggi yaitu masing-masing 61,11% dengan 11 

orang guru. Pada kegiatan observasi kegiatan yang banyak digunakan yaitu 

mengamati bentuk dan corak candi dan mengamati kegiatan masyarakat di 

sekitar candi mendapat masing sebanyak 12 orang guru (66,67%). Dan 

sebanyak 11 orang guru (61,11%) menggunakan kegiatan menyusun laporan. 

c. Strategi mengundang narasumber 

Mengundang atau mendatangkan narasumber berarti guru dalam 

memanfaatkan candi sebagai sumber belajar IPS dilakukan dengan cara 

mengundang atau mendatangkan orang yang mengetahui wawasan dan 

pengetahuan tentang candi. Beberapa SMP di Kecamatan Kalasan Kabupaten 

Sleman sudah menggunakan metode mengundang narasumber. Kegiatan dalam 

strategi mengundang narasumber meliputi kegiatan tanya jawab, siswa dapat 

mengajukan pertanyaan dan memperoleh penjelasan langsung tentang candi di 

Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman dari narasumber. Setelah siswa 

melakukan tanya jawab selanjutnya siswa dapat menyusun laporan hasil tanya 

jawab dengan narasumber. Data kegiatan dalam strategi mengundang 

narasumber dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 11: Kegiatan pada strategi mengundang narasumber 

Pernyataan 

Kegiatan  

Tanya jawab Menyusun laporan 

f % F % 

Ya 6 33,33 6 33,33 

Tidak 12 66,67 12 66,67 

N (jumlah) 18 100 18 100 
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Pada tabel 11 dapat disimpulkan kegiatan tanya jawab dan menyusun 

laporan pada strategi mengundang narasumber belum banyak dilakukan 

masing-masing sebanyak 12 orang guru (66,67%). 

5. Faktor Pendukung Pelaksanaan Pembelajaran Dengan Memanfaatkan 

Candi Di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman 

a. Dukungan Sekolah 

Dukungan sekolah berarti guru dalam memanfaatkan candi sebagai 

sumber belajar IPS mendapat dukungan dari sekolah. Bentuk dari dukungan 

tersebut dapat berupa motivasi dari kepala sekolah, pemberian ijin untuk 

melakukan pembelajaran di luar kelas dan adanya fasilitas penunjang dalam 

memanfaatkan candi sebagai sumber belajar. Dukungan sekolah dalam 

memanfaatkan candi di SMP Kecamatan Kalasan dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 12: Dukungan sekolah dalam memanfaatkan candi di SMP Kecamatan 

Kalasan 

Pernyataan 

Dukungan sekolah 

Motivasi dari 

kepala sekolah 
Pemberian ijin 

Pemberian fasilitas 

penunjang 

f % f % f % 

Ya 16 88,89 17 94,44 13 72,22 

Tidak 2 11,11 1 5,56 5 27,78 

N (jumlah) 18 100% 18 100% 18 100% 

 

Berdasarkan data dukungan sekolah dalam memanfaatkan candi di 

SMP Kecamatan Kalasan di atas dapat disimpulkan bahwa guru mendapat 

dukungan dari sekolah untuk memanfaatkan candi. Hal ini dapat dilihat dari 
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persentase masing-masing dukungan pada tabel 13 yaitu dukungan berupa 

motivasi dari kepala sekolah dengan persentase 88,89% (16 orang guru), 

pemberian ijin melakukan pembelajaran di luar kelas dengan persentase 

94,44% (17 orang guru), dan pemberian fasilitas penunjang dalam 

memanfaatkan candi sebagai sumber belajar dengan persentase 72,22% (13 

orang guru). Besarnya dukungan sekolah mendorong guru untuk 

memanfaatkan candi sebagai sumber belajar IPS. 

b. Sikap, keterampilan dan kemauan guru 

Sikap, keterampilan dan kemauan guru berarti guru mempunyai 

kemauan untuk memanfaatkan candi sebagai sumber belajar. Selain 

kemauan guru, keterampilan guru dalam menyampaikan materi dengan 

memanfaatkan candi sebagai sumber belajar juga diperlukan. Sikap, 

keterampilan dan kemauan guru IPS SMP di Kecamatan Kalasan dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 13: Sikap, kemauan dan keterampilan guru IPS SMP di Kecamatan 

Kalasan 

Pernyataan 

Faktor pendorong 

Kemauan guru Keterampilan guru 

f % f % 

Ya 17 94,44 15 83,33 

Tidak 1 5,56 3 16,67 

N (jumlah) 18 100% 18 100% 

 

Pada tabel 14 di atas dapat disimpulkan bahwa sikap, keterampilan 

dan kemauan guru merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi guru 



65 

 

dalam memanfaatkan candi sebagai sumber belajar. Sebanyak 17 orang guru 

(94,44%) IPS di SMP Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman mempunyai 

kemauan untuk memanfaatkan candi. Guru IPS SMP di Kecamatan Kalasan 

Kabupaten Sleman juga menyatakan keterampilan guru berpengaruh dalam 

memanfaatkan candi yaitu sebesar 83,33% dengan 15 orang guru. 

c. Keluwesan atau fleksibilitas dalam penggunaanya 

Dalam memanfaatkan candi sebagai sumber belajar harus 

dipertimbangkan pula keluwesan atau fleksibliitas, dalam arti seberapa jauh 

sumber belajar tersebut dapat digunakan. Pada tabel berikut akan disajikan 

data keterjangkauan lokasi candi menurut persepsi guru IPS SMP di 

Kecamatan Kalasan. 

Tabel 14: Keterjangkauan lokasi candi menurut persepsi guru IPS SMP di 

Kecamatan Kalasan 

Keterjangkauan 

Candi 

Kalasan Sari Sambisari Kedulan Prambanan 

f % f % f % f % f % 

Sangat dekat 4 22,22 2 11,11 2 11,11 3 16,67 1 5,55 

Dekat 13 72,22 15 83,33 13 72,22 12 66,67 12 66,67 

Jauh  1 5,56 1 5,56 3 16,67 3 16,67 5 27,78 

Sangat jauh - - - - - - - - - - 

N (jumlah) 18 100 18 100 18 100 18 100 18 100 

 

Berdasarkan data keterjangkauan lokasi candi menurut persepsi guru 

IPS SMP di Kecamatan Kalasan di atas dapat digambarkan diagram batang 

sebagai berikut: 



66 

 

          
Gambar 7. Diagram batang keterjangkauan lokasi candi menurut persepsi guru IPS 

SMP di Kecamatan Kalasan 

 

Berdasarkan tabel dan diagram batang di atas, keterjangkauan lokasi 

candi menurut persepsi guru IPS SMP di Kecamatan Kalasan adalah dekat. 

Hal ini dapat dilihat dari besarnya persentase pernyataan dekat masing-

masing candi yaitu Candi Kalasan 72,22% oleh 13 orang guru, Candi Sari 

83,33% oleh 15 orang guru,Candi Sambisari 72,22% oleh 13 orang guru, 

candi Kedulan 66,67% oleh 12 orang guru, dan Candi Prambanan 66,67% 

oleh 12 orang guru. Dengan keterjangkauan lokasi candi yang dekat  

mendorong guru untuk memanfaatkan candi sebagai sumber belajar IPS. 

Sebanyak 16 orang guru (88,89%) menyatakan bahwa fleksibilitas atau 

keterjangkauan lokasi candi merupakan faktor pendorong dalam 

memanfaatkan candi. 
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6. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembelajaran Dengan Memanfaatkan 

Candi Di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman 

a. Kesesuaian dengan alokasi waktu 

Kesesuaian dengan alokasi waktu  artinya seberpa jauh penggunaan 

candi sebagai sumber belajar sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia bagi 

pelajaran IPS di SMP. Pelaksanaan pembelajaran di luar kelas dengan 

memanfaatkan candi memerlukan waktu lama sedangkan alokasi untuk 

pembelajaran IPS terbatas. Sebanyak 17 orang guru (94,44%) IPS SMP di 

Kecamatan Kalasan menyatakan bahwa faktor kesesuaian dengan alokasi 

waktu merupakan penghambat dalam memanfaatkan candi sebagai sumber 

belajar. 

b. Biaya 

Biaya merupakan faktor penghambat dalam memanfaatkan candi 

sebagai sumber belajar IPS SMP di Kecamatan Kalasan. Walaupun jarak 

candi dengan sekolah dekat, namun untuk memasuki lingkungan candi akan 

dikenakan biaya tiket masuk. Sebanyak 17 orang guru (94,44%) IPS SMP di 

Kecamatan Kalasan menyatakan bahwa faktor biaya merupakan penghambat 

dalam memanfaatkan candi sebagai sumber belajar. 

Berikut ini disajikan data faktor penghambat pelaksanaan pembelajaran 

dengan memanfaatkan candi di Kecamatan Kalasan. 
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Tabel 15: Faktor penghambat dalam memanfaatkan candi sebagi sumber 

belajar IPS SMP di Kecamatan Kalasan 

Pernyataan 

Faktor Penghambat 

Kesesuaian dengan alokasi 

waktu 
Biaya 

f % F % 

Ya 17 94,44 17 94,44 

Tidak 1 5,56 1 5,56 

N (jumlah) 18 100% 18 100% 

 

B. Pembahasan 

1. Pemanfaatan candi oleh guru 

a. Intensitas penggunaan candi sebagai sumber belajar 

Pada proses pembelajaran terdapat serangkaian komponen yang 

saling terkait dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran. Salah satu 

komponen proses pembelajaran adalah sumber belajar. Sumber belajar 

merupakan segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alat pendidikan 

untuk keberhasilan pembelajaran. Pemanfaatan candi sebagai sumber belajar 

dapat diartikan bahwa, candi memberikan manfaat bagi penggunanya, dalam 

hal ini candi digunakan untuk mempermudah dalam memahami materi IPS. 

Manfaat tersebut relevan, karena pada candi terdapat benda-benda bersejarah 

yang dapat mendukung kegiatan pembelajaran IPS.  

Kalasan merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Sleman 

Yogyakarta yang memiliki potensi candi yaitu candi. Berdasarkan data dari 

Balai Pelestarian Cagar Budaya dan Purbakala (BPCP) terdapat lima candi 

di Kecamatan Kalasan. Keberadaan candi-candi ini selain dapat 
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dimanfaatkan sebagai sarana rekreatif juga dapat mendukung pembelajaran 

di sekolah terutama pada mata pelajaran IPS. Lokasi candi-candi tersebut 

berada dekat dengan lingkungan sekolah sehingga memungkinkan siswa 

untuk belajar. Cony Semiawan (1986: 96) menjelaskan salah satu jenis 

sumber belajar yang sangat bermanfaat yaitu lingkungan fisik di sekitar 

sekolah.  

Guru IPS SMP di Kecamatan Kalasan sudah memanfaatkan candi 

sebagai sumber belajar namun penggunaannya belum optimal. Hal ini  dapat 

dilihat dari intensitas guru dalam memanfaatkan candi. Intensitas berarti 

tingkat keseringan guru dalam memanfaatkan candi. Penentuan skala 

intensitas pemanfaatan candi, peneliti menggunakan pedoman yang sesuai 

dengan kenyataan di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 

guru IPS SMP sebanyak 61,11% dalam memanfaatkan candi sebagai sumber 

belajar masih bersifat jarang. Dalam memanfaatkan candi sebagai sumber 

belajar IPS dalam satu tahun rata-rata guru  mengadakan kegiatan ke candi 

sebanyak satu kali. Hal ini dikarenakan tidak semua materi IPS dapat 

menggunakan candi sebagai sumber belajarnya. 

Guru dan siswa SMP di Kecamatan Kalasan rata-rata sudah 

mengunjungi  candi-candi yang terdapat di Kecamatan Kalasan namun 

intensitasnya masih jarang. Dari 5 candi di Kecamatan Kalasan, 3 candi 

diantaranya yaitu Candi Kalasan, Candi Sambisari, dan Candi Prambanan 

masih jarang dimanfaatkan. Candi-candi ini masih jarang dimanfaatkan 
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dikarenakan adanya faktor-faktor yang menghambat dalam pemanfaatannya 

yaitu sempitnya alokasi waktu dan tingginya biaya yang diperlukan untuk 

melakukan pembelajaran IPS di candi. Dua candi yang lainnya tidak pernah 

dimanfaatkan yaitu candi Sari dan candi Kedulan. Hal ini dikarenakan masih 

adanya proses pemugaran pada Candi Sari dan kondisi Candi kedulan yang 

berada 7 meter di bawah tanah dan terendam air sewaktu hujan turun 

sehingga tidak memungkinkan untuk dikunjungi. 

2. Strategi Guru IPS SMP Di Kecamatan Kalasan Memanfaatkan Candi 

Sebagai Sumber Belajar 

Candi memberikan kesempatan yang luas pada guru dan siswa untuk 

mempelajari ilmu pengetahuan sosial melalui pengalaman langsung. Candi 

memungkinkan proses pembelajaran tidak sekedar berlangsung secara teoritis 

dan verbalis, karena guru dapat melakukannya dengan pengamatan langsung. 

Sehingga peranan candi dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang 

dimiliki oleh para siswa. 

Persoalan yang cukup penting dalam pemanfaatan candi sebagai sumber 

belajar adalah strategi penggunaannya dalam proses pembelajaran. Berdasarkan 

kajian teori strategi yang dapat digunakan oleh guru dalam memanfaatan candi 

sebagai sumber belajar yaitu: 

a. Strategi  survey 

Strategi survey berarti guru memanfaatkan candi sebagai sumber 

belajar IPS dengan cara mengajak atau menugaskan siswa untuk melakukan 
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kunjungan langsung ke lokasi candi. Dalam strategi survey terdapat beberapa 

kegiatan yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan candi sebagai sumber 

belajar IPS diantaranya yaitu kegiatan interview dan observasi. Pada 

kegiatan interview siswa dapat melakukan interview dengan petugas candi, 

pengunjung candi dan masyarakat di sekitar candi. Sedangkan pada kegiatan 

observasi meliputi mengamati bentuk dan corak candi, lokasi candi dan 

kegiatan di sekitar candi. 

b.  field trip 

Strategi field trip berarti guru memanfaatkan candi sebagai sumber 

belajar IPS dengan cara melakukan perjalanan bersama siswa mengunjungi 

candi. Dalam strategi field trip terdapat beberapa kegiatan yang dapat 

dilakukan untuk memanfaatkan candi sebagai sumber belajar IPS 

diantaranya yaitu kegiatan interview, observasi, dan menyusun laporan. Pada 

kegiatan interview siswa dapat mencatat penjelasan dari tour guide, 

melakukan interview dengan petugas candi, pengunjung candi dan 

masyarakat di sekitar candi. Pada kegiatan observasi meliputi mengamati 

bentuk dan corak candi, lokasi candi, dan kegiatan masyarakat di sekitar 

candi. 

c. Mengundang narasumber 

Mengundang atau mendatangkan narasumber berarti guru dalam 

memanfaatkan candi sebagai sumber belajar IPS dilakukan dengan cara 

mengundang atau mendatangkan orang yang mengetahui wawasan dan 
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pengetahuan tentang candi. Beberapa SMP di Kecamatan Kalasan 

Kabupaten Sleman sudah menggunakan metode mengundang narasumber. 

Kegiatan dalam strategi mengundang narasumber meliputi kegiatan tanya 

jawab, siswa dapat mengajukan pertanyaan dan memperoleh penjelasan 

langsung tentang candi di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman dari 

Narasumber. Setelah siswa melakukan tanya jawab selanjutnya siswa dapat 

menyusun laporan hasil tanya jawab dengan narasumber. 

Berdasarkan data yang diperoleh, strategi pemanfaatan candi seperti 

yang di ungkap di atas telah terpenuhi, namun masih belum optimal. Dari 

beberapa strategi memanfaatkan candi sebagai sumber belajar, sebanyak 

77,78% guru IPS SMP di Kecamatan Kalasan menggunakan strategi survey. 

Pada strategi survey rata-rata guru memberi penugasan kepada siswa 

mengunjungi candi untuk melakukan interview dengan petugas dan 

masyarakat di sekitar candi. Guru juga menugaskan siswa untuk mengamati 

bentuk candi, lokasi candi dan kegiatan masyarakat di sekitar candi.  

3. Faktor Pendukung Pelaksanaan Pembelajaran Dengan Memanfaatkan 

Candi Di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman  

Pada proses pembelajaran dengan memanfaatkan candi sebagai sumber 

belajar terdapat faktor-faktor yang mendukung guru untuk memanfaatkannya. 

Faktor-faktor pendukung tersebut meliputi: 
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a. Dukungan sekolah 

Dalam usaha memanfaatkan candi sebagai sumber belajar IPS, 

sekolah juga mempunyai peranan penting. Guru dapat optimal dalam 

memanfaatkan candi dengan adaya dukungan dari sekolah. Dukungan 

sekolah dapat mendorong guru IPS SMP di Kecamatan Kalasan untuk 

memanfaatkan candi sebagai sumber belajar.  Bentuk dari dukungan tersebut 

berupa motivasi dari kepala sekolah, pemberian ijin untuk melakukan 

pembelajaran di luar kelas dan adanya fasilitas penunjang dalam 

memanfaatkan candi sebagai sumber belajar. Berdasarkan hasil penelitian 

kebanyakan guru IPS SMP di Kecamatan Kalasan mendapat dukungan 

penuh dari sekolah untuk memanfaatkan candi sebagai sumber belajar. 

Motivasi dari kepala sekolah, pemberian ijin melakukan pembelajaran di 

luar kelas dan pemberian fasilitas penunjang sangat mendorong guru untuk 

memanfaatkan candi sebagai sumber belajar. 

b. Sikap, keterampilan dan kemauan guru 

Candi di Kecamatan Kalasan dapat dimanfaatkan secara optimal 

karena adanya kemauan dari guru untuk memanfaatkannya dan adanya 

keterampilan guru dalam menyampaikan materi dengan candi sebagai 

sumber belajar. Kebiasaan sebagian guru menggunakan cara mengajar 

konvensional (ceramah) mengakibatkan siswa hanya menerima pengetahuan 

secara abstrak. Keterampilan guru diperlukan agar pembelajaran tidak 

monoton. Misalnya saat menjelaskan materi peninggalan agama Hindu 
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Budha guru dapat mengajak siswa untuk mengunjungi candi sehingga siswa 

mendapat pengetahuan yang nyata. 

Berdasarkan hasil penelitian, guru IPS SMP di Kecamatan Kalasan 

sudah mempunyai kemauan untuk memanfaatkan candi. Sebanyak 83,33% 

guru IPS SMP di Kecamatan Kalasan terampil dalam menyampaikan materi 

dengan memanfaatkan candi. Dalam pembalajaran para guru tidak hanya 

menggunakan metode cermah, tetapi mereka juga mengajak siswa untuk 

mengunjungi candi secara langsung.   

c. Keluwesan atau fleksibilitas penggunaannya 

Berdasarkan kajian teori, salah satu kriteria umum dalam memilih 

sumber belajar menurut Nana Sudjana dan Ahmad Rivai (2007: 84) yaitu 

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 dan dapat dicari di lingkungan sekitar. Berdasarkan data 

yang diperoleh, keterjangkauan lokasi candi menurut persepsi guru IPS SMP 

di Kecamatan Kalasan adalah dekat sehingga memenuhi kriteria umum 

dalam memilih sumber belajar.  Candi merupakan sumber belajar yang tidak 

dirancang dan lokasinya berada dekat dengan lingkungan sekolah. Dengan 

keterjangkauan lokasi candi yang dekat pemanfaatan candi sebagai sumber 

belajar dapat optimal karena dapat sering dimanfaatkan. Pemanfaatan candi 

sebagai sumber belajar akan membantu siswa dalam memahami materi 

pembelajaran sehingga dapat memperoleh hasil belajar yang diinginkan. 
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4. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembelajaran Dengan Memanfaatkan 

Candi Di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman 

Pada proses pembelajaran dengan memanfaatkan candi sebagai sumber 

belajar terdapat faktor-faktor yang menghambat guru untuk memanfaatkannya. 

Faktor-faktor penghambat tersebut meliputi: 

a. Kesesuaian dengan alokasi waktu 

Nasution (1985: 125) menyatakan bahwa pemanfaatan lingkungan 

sebagai sumber belajar 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. Pelaksanaan pembelajaran 

dengan memanfaatkan candi dilakukan dengan cara membawa siswa ke 

lingkungan.  

Selama ini guru dalam memanfaatan candi sebagai sumber belajar 

siswa masih terbatas untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Seperti 

diketahui, jam pelajaran/tatap muka untuk mata pelajaran IPS di sekolah 

sangat terbatas. Hal ini menyebabkan guru kesulitan menempatkan 

pembelajaran IPS di candi dalam jam efektif. Penempatan di luar jam 

efektifpun tidak mudah dilakukan, mengingat banyaknya kegiatan 

ekstrakurikuler dan penambahan jam pelajaran (les) untuk beberapa mata 

pelajaran tertentu yang diberlakukan di sekolah. Menurut para guru IPS hal 

inilah yang mengakibatkan kunjungan di candi menjadi jarang dilakukan. 
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b. Biaya 

Guru IPS SMP di Kecamatan Kalasan masih belum optimal 

menggunakan candi dalam pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan 

minimnya dana sekolah untuk melakukan pembelajaran di candi.  Walaupun 

jarak candi dengan sekolah dekat, namun untuk memasuki lingkungan candi 

akan dikenakan biaya tiket masuk. Hal ini tentunya memberatkan pihak 

sekolah dan siswa. 

 


