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Lampiran 1. Instrumen penelitian 

KATA PENGANTAR 

Perihal  : permohonan pengisian angket 

Lampiran : satu berkas 

Judul Skripsi :PEMANFAATAN BENDA CAGAR BUDAYA SEBAGAI 

SUMBER BELAJAR IPS DI SMP KECAMATAN KALASAN  

KABUPATEN SLEMAN  

 

Kepada Yth : Guru IPS SMP 

   Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman 

 

Dengan hormat,  

 Dalam rangka penulisan skripsi di jurusan P.IPS FIS UNY, sebagai salah 

satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan (S. Pd) di UNY, saya 

kirimkan angket untuk pengumpulan data penelitian. Saya mohon kepada para 

guru untuk mengisi angket yang telah disediakan. 

 Perlu saya sampaikan bahwa angket ini bukan tes psikologi darimanapun 

kecuali murni penelitian, oleh karena itu Bapak/Ibu guru tidak perlu takut dan 

ragu-ragu dalam memberikan jawaban yang sejujurnya. Jawaban yang diminta 

adalah sesuai dengan kondisi yang benar-benar dirasakan oleh Bapak/Ibu guru 

selama ini. 

 Setiap jawaban yang diberikan merupakan bantuan yang sangat berharga 

bagi penelitian ini. Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu guru, saya ucapkan 

terima kasih. 

 

Yogyakarta,…….2014 

Hormat saya 

 

Desi Rahmawati Duhri 
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Identitas Responden 

Nama  :…………………… 

NIP  :…………………… 

Sekolah :…………………… 

 

Petunjuk Pengisian 

a. Tulislah identitas anda. 

b. Kepada Bapak/Ibu guru untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ada dengan 

jujur dan sebenarnya. 

c. Pilihlah salah satu jawaban dengan memberikan tanda silang (X) pada 

alternatif jawaban yang tersedia.  

d. Pada poin intensitas ada 4 alternatif jawaban, yaitu 

Selalu  

 

Sering   

 

Jarang 

  

Tidak pernah  

 

 

1. Apakah bapak/ibu sudah memanfaatkan benda cagar budaya sebagai salah satu 

sumber belajar IPS 

a. Selalu   c. Jarang 

b. Sering   d. Tidak pernah 

2. Apakah bapak/ibu mengajak siswa mendatangi benda cagar budaya di 

kecamatan Kalasan? 

a. Selalu   c. Jarang 

b. Sering   d. Tidak pernah 

3. Dari beberapa candi  di kecamatan Kalasan, mana yang sering bapak/ibu dan 

siswa kunjungi atau sering dimanfaatkan para siswa? 

1. Candi Kalasan 

a. Selalu  c. Jarang 

b. Sering  d. Tidak pernah 

2. Candi Sari 

a. Selalu  c. Jarang 

b. Sering  d. Tidak pernah 

 

:setiap pembelajaran IPS dalam satu semester ada kegiatan ke   

candi sebanyak satu kali. 

:setiap pembelajaran IPS dalam satu tahun ada kegiatan ke 

candi sebanyak dua kali. 

:setiap pembelajaran IPS dalam satu tahun ada kegiatan ke 

candi sebanyak satu kali. 

:setiap pembelajaran IPS dalam satu tahun tidak ada kegiatan 

ke candi. 



84 
 

  

3. Candi Sambisari 

a. Selalu  c. Jarang 

b. Sering  d. Tidak pernah 

4. Candi Kedulan 

a. Selalu  c. Jarang 

b. Sering  d. Tidak pernah 

5. Candi Prambanan 

a. Selalu  c. Jarang 

b. Sering  d. Tidak pernah 

4. Dari beberapa candi di kecamatan Kalasan, menurut bapak/ibu bagaimana 

dengan keterjangkauannya? 

1. Candi Kalasan 

a. Sangat dekat  c. Jauh 

b. Dekat   d. Sangat jauh 

2. Candi Sari 

a. Sangat dekat  c. Jauh 

b. Dekat   d.Sangat jauh 

3. Candi Sambisari 

a. Sangat dekat  c. Jauh 

b. Dekat   d. Sangat jauh 

4. Candi Kedulan 

a. Sangat dekat  c. Jauh 

b. Dekat   d. Sangat jauh 

5. Candi Prambanan  

a. Sangat dekat  c. Jauh 

b. Dekat   d. Sangat jauh 

5. Dalam memanfaatkan benda cagar budaya sebagai sumber belajar, apakah 

bapak/ibu mengajak atau menugaskan siswa survey langsung ke lokasi? 

a. Selalu   c. Jarang 

b. Sering   d. Tidak pernah 

6. Dalam strategi survey, apakah bapak/ibu menugaskan siswa untuk interview 

dengan petugas candi? 

a. Selalu   c. Jarang 

b. Sering   d. Tidak pernah 

7. Dalam strategi survey, apakah bapak/ibu menugaskan siswa untuk interview 

dengan pengunjung candi? 

a. Selalu   c. Jarang     

b. Sering   d. Tidak pernah 

8. Dalam strategi survey, apakah bapak/ibu menugaskan siswa untuk interview 

dengan masyarakat di sekitar candi? 

a. Selalu   c. Jarang 

b. Sering   d. Tidak pernah 

9. Dalam strategi survey, apakah bapak/ibu menugaskan siswa untuk mengamati 

bentuk dan corak candi? 

a. Selalu   c. Jarang 

b. Sering   d. Tidak pernah 
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10. Dalam strategi survey, apakah bapak/ibu menugaskan siswa untuk mengamati 

lokasi candi? 

a. Selalu   c. Jarang 

b. Sering   d. Tidak pernah 

11. Dalam strategi survey, apakah bapak/ibu menugaskan siswa untuk mengamati 

kegiatan masyarakat disekitar candi? 

a. Selalu   c. Jarang 

b. Sering   d. Tidak pernah 

12. Dalam memanfaatkan benda cagar budaya sebagai sumber belajar, apakah 

bapak/ibu menggunakan staregi field trip (karyawisata)? 

a. Selalu   c. Jarang 

b. Sering   d. Tidak pernah 

13. Apakah bapak/ibu menugaskan siswa untuk mencatat penjelasan dari tour 

guide dalam strategi  field trip? 

a. Selalu   c. Jarang 

b. Sering   d. Tidak pernah 

14. Dalam strategi field trip, apakah bapak/ibu menugaskan siswa untuk 

interview dengan petugas candi? 

a. Selalu   c. Jarang 

b. Sering   d. Tidak pernah 

15. Dalam strategi field trip, apakah bapak/ibu menugaskan siswa untuk 

interview dengan pengunjung candi? 

a. Selalu   c. Jarang 

b. Sering   d. Tidak pernah 

16. Dalam strategi field trip, apakah bapak/ibu menugaskan siswa untuk 

interview dengan masyarakat sekitar candi? 

a. Selalu   c. Jarang 

b. Sering   d. Tidak pernah 

17. Dalam strategi field trip, apakah bapak/ibu menugaskan siswa untuk 

mengamati bentuk dan corak candi? 

a. Selalu   c. Jarang 

b. Sering   d. Tidak pernah 

18. Dalam strategi field trip, apakah bapak/ibu menugaskan siswa untuk 

mengamati lokasi candi? 

a. Selalu   c. Jarang 

b. Sering   d. Tidak pernah 

19. Dalam strategi field trip, apakah bapak/ibu menugaskan siswa untuk 

mengamati kegiatan masyarakat di sekitar candi? 

a. Selalu   c. Jarang 

b. Sering   d. Tidak pernah 

 

20. Apakah bapak/ibu menugaskan siswa untuk membuat laporan kegiatan field 

trip? 

a. Selalu   c. Jarang 

b. Sering   d. Tidak pernah 



86 
 

  

21. Dalam memanfaatkan benda cagar budaya sebagai sumber belajar, apakah 

bapak/ibu menggunakan strategi mengundang narasumber? 

a. Selalu   c. Jarang 

b. Sering   d. Tidak pernah 

22. Saat mengundang narasumber, apakah siswa aktif  melakukan tanya jawab? 

a. Selalu   c. Jarang 

b. Sering   d. Tidak pernah 

23. Apakah bapak/ibu menugaskan siswa umtuk membuat laporan hasil tanya 

jawab dengan narasumber? 

a. Selalu   c. Jarang 

b. Sering   d. Tidak pernah 

24. Apakah kepala sekolah memotivasi bapak/ibu dalam memanfaatkan benda 

cagar budaya sebagai sumber belajar? 

a. Selalu   c. Jarang 

b. Sering   d. Tidak pernah 

25. Apakah kepala sekolah memberi ijin bapak/ibu untuk melakukan 

pembelajaran diluar kelas? 

a. Selalu   c. Jarang 

b. Sering   d. Tidak pernah 

26. Apakah sekolah memberi fasilitas penunjang dalam memanfaatkan benda 

cagar budaya sebagai sumber belajar? 

a. Selalu   c. Jarang 

b. Sering   d. Tidak pernah 

27. Dalam memanfaatkan benda cagar budaya sebagai sumber belajar, selain 

menggunakan metode ceramah apakah bapak/ibu juga menggunakan metode 

yang lain? 

a. Selalu   c. Jarang 

b. Sering   d. Tidak pernah 

28. Apakah dalam setiap kali memanfaatkan benda cagar budaya sebagai sumber 

belajar dipengaruhi oleh fleksibilitas atau keterjangkauan dalam 

penggunaannya? 

a. Selalu   c. Jarang 

b. Sering   d. Tidak pernah 

29. Apakah dalam setiap kali memanfaatkan benda cagar budaya sebagai sumber 

belajar dipengaruhi oleh waktu yang tersedia? 

a. Selalu   c. Jarang 

b. Sering   d. Tidak pernah 

30. Apakah setiap kali memanfaatkan benda cagar budaya sebagai sumber belajar 

dipengaruhi oleh biaya? 

a. Selalu   c. Jarang 

b. Sering   d. Tidak pernah 
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Lampiran 3. Surat ijin penelitian 
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Lampiran 4. Surat keterangan telah melakukan penelitian 
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