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ABSTRAK 

 

Media dan bahan ajar memegang peran penting dalam pembelajaran. 

Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan Media dan Bahan ajar Blog Sejarah  

pada materi  masuknya  Hindu Buddha di Indonesia untuk pembelajaran  SMA  

dan mengetahui kelayakan Blog sejarah tersebut berdasarkan penilaian ahli 

materi, ahli media, guru dan siswa. 

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian pengembangan  (Research and 

Development (R&D)) melalui 10 langkah pengembangan, yaitu 1) potensi 

masalah, 2) mengumpulkan informasi/ data 3) design produk 4) validasi design 5) 

perbaikan design 6) ujicoba produk 7) revisi produk 8) uji coba pemakaian 9) 

revisi produk 10) pembuatan produk. Tehnik pengumpulan data menggunakan 

lembar penilaian. Analisi data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif.  

Hasil penelitian ini adalah Blog sejarah materi Hindu Buddha untuk peserta 

didik SMA/MA kelas XI. Berdasarkan penilaian ahli materi produk ahir Blog 

sejarah ini memperoleh skor rerata 81,2%, penilaian dari ahli media produk ahir 

Blog sejarah memperoleh skor rerata 80,8% kemudian produk tahap ahir dari guru 

memperoleh 84,4% dan dari siswa 82,9%. Keseluruan rata rata adalah 82,2% 

dengan kategori sangat baik. 

 

Kata kunci : Media Blog, Blog sejarah, Hindu Buddha 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di dalam dunia pendidikan kita mengenal berbagai macam media 

pembelajaran. Media tersebut dapat berupa penggunaan alat peraga ataupun 

bukan alat. Banyak media pembelajaran dalam bentuk alat peraga yang masih 

kurang menarik minat siswa dan juga teramat rumit untuk dipelajari guru, 

dikarenakan kurang atraktif dan monoton serta susah dalam penguasaan media 

tersebut. Salah satu media pembelajaran yang sekarang ini dapat dikembangkan 

adalah dengan memanfaatkan teknologi komputer sebagai media pembelajaran. 

Hal ini didukung dengan perkembangan tehnologi dan juga komunikasi. Hal ini 

dipermudah pula dengan adanya jaringan internet yang dapat membuka jendela 

dunia dalam 1 kali klik. Perkembangan teknologi komputer terutama dalam 

bidang perangkat lunak yang kini kian lama makin pesat dan sangat mendukung 

dalam pengembangan media pembelajaran dan juga mempermudah guru untuk 

menyampaikan materi dalam bentuk  media pembelajaran. 

Dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran sejarah, media 

pembelajaran sejarah sangat dibutuhkan. Kehadiran  teknologi komputer dan 

kemajuan internet sangat mendukung dalam pengembangan media pembelajaran. 

Pembelajaran dengan media komputer akan sangat membantu siswa dalam 

memahami materi pembelajaran sejarah, karena dengan komputer 



memungkinkan untuk  menghadirkan bentuk pembelajaran yang menarik, efektif 

dan efisien. Dengan komputer dapat disajikan media pembelajaran yang memuat 

materi pembelajaran tekstual dan visual. Dengan hadirnya internet semua peserta 

didik dapat mengakses pembelajaran sejarah dimanapun mereka berada.  

Salah satu perangkat lunak dengan computer yang dapat  membantu 

dalam pengembangan media pembelajaran sejarah adalah Media Blog. Blog 

merupakan sebuah aplikasi CMS (content management system ) yaitu perangkat 

lunak yang memungkinkan seseorang untuk menambahkan dan atau 

memanipulasi (mengubah) isi dari suatu situs Web. Umumnya, sebuah CMS 

(Content Management System) terdiri dari dua elemen:  

a. aplikasi manajemen isi (Content Management Application, [CMA]) 

b. aplikasi pengiriman isi (content delivery application [CDA]). 

Elemen CMA memperbolehkan pembuat untuk memanajer isi yang mungkin 

tidak memiliki pengetahuan mengenai HTML (HyperText Markup Language), 

untuk memenejemen pembuatan, modifikasi, dan penghapusan isi dari suatu situs 

Web tanpa perlu memiliki keahlian sebagai seorang Webmaster. Elemen CDA 

menggunakan dan menghimpun informasi-informasi yang sebelumnya telah 

ditambah, dikurangi atau diubah oleh pembuat situs web untuk meng-update atau 

memperbaharui situs Web tersebut. Kemampuan atau fitur dari sebuah sistem 

CMS berbeda-beda, walaupun begitu, kebanyakan dari software ini memiliki 

fitur publikasi berbasis Web, manajemen format, kontrol revisi, pembuatan index, 

pencarian, dan pengarsipan. (https://id.wikipedia.org) 



Dengan media blog ini mudah untuk memberikan materi pembelajaran 

pasca penerimaan pelajaran di sekolah ataupun sebelum pelajaran sekolah 

dilangsungkan. Dengan beberapa aspek tersebut maka media Blog sangat 

dibutuhkan untuk menutupi dan melengkapi waktu mengajar yang sangat kurang 

di sekolah. Dengan mengantisipasi masalah seperti ini juga media pembelajaran 

Blog adalah solusi untuk mengatasi kurangnya waktu pembelajaran di sekolah. 

Media pembelajaran Blog ini  juga bisa diakses di rumah dengan mudah, 

sepanjang ada jaringan internet.  

Dari uraian tersebut di atas didapatkan perincian pentingnya 

pengembangan media pembelajaran sejarah berbentuk multimedia interaktif blog 

sejarah. Berangkat dari latar belakang itulah, maka penelitian dengan judul 

―Pengembangan media Blog Sejarah untuk pembelajaran Sejarah siswa 

SMA” perlu dilakukan. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasar latar belakang di atas, masalah yang muncul  dapat diidentifikasi 

sebagai berikut : 

1. Masih banyaknya siswa yang merasa kesulitan dan kekurangan waktu 

dalam pembelajaran sejarah. 

2. Guru kekurangan waktu dalam menerangkan materi sejarah 

3. Kurangnya sumber belajar bagi pembelajaran sejarah di sekolah melalui 

media yang menarik 



4. Banyak guru terutama guru sejarah yang belum mampu memaksimalkan 

teknologi yang ada dalam pembuatan media pembelajaran 

5. Media Blog sejarah belum pernah dikembangkan dan digunakan dalam 

pembelajaran sejarah di SMA 

C. Batasan Masalah 

Dari beberapa masalah yang teridentifikasi, penelitian ini dibatasi pada 

pengembangan media pembelajaran Media Blog sejarah dan menguji kelayakan 

media pembelajaran dan kebenaran materi untuk pembelajaran sejarah siswa 

SMA, pada materi Proses Masuk dan Berkembangnya Kerajaan Hindu Buddha 

di Indonsesia. 

D. Rumusan Masalah 

Dari identifikasi serta batasan masalah yang telah dipaparkan diatas 

penulis mengajukan rumusan amasalah sebagai berikut;  

1. Bagaimana cara mengembangkan media pembelajaran sejarah dengan 

Media Blog untuk pembelajaran sejarah untuk siswa SMA untuk tema 

Proses Masuk dan Berkembangnya Budha di Indonsesia 

2. Bagaimana kelayakan media pembelajaran Blog sejarah untuk siswa SMA 

dengan tema Proses Masuk dan Berkembangnya Hindhu Budha di 

Indonsesia 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

dilakukan adalah sebagai berikut : 



1. Menghasilkan produk berupa media pembelajaran sejarah berupa Media Blog 

untuk pembelajaran sejarah untuk siswa SMA untuk tema Proses Masuk dan 

Berkembangnya Budha di Indonsesia 

2. Mengetahui kelayakan media pembelajaran Blog sejarah untuk siswa SMA 

dengan tema Proses Masuk dan Berkembangnya Hindhu Budha di Indonesia 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah kajian studi media pendidikan, khususnya berbentuk Blog 

yang dapat digunakan sebagai alternatif media pembelajaran untuk 

mengatasi solusi kurangnya jam mengajar. 

b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan atau 

input dan dapat digunakan sebagai pendukung referensi bagi 

perpustakaan dan pihak (mahasiswa) yang ingin mengadakan 

penelitian serupa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk Guru 

1) Memotivasi guru untuk dapat mengembangkan media 

pembelajaran dalam pembelajaran terutama mata pelajaran 

sejarah. 

2) Dapat memberikan Solusi pemanfaatan media pembelajaran 

untuk menganti kurangya waktu mengajar. 

b. Untuk Siswa 



1) Melatih siswa agar dapat mandiri dalam penguasaan materi 

dengan menggunakan teknologi internet dan fasilitas yang sudah 

tersedia. 

2) Dapat meningkatkan ketertarikan belajar siswa dalam proses 

pembelajaran sejarah. 

c. Untuk Peneliti 

1) Memberikan tambahan pengetahuan, wawasan dalam 

mempersiapkan diri sebagai calon pendidik (guru) dalam 

memberikan variasi media pembelajaran. 

2) Mempunyai pengalaman dalam pembuatan media pembelajaran 

dengan menggunakan Media Blog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Konsep Belajar  

Belajar menurut Moh. Surya (1981:32),  adalah suatu proses usaha 

yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam 

interaksinya dengan lingkungan. Kesimpulan yang bisa diambil dari kedua 

pengertian di atas, bahwa pada prinsipnya, belajar adalah perubahan dari diri 

seseorang. 

Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil 

interaksi individu dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Menurut Reber yang dikutip oleh Sugihartono, dkk belajar 

diartikan dalam 2 pengertian. Pertama, belajar sebagai proses memperoleh 

pengetahuan dan kedua, belajar sebagai perubahan kemampuan bereaksi 

yang relative langgeng sebagai hasil latihan yang diperkuat sumber dari 

Sugihartono (2007:74) menyimpulkan bahwa belajar merupakan suatu 

proses memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam wujud perubahan 

tingkah laku dan kemampuan bereaksi yang relative permanen atau menetap 

karena adanya interaksi individu dengan lingkungannya. 

Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulakan bahwa belajar 



adalah sebuah proses dimana dari yang tidak tahu untuk menjadi tahu dari 

yang tidak paham bisa menjadi paham. Bisa disebut juga berpetualangan 

namun berpetualangan dengan ilmu pengetahuan ataupuan non ilmu 

pengetahuan didapat dalam pendidikan formal ataupun non formal 

2. Konsep Pembelajaran 

Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Bab 1 Pasal 1 (1) pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. Dalam pembelajaran tentu ada suatu cara atau teknik tertentu, baik 

itu penyampaian maupun media yang digunakan.Salah satu metode yang 

banyak berkembang adalah pembelajaran melalui media visualisasi dalam 

bentuk penyajian butir- butir kalimat yang dilengkapi dengan gambar – 

gambar dan suara. 

Pembelajaran adalah membelajarkan siswa menggunakan asas 

pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu utama 

keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan komunikasi dua arah, 

mengajar dilakukan pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar 

dilakukan oleh peserta didik atau murid (Syaiful Sagala, 2006: 61). 



Menurut Mulyasa (2005: 110) pembelajaran pada hakikatnya adalah 

proses interaksi antara peserta didik dan lingkungannya, sehingga terjadi 

perubahan perilaku kearah yang lebih baik, dimana dalam interaksi tersebut 

banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal yang 

berasal dari dala individu, maupun faktor eksternal yang datang dari 

lingkungan.  

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh guru dan siswa berupa aktivitas 

belajar mengajar. Dalam proses pembelajaran dilaksanakan dengan 

memanfaatkan metode pengajaran, waktu dan materi pembelajaran.  

3. Pengertian Sejarah 

Sejarah adalah rekonstruksi masa lalu, yaitu merekonstruksi apa saja 

yang sudah dipikirkan, dikatakan, dirasakan, dan dialami oleh orang, namun, 

perlu ditegaskan bahwa membangun kembali masa lalu bukan untuk 

kepentingan masa lalu itu sendiri. Sejarah mempunyai kepentingan masa 

kini bahkan, untuk masa yang akan datang (Kuntowijoyo, 1995 : 17).  

Sejarah merupakan situasi atau keadaan lampau yang memiliki arti 

perubahan dan peristiwa yang realitas.Menurut Sidi Gazalba (1966: 7),  

a. Sejumlah perubahan-perubahan, kejadian-kejadian dan peristiwa 

peristiwa dalam kenyataan sekitar kita 

b. Cerita tentang perubahan-perubahan, kejadian-kejadian danperistiwa 

yang merupakan realitas tersebut 



c. Ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan-perubahankejadian-

kejadian yang merupakan realitas tersebut 

Menurut J. Bank pengertian sejarah adalah semua kejadian/peristiwa 

masa lampau. Semua kejadian yang dimaksud dalam pendapat tersebut 

adalah kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan manusia. Dalam 

kejadian atau peristiwa tersebut terdapat bagaimana manusia berperilaku. 

Sedangkan menurut Mohamad Ali, sejarah merupakan keseluruhan 

perubahan dan kejadian-kejadian yang benar-benar telah terjadi di masa 

lampau. Pendapat serupa di kemukakan oleh Norman E. Cantour yang 

mengartikan sejarah adalah studi tentang apa yang telah diperbuat, dikatakan 

dan difikirkan pada masa lampau (Sardiman, 2007 :4). 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran sejarah 

adalah proses interaksi antara pendidik, peserta didik dan lingkungannya 

untuk mengetahui serangkaian peristiwa yang terjadi pada masa lampau 

dengan tujuan menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap proses 

terbentuknya bangsa Indonesia melalui sejarah yang panjang dan masih 

berproses hingga masa kini dan masa yang akan datang dan menumbuhkan 

kesadaran dalam diri peserta didik sebagai bagian dari bangsa Indonesia 

yang memiliki rasa bangga dan cinta tanah air. Tujuan pembelajaran sejarah 

yang ingin dicapai adalah untuk  megembangkan tiga aspek (ranah) 

kemampuan yaitu: aspek kognitif, afektif dan psikomotorik 



4. Pembelajaran Sejarah 

Pembelajaran sejarah memiliki arti strategis dalam pembentukan watak 

dan peradaban bangsa yang bermartabat serta dalam pembentukan manusia 

Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Hal ini karena 

pengetahuan masa lampau tersebut mengandung nilai-nilai kearifan yang 

dapat digunakan untuk melatih kecerdasan,  membentuk sikap, watak, dan 

kepribadian peserta didik (Lampiran Permendiknas No. 22 tahun 2006). 

Dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar tentunya banyak 

faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya kegiatan belajar mengajar. 

Faktor yang mempengaruhi belajar dibedakan menjadi dua golongan, yaitu 

faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada dalam 

diri individu yang sedang belajar, sedangkan faktor ekstern adalah faktor 

yang berada di luar individu (Slameto, 2003:54) 

Faktor Intern antara lain: faktor faktor jasmaniah (faktor kesehatan dan 

cacat tubuh); faktor psikologis (intelligensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan, dan kesiapan); dan faktor kelelahan (kelelahan jasmani dan 

rohani). Yang termasuk faktor ektern antara lain faktor keluarga (cara orang 

tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan 

ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan); 

faktor sekolah (metode mengajar, kurikulum, relasi guru dan siswa, disiplin 

sekolah, alat pengajaran, standar pelajajaran di atas ukuran, keadaan gedung, 

metode mengajar, dan tugas rumah); dan faktor masyarakat (kegiatan siswa 



dalam masyarakat, mediamassa, teman bergaul, dan bentuk kehidupan 

masyarakat (Slameto, 2003:55). 

Suatu pengajaran akan berhasil secara baik apabila seorang guru 

mampu mengubah diri siswa dalam arti luas menumbuh kembangkan 

keadaan siswa untuk belajar, sehingga dari pengalaman yang diperoleh siswa 

selama ia mengikuti proses pembelajaran tersebut dirasakan manfaatnya 

secara langsung bagi perkembangan dan kecerdasan serta mental 

pengetahuan yang dimiliki pribadi siswa.   

5. Sumber Belajar dan Media pembelajaran 

Sumber belajar dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat 

memberikan kemudahan belajar sehingga diperoleh sejumlah informasi, 

pengetahuan, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan (E. Mulyasa, 

2006: 177-178). Sumber belajar dapat dikategorikan menjadi dua macam, 

yaitu sumber belajar yang dirancang untuk membantu proses pembelajaran 

dan sumber belajar yang tidak dirancang untuk membantu proses 

pembelajaran. Sumber belajar yang dirancang untuk membantu proses 

pembelajaran meliputi buku, brosur, film, video, OHP dan lain-lain. Sumber 

belajar yang tidak dirancang untuk membantu proses pembelajaran meliputi 

museum, pabrik, dan badan-badan ilmu pengetahuan. 

(http://sumsel.kemenag.go.id) 

Pemilihan sumber belajar harus dilakukan atas dasar dua macam 

kriteria yaitu kriteria umum dan kriteria berdasarkan tujuan yang hendak 



dicapai. Kedua kriteria sumber belajar tersebut berlaku baik untuk sumber 

belajar yang dirancang maupun yang tidak dirancang. 

Media berasal dari bahasa latin ‗medius’ yang secara harfiah berarti 

‗tengah‘, ‗perantara‘, atau ‗pengantar‘. Menurut Bovee yang dikutip Ouda 

Teda Ena (2001: 1), Media adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi 

menyampaikan pesan  dikutip dari Arsyad (2003: 3) media pembelajaran 

adalah media- media yang membawa pesan- pesan atau informasi yang 

bertujuan pembelajran atau mengandung maksud- maksud pembelajaran. 

Menurut Purnamawati, dan Eldarni (2001 : 4)Media adalah segala sesuatu 

yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima 

sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat siswa 

sedemikian rupa sehingga terjadi proses belajar. Demikian pula Menurut  

Gerlach & Ely (1971:415)  media merupakan perantara atau pengantar 

sumber pesan dengan penerima pesan. Association of Education and 

Communication Technology (AECT) dalam (Arsyad ,2007:3) memberi 

batasan media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk 

menyampaikan peasan atau informasi. Media mempunyai kegunaan dapat 

memperjelas pesan agar tidak terlalu verbal. Media dapat mengatasi 

keterbatasan ruang, waktu tenaga dan daya indra. Dengan media akan 

menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara pembelajar 

dengan sumber belajar, memungkinkan pembelajar belajar mandiri sesuai 

dengan bakat dan kemampuan visual, auditori & kinestetiknya. Dalam 



pembelajaran suatu media sangat berperan penting. Media pembelajaran 

mempunyai kontribusi yaitu: penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih 

terstandar, pembelajaran dapat lebih menarik, pembelajaran menjadi lebih 

interaktif dengan menerapkan teori belajar, waktu pelaksanaan pembelajaran 

dapat diperpendek, kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan, proses 

pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun diperlukan, sikap 

positif siswa terhadap materi pembelajaran serta proses pembelajaran dapat 

ditingkatkan, peran guru berubah kearah yang positif. Dengan demikian 

suatu media pembelajaran harus dapat berfungsi untuk kepentingan 

pembelajaran, berperan menggantikan fungsi dan tugas-tugas dalam 

pembelajaran, sehinggga bisa memberi  manfaat lebih bagi peseta didik. 

Media pembelajaran sangat diperlukan oleh guru sebagai sarana untuk 

memperjelas penyampaian pelajaran pada siswanya dalam membantu 

peserta didikuntuk memahami pelajaran, agar tujuan pembelajaran dapat 

tercapai dengan baik. Banyak pengertian yang diberikan orang tentang 

media pembelajaran diantaranya Pendapat Smaldino, Lowther dan Russel 

(2008: 6) yang menyatakan bahwa: 

Media, the plural of medium, are means of communication. Derived 

from theLatin medium (“beetween”), the term refers to anything that 

carriesinformation beetween a source and a receiver. Six basic categories of 

mediaare text, audio, visuals, video, manipulatives (objects), and people. 

Thepurpose of media is to facilitate communication and learning.” 



Ruang lingkup media sangat luas tidak hanya alat pembelajaran 

yangbiasanya berupa model, benda, gambar, tetapi lebih dari itu, media 

adalah segalasesuatu atau komponen yang memperjelas materi pelajaran, 

seperti ungkapan yangdikemukakan oleh Lawrence Grossbreg, Ellen 

Wartella. D. Charles White (2002:104) sebagai berikut:―Some people 

assume that the media are simple technologies that can be described in 

terms of the hardware of production tramsmission andreception, but don’t 

that way because media include cover entire/allcomponent able to be used 

by teacher to clarify lesson items “. 

Sebagian orang berasumsi bahwa media itu hanya teknologi yang 

dapat diuraikan dalam kaitanya dengan perangkat keras, transmisi, produksi, 

dan penerimaan. Namun tidak demikian karena media mencakup seluruh 

komponen yang dapat digunakan guru untuk memperjelas materi pelajaran. 

Brown (1973: 63) mengungkapkan bahwa media pembelajaran yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran dapat mempengaruhi terhadap 

efektivitas pembelajaran. Pada mulanya, media pembelajaran hanya 

berfungsi sebagai alat bantu guru untuk mengajar yang digunakan adalah 

alat bantu visual. Sekitar pertengahan abad ke-20 usaha pemanfaatan visual 

dilengkapi dengan digunakannya alat audio, sehingga lahirlah alat bantu 

audio-visual. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK), khususnya dalam bidang pendidikan, saat ini penggunaan alat 



bantu atau media pembelajaran menjadi semakin luas dan interaktif, seperti 

adanya komputer dan internet. 

Salah satu definisi yang menjelaskan tentang media yaitu seperti yang 

dikemukakan oleh Depdiknas (2004:15) yang menyatakan bahwa suatu 

medium (jamak: media) adalah perantara/pengantar pesan dari pengirim ke 

penerima pesan. Dalam kaitannya dengan pengajaran-pembelajaran, media 

adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan dari pengirim ke 

penerima pesan sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan 

minat siswa sehingga terjadi proses belajar. Sebagai contoh yaitu: video, 

televisi, komputer, diagram, bahan-bahan tercetak, dan guru. Itu semua 

dapat dipandang sebagai media jika medium itu membawa pesan yang berisi 

tujuan pengajaran. Selanjutnya dikatakan pula bahwa dalam kaitannya 

dengan model sistem pengembangan pengajaran, interaksi guru dan siswa 

dengan menggunakan media dan sumber-sumber belajar siswa pada 

hakekatnya juga merupakan media. 

6. Pembelajaran E-learning 

Nana Syaodikh (2005:208) mengungkapkan bahwa e-learning 

memiliki beberapa kelebihan dibanding belajar di sekolah. Kelebihan 

tersebut diantaranya keleluasaan dan kebebasan tempat karena dapat diakses 

di mana saja dan kapan saja, namun e-learning tidak dapat menggantikan 

belajar di sekolah.  



Menurut  Nana Syaodikh (2005:208) Belajar di sekolah memiliki 

beberapa keunggulan dibanding e-learning , yaitu: 

a. Proses pembelajaran hanya bisa terjadi dalam interaksi langsung, segi-

segi afektif  seperti sikap, nilai, apresiasi, kehalusan perasaan tidak 

bisa dinilai secara optimal 

b. Pengembangan kemampuan-kemampuan dasar tidak bisa dipelajari 

sendiri, tetapi membutuhkan bimbingan, latihan dan pendampingan 

guru secara langsung 

c. Pada pendidikan dasar untuk segi-segi nilai membutuhkan contoh 

langsung. 

d. Pengembangan nilai dan keterampilan sosial lebih efektif dilakukan 

melalui situasi langsung dalam interaksi dan kerja kelompok. 

e. Dalam belajar di sekolah terjadi experience atau pertukaran 

pengalaman dengan teman sekelas atau teman sekelompok, para 

peserta didik tidak hanya belajar dari guru tapi juga dari temannya. 

Menurut Eli Rohaeti (2006:77), proses pembelajaran secara online 

dapat diselenggarakan dalam berbagai cara, antara lain: 

a. Proses pembelajaran secara konvensional (lebih banyak face to face 

meeting) dengan tambahan pembelajaran melalui media interaktif 

komputer via internet. 

b. Dengan metode campuran, yakni secara umum sebagian proses 

pembelajaran dilakukan melalui komputer, namun tetap memerlukan 



face to face meeting untuk kepentingan tutorial atau mendiskusikan 

bahan ajar. 

c. Metode pembelajaran yang secara keseluruhan hanya dilakukan secara 

online, pada metode ini sama sekali tidak menggunakan face to face 

meeting. 

Belajar dengan e-learning maupun belajar di sekolah mempunyai 

keunggulan  masing-masing. Paling baik adalah memadukan keduanya. 

Salah satu media e-learning yang dapat digunakan secara gratis yaitu adalah 

blog 

7. Konsep Blog Sejarah 

Blog adalah merupakan sebuah wadah online sebagai situs web terdiri 

dari halaman-halaman yang memuat berbagai tulisan dalam format teks yang 

bisa disisipi gambar dan yang lainnya ditampilkan dengan aplikasi web 

berupa sistem manajemen konten dari setiap topik yang ditulis untuk 

disajikan sebagai bentuk informasi. (http://askorus.blogspot.com, 13 mei 

2013 jan 23.12) 

Sedangkan blog yang baik harus mempunytai beberapa kriteria 

diantaranya :(http://ajitusupratikno.blogspot.com,16 april 2014 jam 21.52)   

a. Memiliki tema yang jelas 

b. Blog Tidak Berwarna Mencucuk Mata.  

c. Mempunyai navigasi blog yang baik 



d. Tersedia kategori isi konten. Kategori adalah sebuah pengelompokan 

isi blog, sehingga dengan demikian seluruh isi blog akan lebih mudah 

ditelusuri. 

e. Tulisan Mudah Dibaca  

f. Terdapat fitur instant searching.Instant searching yang saya 

maksudkan disini adalah tool pencarian cepat untuk merayapi seluruh 

isi blog.  

g. Memiliki alamat URL yang mudah untuk diingat  

h. Memiliki meta deskripsi sesuai dengan konten blog 

i. Relevansi isi halaman yang baik 

j. Update (melakukan posting secara berkala) 

k. Tersedia fitur untuk pengunjung dapat berinteraksi dengan Admin 

(pemilik/pengelola blog) 

l. Proses loading (memuat halaman) yang tidak terlalu lama. Proses 

loadingblog yang terlalu banyak memakan waktu alias lola akan 

membuat pengunjung malas untuk berkunjung kembali. Sizeblog yang 

baik adalah berada dibawah 100 kb. Blog dengan size dibawah 100 kb 

akan termuat dengan lebih cepat, meski dengan jenis koneksi internet 

yang tergolong lambat. 

m. Tidak memuat konten/isi gambar yang berukuran besar. Semakin 

banyak file gambar dengan ukuran besar pada suatu blog, maka akan 

semakin membuat proses loading berlangsung lama. Oleh karena itu, 



sebagai seorang blogger sebaiknya Anda, termasuk saya lebih baik 

menghindari pemasangan file gambar yang berukuran besar 

terkecuali memang ada beberapa file gambar yang harus terpasang 

dalam ukuran besar. 

n. Orisinil (menyertakan link sumber untuk karya hasil copas) 

o. Judul dan isi harus relevan 

p. Tidak Mempunyai Music Box dan gambar-gambar yang tidak penting.  

q. Tidak memuat iklan secara berserakan. Iklan adalah salah satu tujuan 

dari pembuatan blog, tetapi letak iklan sebaiknya tertata rapi dan 

tidak membuat pengunjung blog merasa terganggu.  

Tampilan blog sejarah yang saya kembangkan adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 1. Tampilan blog sejarah yang dikembangkan 

 

 

 



8. Software yang Digunakan dalam Pengembangan Blog 

Penelitian ini menggunakan softwarewordpress sebagai web ,PHP 

sebagai bahasa pemrograman dan MySQL sebagai database serta XAMPP 

sebagai layanan akses ofline. 

a. Wordpress 

Wordpress adalah sebuah aplikasi sumber terbuka (open source) 

yang sangat populer digunakan sebagai mesin blog (blog engine) 

disebut juga sebagai sebuah perangkat lunak blog yang ditulis dalam 

PHP dan mendukung sistem basis data MySQL. 

 
Gambar 2. Tampilan Wordpress 

 

b. PHP 

PHP adalah salah satu bahasa pemrograman yang berjalan dalam 

sebuah webserver dan berfungsi sebagi pengolah data pada sebuah 



server. Dengan menggunakan PHP sebuah website akan lebih 

interaktif dan dinamis. Data yang dikirim oleh pengunjung 

website/komputer  client akan diolah dan disimpan pada database  

webserver dan dapat ditampilkan kembali apabila diakses. Untuk 

menjalankan kode-kode pada program,PHPini  harus diupload ke 

dalam server. Upload adalah proses mentransfer data dari file atau 

computer client ke dalam webserver. Download adalah proses 

mentransfer atau memindah data dari webserver ke computer client 

(Divisi Penelitian Pengembangan 2004:1). 

c. MySQL 

MySQL adalah multiuser database yang menggunakan bahasa 

Structured Query Language (SQL).MySQL dalam operasi client-sever 

melibatkan sever daemonMySQL  di sisi server dan berbagai macam 

program serta library yang berjalan di sisi client. MySQL mampu 

menangani data yang cukup besar.MySQL adalah bahasa standar yang 

digunakan untuk mengakses database server. Bahasa ini pada awalnya 

dikembangkan oleh IBM namun telah diadopsi dan dikembangkan 

sebagai standar industri. Dengan menggunakan SQL proses akses 

database lebih user-friendly dibandingkan dengan menggunakan 

DBase atau Clipper yang masih menggunakan perintah-perintah 

pemrograman (Bimo Sunarfrihantono 2002:65) 

 



d. XAMPP 

Webserver adalah suatu program yang memberi layanan dalam 

mengakses suatu website. XAMPP adalah webserver lokal (localhost) 

yang berisi program Apache, MySQL, PHP dan phpMyAdmin. 

Localhost adalah sebuah aplikasi yang memberikan fasilitas kepada 

penggunanya untuk dapat mengakses local hosting. Apache adalah 

webserveruniform atau lintas platform yang umum digunakan oleh 

para programmer untuk merancang atau membuat sistem web 

CMS.XAMPP merupakan tool yang menyediakan paket perangkat 

lunak ke dalam satu buah paket, di dalam XAMPP telah terintegrasi 

program Apache, PHP, MySQL dan PhpMyAdmin. Dengan 

menginstall XAMPP tidak perlu lagi melakukan instalasi dan 

konfigurasi webserver Apache, PHP dan MySQL secara manual. 



 
Gambar 3. 

Blog yang baik meliputi beberapa aspek yang harus di ikuti agar 

para penikmat blog dapat dengan mudah menerima dan memahami 

dari pada isi dalam nedia blog. Beriku ketentuan blog dapat dikatakan 

baik : 

1. Meninjau jarak spasi antar paragraf 

2. Pemilihan jenis huruf yang digunakan dalam penulisan artikel 

3. Tampilan warna dalam penyuguhan blog 

4. Tema dan fitur harus mudah digunakan 

5. Design dalam blog cukup menarik dan komunikatif (http://ittaqi-

tafuzi.blogspot.com) 

 

 

http://ittaqi-tafuzi.blogspot.com/
http://ittaqi-tafuzi.blogspot.com/


9. Materi Blog Sejarah 

Materi yang dimuat dalam blog sejarah megacu pada SK.KD 

permendiknas nomor  22 tahun 2006. Adapun SK dan KD mata pelajaran 

sejarah kelas XI IPA semester 1 sebagai berikut : 

 
 

Berdasarkan SK.KD di atas maka materi blog sejarah hanya di 

fokuskan tentang :Menganalisis perkembangan negara tradisional (Hindu-

Buddha) di Indonesia 

B. Penelitian Yang Relevan 

Ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, diantanya 

penelitian yang relevan yang pernah dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial 

Universits Negeri Yogyakarta oleh Crisma warsita yang berjudul ―Pengembangan 

Media Pembelajaran Dengan adibe flas player3 Untuk  Mendukung 



Pembelajaran Sejarah di SMA‖. Menghasilkan penilaian jumlah keseluruhan 

rerata adalah 77,9 % dengan kategori sangat baik. Kesamaan pada skripsi saya 

yaitu sama – sama menggunakan penelitian pengembangan R&D hanya beda 

pada media yang dikembangkan. 

Berikutnya berikutnya adalah penelitian yang relevan yang pernah dilakukan 

oleh mahasiswa Fakultas Matematika  dan Ilmu pengetahuan Alam Universits 

Negeri Yogyakarta oleh Tri Sarianto ―pengembangan website laboratorium virtual 

kimia berbasis online untuk peserta didik sma/ma kelas XI semester I‖. 

Menghasilkan penilaian jumlah keseluruhan rerata sebesar 87,2%.dengan kategori 

sangat baik. Kesamaan pada skripsi saya yaitu sama-sama menggunakan 

penelitian pengembangan R&D hanya beda pada media yang dikembangkan. 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir diawali dari menganalisis peserta didik. Siswa secara umum 

cepat merasa bosan menerima materi pembaelajaran sejarah  yang bersifat teori 

dan juga dalam bentuk cerita bahkan diperparah dengan kurangya waktu untuk 

belajar sejarah. Terlebih jika guru menyampaikan materi dengan metode yang 

biasa dan tidak menarik sama sekali serta kurang dapat memberikan inovasi-

inovasi pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Hal ini akan 

menyebabkan motivasi belajar siswa dalam proses pembelajaran sejarah menjadi 

rendah.  



Sementara itu materi yang diajarkan pada mata pelajaran sejarah sebagian 

besar adalah berupa teori kisah dan juga cerita. Maka dari itu perlu waktu banyak 

untuk menerangkan dan mengisahakan  materi sejarah tersebut 

Oleh sebab itulah seorang guru dituntut harus bisa lebih kreatis untuk 

menganti kekurangan jam pelajaran pada materi mengajar sejarah.  Media yang 

dirasa mampu mewakili seorang guru dan dapat di akses dengan mudah 

kapanpun berada akan memberikan daya tarik tersendiri, sehingga siswa akan 

lebih mudah menerima pelajaran yang telah disampaikan. Media pembelajaran 

blog dibuat beragam dengan model-model yang menarik, sehingga siswa akan 

lebih tertarik kepada media pembelajaran blog tersebut dan guru tak lagi 

kebingungan dalam mengejar kurangya jam mengajar dengan materi yang sangat 

banyak.Setelah melewati proses analisis kemudian blog sejarah menuju pada 

tahap design. Adapun design tersebut meliputi beberapa tahap diantaranya 

penyusunan design blog, penyusunan teks materi sejarah, soal tes evaluasi, 

pembuatan dan pengumpulan gambar dan video. Terahir pada tahap design 

adalah penyusunan intrumen penilaian kualitas produk. Skema Pengembangan 

media blogSejarah berbasis online untuk pembelajaran peserta didik kelas  XI 

IPA SMA N 2 Ngaglik digambarkan sebagai berikut : 



Skema Kerangka Pikir 
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Review 
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blog Pengembangan 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Design Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan. Penelitian 

pengembangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan 

pengetahuan, teori pendidikan yang sudah ada atau menghasilkan suatu produk 

di bidang pendidikan (Sukardjo dan Lis Permana Sari, 2009:65). Penelitian dan 

pengembangan yang dalam bahasa Inggris sering dituliskan sebagai Research 

and Development (R&D) merupakan salah satu metode penelitian yang 

bertujuan untuk  menghasilkan suatu produk baru dan menguji kelayakan dan 

kualitas produk tersebut. Dengan demikian orientasi penelitian pengembangan 

adalah produk (Sugiyono, 2011:297). 

Borg dan Gall menyatakan bahwa penelitian dan pengembangan (R&D) 

merupakan  metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan atau 

memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan dan 

pembelajaran (Sugiyono, 2007:4). Produk-produk yang dihasilkan dalam 

penelitian pengembangan bidang pendidikan antara lain materi-materi pelatihan 

pendidik, materi belajar untuk siswa, media pembelajaran, sistem pembelajaran, 

metode pembelajaran, pendekatan, model pembelajaran dan lain-lain. 

Penelitian dan pengembangan merupakan jembatan antara penelitian 

dasar (basic research) dan penelitian terapan (applied research) (Sugiyono, 



2007:4). Penelitian pengembangan bersifat analisis kebutuhan dan dapat 

menguji keefektifan produk yang dihasilkan supaya dapat berfungsi di 

masyaraat luas, artinya untuk dapat menghasilkan produk tertentu yang siap 

pakai dan layak, maka diperlukan analisis kebutuhan masyarakat terlebih dulu. 

Adapun untuk menguji keefektifan produk tersebut diperlukan penelitian. 

Hubungan antara penelitian dasar, penelitian pengembangan, dan penelitian 

terapan ditunjukkan pada gambar berikut: 

 

  

 

 

 

Gambar 5. Hubungan antara penelitian dasar, penelitian pengembangan,dan 

penelitian terapan (Sugiyono, 2007:6) 

 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang terdapat dalam 

bab sebelumnya dapat diketahui menghasilkan dan mengetahui kelayakan 

produk berupa media pembelajaran untuk mendukung pembelajaran sejarah 

dengan menggunakan Blog Sejarah. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

dan pengembangan yang digambarkan  oleh Sugiyono (2008:298) dan Munir 

(2008:195). Adapun langkah-langkah dari Penelitian dan Pengembangan adalah 

: 

Basic Research Applied Research R & D 

Penemuan 

Ilmu 

Pengetahuan 

Penemuan, 

Pengembangan, 

dan Pengujian 

Produk 

Menerapkan 

Ilmu/produk 



1. Potensi dan masalah 

Pada tahap ini, ditemukan potensi yang tidak dapat diberdayagunakan 

sehingga dapat menimbulkan masalah, namun masalah juga dapat dijadikan 

potensi, kalau guru dapat mendayagunakannya. Misalnya, sampah akan 

dapat dijadikan potensi, jika guru merubahnya sebagai pupuk atau energi 

atau barang lain yang bermanfaat. 

2. Mengumpulkan Informasi / Data 

Mengumpulkan informasi/ data untuk mencari penyebab terjadinya 

masalah. Hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan masalah itu timbul dan 

bagaimana cara mengatasi masalah yang timbul tersebut. 

3. Desain Produk 

Produk yang dihasilkan dalam produk penelitian research and 

development bermacam-macam. Desain produk harus diwujudkan dalam 

gambar atau bagan, sehingga dapat digunakan sebagai pegangan untuk 

menilai dan membuatnya serta memudahkan pihak lain untuk memulainya. 

Desain sistem ini masih bersifat hipotetik karena efektivitasya belum 

terbukti, dan akan dapat diketahui setelah melalui pengujian-pengujian. 

4. Validasi Desain 

Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah 

rancangan produk, dalam hal ini sistem kerja baru secara rasional akan lebih 

efektif dari yang lama atau tidak. Dikatakan secara rasional, karena validasi 



disini masih bersifat penilaian berdasarkan pemikiran rasional, belum fakta 

lapangan. 

Validasi produk dapat dilakukan dengan cara menghadirkan beberapa 

pakar atau tenaga ahli  yang sudah berpengalaman untuk menilai produk 

baru yang dirancang tersebut. Setiap pakar diminta untuk menilai desain 

tersebut, sehingga selanjutnya dapat diketahui kelemahan dan kekuatannya.  

5. Perbaikan Desain 

Setelah desain produk, divalidasi melalui diskusi dengan pakar dan para 

ahli lainnya maka akan dapat diketahui kelemahannya. Kelemahan tersebut 

selanjutnya dicoba untuk dikurangi dengan cara memperbaiki desain. Yang 

bertugas memperbaiki desain adalah peneliti yang mau menghasilkan produk 

tersebut. 

6. Uji coba Produk 

Desain produk yang telah dibuat tidak bisa langsung diuji coba dahulu, 

tetapi harus dibuat terlebih dahulu, menghasilkan produk, dan produk 

tersebut yang diujicoba. Pengujian dapat dilakukan dengan ekperimen yaitu 

membandingkan efektivitas dan efesiensi sistem kerja lama dengan yang 

baru. 

7. Revisi Produk 

Pengujian produk pada sampel yang terbatas tersebut menunjukkan 

bahwa kinerja sistem kerja baru ternyata yang lebih baik dari sistem lama. 



Perbedaan sangat signifikan, sehingga sistem kerja baru tersebut dapat 

diberlakukan. 

8.  Uji Coba Pemakaian 

 Setelah pengujian terhadap produk berhasil, dan mungkin ada revisi 

yang tidak terlalu penting, maka selanjutnya produk yang berupa sistem kerja 

baru tersebut diterapkan dalam kondisi nyata untuk lingkup yang luas. Dalam 

operasinya sistem kerja baru tersebut, tetap harus dinilai kekurangan atau 

hambatan yang muncul guna untuk perbaikan lebih lanjut. 

9. Revisi Produk 

Revisi produk ini dilakukan, apabila dalam perbaikan kondisi nyata 

terdapat kekurangan dan kelebihan. Dalam uji pemakaian, sebaiknya 

pembuat produk selalu mengevaluasi bagaimana kinerja produk dalam hal 

ini adalah sistem kerja. 

10. Pembuatan Produk 

Pembuatan produk masal ini dilakukan apabila produk yang telah 

diujicoba dinyatakan efektif dan layak untuk diproduksi masal. Sebagai 

contoh pembuatan mesin untuk mengubah sampah menjadi bahan yang 

bermanfaat, akan diproduksi masal apabila berdasarkan studi kelayakan baik 

dari aspek teknologi, ekonomi dan ligkungan memenuhi. Jadi untuk 

memproduksi pengusaha dan peneliti harus bekerja sama. 

Berikut ini gambar diagram metodologi penelitian dan pengembangan 

media pembelajaran untuk mendukung pembelajaran sejarah : 



 

 

 

 

 

Gambar 6. Metode Penelitian dan Pengembangan (Sugiyono,2011:298) 

Media pembelajaran sejarah secara interaktif ini diterapkan dengan 

menjalankan program yang dibangun menggunakan Blog Sejarah dan memilih 

materi yang diinginkan dengan menjalankan tombol- tombol fungsi seperti 

menu materi sejarah dengan bab yang relevan. Sedikit tampilan blog sejarah 

saat ini 

B. Tempat dan Waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada kelas XI IPA 2 di SMA Negeri 2 

NGAGLIK yang beralamat di Sukoharjo Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. 

Pelaksanaan penelitian pada semester ganjil tahun ajaran 2013- 2014 pada 

materi Masuknya Pengaruh Hindu Buddha di Indonesia. 

C. Subjek dan Obyek penelitian 
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Subjek penelitian ini adalah ahli media dan ahli materi pembelajaran serta 

siswa kelas XI IPA 2 SMA 2 Ngaglik, Sleman. 

 

2. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian adalah pengembangan media pembelajaran dengan Blog 

sejarah untuk mendukung pembelajaran sejarah. 

D. Peralatan penelitian 

Peralatan yang digunakan dalam pembuatan media pembelajaran 

interaktif dengan Blog sejarah meliputi sebagai berikut :  

1. Koneksi internet 

2. Perangkat Komputer 

Program multimedia ini dibuat dengan menggunakan sebuah Personal 

Computer dengan prossesor Intel Dual Core Inside, RAM 1GB DDR 3, 

VGA onboard, DVD RW, 250 GB HDD, mouse optic dan LCD 14‖. 

3. Perangkat Lunak 

Proses pembuatan media pembelajaran interaktif menggunakan gabungan 

dari beberapa perangkat lunak. Perangkat lunak yang digunakan adalah 

Windows xp,7, broser seperti : (mozila, opera / internet explor) dan 

perangkat lunak pendukung lainnya. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data 



(Sugiyono, 2011:308).  Agar data yang diperoleh dari proses pengumpulan data 

merupakan data yang valid, maka dalam penelitian ini harus menggunakan 

teknik pengumpulan data yang benar. Teknik atau cara yang digunakan dalam 

pengumpulan data adalah menggunakan lembar penilaian. Dengan tujuan agar 

menentukan kelayakan media pembelajaran Sejarah dengan Blog Sejarah.  

Lembar penilaian digunakan saat uji ahli, evaluasi guru pengampu , dan uji 

coba produk. Hasil penelitian kemudian dianalisis dan dideskripsikan. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan 

penelitian. Instrumen yang digunakan adalah lembar penilaian 

Instrumen yang digunakan dalam  penelitian ini ditujukan untuk menilai 

kelayakan media pembelajaran Sejarah di SMA, sebagai pendukung pada 

proses pembelajaran Sejarah dengan sistem internet. Data yang diperoleh dari 

lembar penilaian ini adalah data kuantitatif. Bentuk lembar penilaian yang 

digunakan adalah skala bertingkat yaitu sebuah pertanyaan diikuti oleh kolom-

kolom yang menunjukan tingkatan-tingkatan (Suharsimi Arikunto, 1993 : 125). 

Pada penelitian penggunaan media pembelajaran interaktif untuk 

meningkatkan motivasi belajar sejarah dengan menggunakan Blog sejarah ini 

digunakan 3 instrumen untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran yang 

dibuat. Instrumen tersebut yaitu (1) instrumen uji kelayakan untuk ahli media 



dan materi pembelajaran blog, (2) instrumen uji untuk guru pengampu, (3) 

instrumen uji pemakai terbatas untuk siswa.  

1. Instrumen Uji Kelayakan untuk Ahli Materi 

Instrumen untuk ahli materi berupa angket tanggapa/penilaian ahli 

materi terhadap materi yang ada pada media pembelajaran.  Mengacu pada 

Standar Kompetensi : (1). Menganalisis perjalanan bangsa Indonesia dari 

negara tradisional, kolonial, pergerakan kebangsaan, hingga terbentuknya 

negara kebangsaan sampai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. : (1.3) 

Menganalisis Pengaruh Perkembangan Agama dan Kebudayaan Hindu 

Buddha terhadap Masyarakat di Berbagai Daerah di Indonesia, (1.4) 

Menganalisis Perkembangan Kehidupan Negara-negara Kerajaan Hindu 

Buddha di Indonesia, (1.5) Menganalisis Proses Interaksi antara Tradisi 

Lokal, Hindu-Buddha di Indonesia. 

Hasil dari uji materi dijadikan revisi serta penyempurnaan materi yang 

ada pada media pembelajaran. Kisi-kisi instrument untuk ahli materi adalah 

sebagai berikut: 

 Kisi-kisi Instrumen Untuk Ahli Materi 

No. Aspek Sub Aspek Indikator 

1. Pembelajaran 

1.1. Standar kompetensi Kejelasan standar kompetensi 

1.2. Kompetensi dasar Kejelasan kompetensi dasar 

1.3. Penyampaian materi 
Kemampuan penyampaian materi 

Kejelasan isimedia 

2. Materi 2.1. Pemilihan materi 
Ketepatan materi 

Pentingnya materi 



No. Aspek Sub Aspek Indikator 

Manfaat materi 

 Daya tarik materi 

 2.2. Kebenaran  materi Kebenaran konsep 

   Kebenaran materi 

  
2.3. Relevansi materi 

Kesesuaian materi dengan 

kurikulum 

  
 

Kesesuaian materi dengan situasi 

siswa. 

 

2. Instrumen Uji Kelayakan untuk Ahli Media  

Instrumen uji kelayakan media dijadikan acuan sebagai dasar 

melakukan revisi dan peneyempurnaan media pembelajaran. Kisi – kisi 

instrumen untuk ahli media dapat disajikan pada tabel di bawah ini : 

 Kisi-kisi Instrumen untuk Ahli Media 

No. Aspek Indikator 

1.  
Komunikasi 

- Logika berfikir 

- Interaksi pengguna dengan media 

- Penggunaan bahasa 

2.  
Desain 

- Keterbacaan teks 

- Tampilan layar 

- Grafis background 

- Ukuran teks 

- Ilustrasi dan warna 

- Gambar pendukung 

- Kemudahan pengguna 

- Urutan penyajian 

3.  
Format sajian - Kejelasan uraian  materi 

- Navigasi kemudahan akses 

 



3. Instrumen Uji kelayakan Untuk Guru Pengampu 

Instrumen uji kelayakan penggunaan media pembelajaran oleh guru 

meliputi aspek materi dan media. Kisi- kisi instrumen untuk guru dapat 

disajikan pada tabel di bawah ini :  

Kisi-kisi Instrumen Untuk Guru 

No. Aspek Indikator 

1.  
Materi 

- Kejelasan standar kompetensi 

- Kejelasan kompetensi dasar 

- Kemampuan penyampaian materi 

- Kejelasan isimedia 

- Ketepatan materi 

- Pentingnya materi 

- Manfaat materi 

- Daya tarik materi 

- Kesesuaian materi dengan situasi siswa. 

2.  
Media 

- Logika berfikir 

- Interaksi pengguna dengan media 

- Penggunaan bahasa 

- Keterbacaan Teks 

- Tampilan  Layar 

- Grafis Background 

- Ukuran Teks 

- Ilustrasi dan warna 

- Gambar pendukung 

- Sajian Animasi 

- Daya dukung Musik 

- Urutan Penyajian 

- Kejelasan uraian  materi 

- Kemudahan penguna 

- Antusias siswa 

  

 



4. Instrumen Uji Kelayakan untuk Siswa 

Instrumen penerapan media pembelajaran siswa meliputi aspek 

tampilan media dan kebermanfaatan media. Kisi- kisi instrumen untuk siswa 

dapat disajikan pada tabel di bawah ini : 

Kisi-kisi Instrumen untuk Siswa 

No. Aspek Indikator 

1.  
Kualitas materi 

- Mudah dipelajari 

- Mudah dimengerti 

- Sesuai dengan tingkat kemampuan 

- Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti 

2.  

Kualitas strategi 

pembelajaran 

- Pemberian gambar menarik 

- Pemberian animasi menarik 

- Pemberian efek suara menarik 

- Navigasi/tombol jelas 

3.  
Kualitas teknis 

- Petunjuk pembelajaran jelas 

- Mudah dioperasikan 

- Antusias siswa 

 

G. Tehnik Analisis Data 

1. Teknik Analisis Data Kuantitatif 

Data yang telah dikumpulkan atau diperoleh, maka selanjutnya 

dilakukan analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 

analisis deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisis data kuantitatif yang 

diperoleh dari lembar penilaian ahli dan uji lapangan. Skala yang digunakan 

untuk menentukan layak atau tidaknya media pembelajaran adalah Rating 

Scale yang dikembangkan oleh Sugiyono (2011: 97). Dalam skala model 



rating scale, responden tidak akan menjawab pertanyaan kualitatif yang 

telah disediakan. Jumlah alternatif respon yang digunakan adalah 4 titik 

(poin), yaitu angka 4,3,2 dan 1. Untuk angka 4 adalah sangat baik, angka 3 

adalah kategori baik, angka 2 kategori cukup baik, dan angka 1 adalah 

kategori kurang baik. 

Menurut Suharsimi Arikunto (1993:207), data kuantitatif yang 

berwujud angka- angka hasil perhitungan atau pengukuran dapat diproses 

dengan cara dijumlah, dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan dan 

diperoleh prosentase.  Dengan rumus sebagai berikut :  

 

Selanjutnya untuk mempermudah perhitungan, maka dijadikan skala 

persentase kelayakan yang dapat disajikan pada tabel di bawah ini. 

Tabel Skala Persentase 

Persentase Pencapaian Skala Nilai Interprestasi 

76 - 100% 4 Sangat baik 

56 – 75% 3 Baik 

40 – 55% 2 Cukup 

0 – 39% 1 Kurang Baik 

(Sumber : Suharsimi Arikunto 1993:208) 



Selanjutnya dengan tabel di atas maka dapat diketahui prosentase 

kelayakan media pembelajaran berbasis Blog yang dibuat. Kelayakan yang 

diharapkan adalah minimal baik ( ≥ 60% ). 

2. Teknik Analisis Data Kualitatif 

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian 

dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian 

dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, 

observasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas 

penyajian data serta menyimpulkan data. Teknis analisis data dalam penelitian 

ini menggunakan model analisis interaktif dengan langkah-langkah sebagai 

berikut ( Miles dan Huberman 1984 ; 15-21 ) : 

1. Reduksi Data 

Dari lokasi penelitian, data lapangan dituangkan dalam uraian 

laporan yang lengkap dan terinci. Data dan laporan lapangan kemudian 

direduksi, dirangkum, dan kemudian dipilah-pilah hal yang pokok, 

difokuskan untuk dipilih yang terpenting kemudian dicari tema atau 

polanya (melalui proses penyuntingan, pemberian kode dan pentabelan). 

Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian 

berlangsung. Pada tahapan ini setelah data dipilah kemudian 

disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar memberi 



kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik 

kesimpulan sementara. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data (display data) dimasudkan agar lebih mempermudah 

bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau 

bagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian 

data kedalam suatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas sosoknya 

lebih utuh. Data-data tersebut kemudian dipilah-pilah dan disisikan untuk 

disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan katagori yang 

sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang 

dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada 

waktu datadireduksi. 

3. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi 

Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus 

menerussepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki 

lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk 

menganalisisdan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu 

mencari pola tema,hubungan persamaan, hipotetsis dan selanjutnya 

dituangkan dalam bentukkesimpulan yang masih bersifat tentatif. 



Dari langkah- langkah di atas dapat diringkas sebagai mana bagan 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Desain Produk 

1. Desain Materi 

Hasil yang diperoleh dari desain materi berupa kumpulan materi 

sebagai bahan untuk membuat produk. Dalam desain materi ini ada beberapa 

tahapan yang dilakukan, antara lain : 

a. Identifikasi Kebutuhan 

Untuk memperoleh materi sebagai bahan membuat produk awal 

diperlukan beberapa sumber. Sumber tersebut adalah silabus dan materi dari 

buku- buku referensi serta materi yang biasa digunakan oleh guru mata 

pelajaran sejarah kelas XI IPA . Disamping materi dari silabus dan dari buku 

referensi, pengembang perlu mengidentifikasi kebutuhan guru dan siswa 

untuk lebih menunjang proses pembelajaran. Kebutuhan tersebut yaitu 

bahwa dalam pembelajaran sejarah masih dominan menggunakan metode 

konvensional (ceramah) dan kurangnya sumber belajar siswa berupa media 

pembelajaran yang dikemas secara menarik dan tidak membuat siswa merasa 

bosan, disamping itu padatnya materi sejarah menjadikan kurangnya waktu 

untuk pembelajaran sejarah. 

 

 



b. Identifikasi Tujuan 

Tujuan dari pengembangan media pembelajaran sejarah pada materi  

semester 1 adalah sebagai media pembelajaran untuk mendukung dan 

mempermudah pengajar dalam penyampaian materi dan membantu siswa 

untuk memahami materi-materi yang bisa diakses kapanpun di rumah atau 

dimanapun. Dengan mudahnya materi diakses oleh siswa  kapan dan 

dimanpun maka akan mengurangi waktu pembelajaran di kelas. Tujuan 

umum dari pembelajaran media ini adalah memahami materi masuknya 

Hindu Buddha di Indonesia. 

Tujuan khusus dari media pembelajaran ini siswa diharapkan dapat: 

Menguraikan dan menjelaskan materi semester 1 dari masuknya Hindu 

Buddha. 

c. Perumusan materi 

Setelah mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan, langkah selanjutnya 

adalah merumuskan butir materi yang telah diperoleh. Rumusan butir materi 

tersebut Proses masuk dan berkembangnya Hindu Buddha di indonesia 

dengan sub bab : 

a. Masuknya hindu Buddha 

b. Kerajaan dan peninggalanya 

B. Desain Tampilan Media 

Beberapa tahapan yang dilakukan dalam pengembangan desain tampilan 

media yaitu antara lain : 



a. Analisis  

Hasil analisis tahap perancangan media pembelajaran ini dibagi dua 

dalam tahap, yaitu tahap analisis spesifikasi teknis dan tahap analisis kerja 

program. Tahap analisis spesifikasi teknis untuk mengetahui persyaratan 

minimal sebuah PC (personal computer) untuk dapat mengakses Blog sejarah. 

Media ini dapat bekerja dalam sistem operasi windows 98, XP atau 7 (Seven) 

dengan prosessor minimal 200 Mhz dan memori 64 MB. 

Perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan media pembelajaran 

ini meliputi : wordpress sebagai program utama, php sebagai bahasa 

pemrograman, MySQL sebagai penghimpun data base  kemudian XAMPP 

sebagai web server dan sebagai software untuk dapat membuka media ini 

adalah alat perambah seperti mozila, internet explor, opera, safari google crome 

dll.  

Perangkat keras untuk menjalankan media pembelajaran dengan 

mediablog sejarah adalah sebuah unit komputer yang dilengkapi Optical Drive 

untuk keperluan membaca dan burning media pembelajaran dalam format CD, 

LCD untuk menampilkan program, keyboard dan mouse standar windows serta 

akses internet  untuk keperluan interaksi dengan program.  

Adapaun hasil identifikasi dari tahap analisis kerja program multimedia 

ini antara lain : 



1) Pada saat program dijalankan maka akan ditampilkan menu utama media 

pembelajaran dengan tombol–tombol menarik yang terdiri dari home, 

materi, latihan soal, video,foto profil, fitur chat on, webcame. 

2) Ketika tombol home di-klikmaka muncul halaman utama pada media blog 

sejarah. 

3) Ketika tombol beberapa judul materi di-klik maka muncul halaman utama 

materi sesuai judul yang di-klik. 

4) Dalam halaman materi yang disajikan ada 5 materi yang terdapat dalam 

slide dan beberapa materi ada dalam barisan judul. 

5) Ketika di-klik pada ujian maka muncul halaman latihan soal yang pada 

awalnya diminta untuk mengisi nama, dan terdapat 10 soal yang 

dikeluarkan satu persatu secara acak. 

6) Video diletakan pada materi sesuai isi video. Ketika video di klik akan 

muncul ilustrasi isi materi sejarah 

b. Desain Program 

1. Desain arsitektur 

Desain arsitektur adalah tahap setelah analisis dan data yang akan 

ditampilkan telah dipersiapkan. Dengan membuat diagram alur program 

berupa bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan 

urutan proses secara mendetail dalam suatu program. Diagram alur media 

yang dibuat adalah sebagai berikut : 

 ALAMAT BLOG 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 7. Diagram Alur Media Pembelajaran Sejarah Semester 1 

2. Desain Interface, tampilan dan penjelasana 

Tahap desain interface adalah penggambaran mengenai struktur 

program. Desain interface atau tampilan dibuat untuk memudahkan 

dalam menterjemahkan ke dalam bentuk bahasa pemrograman. Desain 

interface  dibuat berdasarkan flowchart yang telah dibuat pada tahap 

desain arsitektur. Berikut ini adalah desain interface  media pembejaran 

dengan Blog : 

a) Tampilan Halaman Menu Utama 

Desain tampilan halaman menu utama terdiri dari lima tombol 

interaktif yaitu home,materi, latihan, profil, dan keluar. Kelima tombol 

tersebut diletakkan di bagian bawah menu utama sedangkan judul 

media diletakkan di bagian tengah menu utama. 

Proses masuk dan 

berkembangnya 

 HinduBuddha di 

Indonesia 

HALAMAN UTAMA 

MATERI LATIHAN

N 

 

PROFIL 

 

MEDIA 

 

Kerajaan 

HinduBuddha  di 

Indonesia 

Masa 

penjajahan dan 

kemerdekaan 

Indonesia 

Web 

came, 

chat on 



 
Gambar 8. Desain Tampilan Pembuka 

 

b) Tampilan Halaman Materi 

Contoh salah satu halaman materi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Desain Tampilan Materi 



 

 

c) Tampilan Halaman Latihan 

Tampilan awal menu latihan berisi soal – soal pilihan ganda 

yang totalnya terdiri dari 10 soal. Setelah kita memeilih jawaban akan 

muncul penilaian benar atau salah setelah itu akan muncul tombol 

lanjut. 

 
 

 Gambar 10. Desain Tampilan Latihan 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11 . Desain contoh soal 

 

d) Tampilan Halaman Profil 

Tampilan menu profil berisi profil pengembang, apabila di klik 

akan masuk ke web tentang pengembang. 

 
    Gambar 12. Desain Tampilan Profil 

 

Petunjuk pengoperasian media pembelajaran sejarah dengan blog sejarah 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk membuka media ada buka mesin perambah terlebih dahulu, kemudian 

isi alamat perambahan dengan dengan mengetik (sejarah.mongosilakan.net), 

maka akan muncul tampilan halaman menu utama.  



2. Dalam menu utama terdapat  halaman materi sesuai judul yang dikehendaki, 

apabila diklik akan pergi ke materi yang dikehendaki, dan dalam setiap ahir 

materi terdapat video penjelasan 

3. Ketika di-klik ujian materi maka akan muncul pengisian nama, setelah itu 

isilah nama, kemudian klik tombol mulai, maka akan muncul soal latihan 

pilihan ganda yang setiap siswa tinggal memuilih pilian ganda, ketika siswa 

menjawab salah maka akan keluar pemberitahuan tanda salah begitu juga 

sebaliknya. 

4. Ketika tombol ―profil‖ di-klik maka akan muncul gambar foto pengembang 

serta biodata masing- masing. 

5. Apabila klik skype ―call me‖ maka akan keluar web came yang berguna 

untuk mendekatkan yang jauh atau berhalangan hadir 

6. Apabila klik chat on maka anda diminta mengisi nama dan alamat email dan 

anda dapat bertanya langsung dengan pemilik web/ pengajar 

C. Data Validasi Produk 

Dalam penelitian pengembangan ini diperoleh dua data validasi produk, 

yaitu data validasi ahli materi dan ahli media. Sebelum dilaksanakan uji coba 

lapangan, untuk mengetahui kelayakan produk media dari sisi materi dan media 

perlu mendapatkan validasi dari ahli materi dan ahli media. Evaluasi materi 

dilaksanakan oleh dosen Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri 

Yogyakarta, sedangkan evaluasi ahli media dilaksanakan oleh dosen ahli media 



pembelajaran adalah seorang web master sarjana lulusan Universitas Negeri 

Yogyakarta. 

1. Data Validasi Ahli Materi 

a. Deskripsi Data Validasi Ahli Materi 

Media pembelajaran  materi masuknya Hindu Buddha di Indonesia 

dengan Blog sejarah yang dikembangkan ini divalidasi oleh ahli materi 

Bapak M. Nur Rokhman, M.Pd. Beliau adalah dosen pengajar mata 

kuliah Sejarah Indonesia Abad XVI– XVIII di Fakultas Ilmu Sosial 

Jurusan Pendidikan Sejarah. Validasi ahli materi terdiri dari aspek isi 

materi dan aspek desain media pembelajaran sejarah dengan Blog sejarah. 

Masukan yang didapat dari ahli materi digunakan sebagai dasar acuan 

untuk merevisi produk media pembelajaran. Penilaian dari ahli materi 

dilakukan melalui beberapa tahap. Penilaian tahap 1 dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tahap 1 

Tabel 6. Skor Penilaian Oleh Ahli Materi 

No Aspek Yang Dinilai Skor Kategori 

1. Kejelasan Standar Kompetensi 2 Cukup baik 

2. Kejelasan Kompetensi Dasar 2 Cukup baik 

3. Kemampuan Penyampaian Materi 2 Cukup baik 



4. Kejelasan Isi Media 2 Cukup baik 

5. Ketepatan Materi 2 Cukup baik 

6. Pentingnya Materi 3 Baik 

7. Manfaat Materi 3 Baik 

8. Daya Tarik Materi 3 Baik 

9. Kebenaran Konsep 2 Cukup baik 

10. Kebenaran Materi 3 Baik 

11. Kesesuaian dengan Kurikulum 2 Cukup baik 

12. 
Kesesuaian Materi Dengan Situasi 

Siswa 
3 Baik 

Jumlah Skor Penilaian 29 

Cukup baik 

Rerata Penilaian 2,4 

 

Persentase kelayakan materi pembelajaran sejarah dengan blog 

sejarah tahap 1 yaitu : 

 

 

 



= 60,4 % (Baik) 

Dari data yang diperoleh diketahui bahwa jumlah skor penilaian 

adalah 29 dengan rerata 2,4 Setelah dikonversikan pada persentase 

didapat hasil 60,4 % 

Dari hasil penilaian ahli materi ditinjau dari aspek pembelajaran dan 

materi diperoleh (1) kejelasan standar kompetensi memperoleh penilaian 

cukup baik, (2) kejelasan kompetensi dasar memperoleh penilaian cukup 

baik, (3) kemampuan penyampaian materi memperoleh penilaian cukup 

baik, (4) kejelasan isi media memperoleh penilaian cukup baik, (5) 

ketepatan materi memperoleh penilaian cukup baik, (6) pentingnya materi 

memperoleh penilaian baik, (7) manfaat materi memperoleh penilaian 

baik, (8) daya tarik materi memperoleh penilaian baik, (9) kebenaran 

konsep memperoleh penilaian cukup baik, (10) kebenaran materi 

memperoleh penilaian baik, (11) kesesuaian dengan kurikulum 

memperoleh penilaian cukup baik, dan (12) kesesuaian materi dengan 

situasi siswa memperoleh penilaian baik. Hasil validasi ahli materi pada 

pengembangan media pembelajaran sejarah dengan blog sejarah dapat 

disimpulkan bahwa kedua aspek setelah dijumlah tergolong dalam 

kategori baik, lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah 



 

Gambar 13. Diagram Ahli Materi tahap 1 

Adapun catatan dari ahli materi adalah sebagai berikut :  

1. Materinya lebih dilengkapi karena materi terlalu dangkal untuk anak 

SMA.  

2. Tatanan materi lebih diurutkan agar mudah mencarinya. 

Setelah diadakan perbaikan hasil validasi tahap ke 2 dapat disajian 

sebagai berikut : 

Tahap 2 

Tabel 7. Skor Penilaian Oleh Ahli Materi 

No Aspek Yang Dinilai Skor Kategori 

1. Kejelasan Standar Kompetensi 3 Baik 

2. Kejelasan Kompetensi Dasar 3 Baik 



3. Kemampuan Penyampaian Materi 3 Baik 

4. Kejelasan Isi Media 2 Cukup baik 

5. Ketepatan Materi 2 Cukup baik 

6. Pentingnya Materi 3 Baik 

7. Manfaat Materi 3 Baik 

8. Daya Tarik Materi 3 Baik 

9. Kebenaran Konsep 2 Cukup baik 

10. Kebenaran Materi 3 Baik 

11. Kesesuaian dengan Kurikulum 2 Cukup baik 

12. 
Kesesuaian Materi Dengan Situasi 

Siswa 
3 Baik 

Jumlah Skor Penilaian 31 

Cukup baik 

Rerata Penilaian 2,6 

 

Persentase kelayakan materi pembelajaran sejarah dengan blog 

sejarah tahap 2 yaitu : 

 



 

 

= 64,6 (Baik) 

Dari data yang diperoleh diketahui bahwa jumlah skor penilaian 

adalah 31 dengan rerata 2,6 Setelah dikonversikan pada persentase 

didapat hasil 64,6.  

Dari hasil penilaian ahli materi ditinjau dari aspek pembelajaran dan 

materi diperoleh (1) kejelasan standar kompetensi memperoleh penilaian  

baik, (2) kejelasan kompetensi dasar memperoleh penilaian  baik, (3) 

kemampuan penyampaian materi memperoleh penilaian baik, (4) 

kejelasan isi media memperoleh penilaian cukup baik, (5) ketepatan 

materi memperoleh penilaian cukup baik, (6) pentingnya materi 

memperoleh penilaian baik, (7) manfaat materi memperoleh penilaian 

baik, (8) daya tarik materi memperoleh penilaian baik, (9) kebenaran 

konsep memperoleh penilaian cukup baik, (10) kebenaran materi 

memperoleh penilaian baik, (11) kesesuaian dengan kurikulum 

memperoleh penilaian cukup baik, dan (12) kesesuaian materi dengan 

situasi siswa memperoleh penilaian baik. Hasil validasi ahli materi pada 

pengembangan media pembelajaran sejarah dengan blog sejarah dapat 



disimpulkan bahwa kedua aspek setelah dijumlah tergolong dalam 

kategori baik, lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah 

 

Gambar 14. Diagram Ahli Materi tahap 2 

Dengan demikian skor materi telah mengalalami kenaikan sebesar 

4,2. Adapun catatan ahli materi tahap ke 2 adalah sebagai berikut : 

1. Lebih diberi gambar pendukung agar lebih menarik 

 

2. Diberikan kelemahan dan kelebihan teori masuknya Hindu Buddha 



3. Numberingnya lebih ditata. 

Setelah diadakan perbaikan hasil validasi tahap ke 3 sebagai berikut 

: 

Tahap 3 

Tabel 8. Skor Penilaian Oleh Ahli Materi 

No Aspek Yang Dinilai Skor Kategori 

1. Kejelasan Standar Kompetensi 3 Baik 

2. Kejelasan Kompetensi Dasar 3 Baik 

3. Kemampuan Penyampaian Materi 3 Baik 

4. Kejelasan Isi Media 3 Baik 

5. Ketepatan Materi 4 Sangat baik 

6. Pentingnya Materi 3 Baik 

7. Manfaat Materi 3 Baik 

8. Daya Tarik Materi 3 Baik 

9. Kebenaran Konsep 4 Sangat baik 

10. Kebenaran Materi 3 Baik 

11. Kesesuaian dengan Kurikulum 4 Sangat baik 

12. 
Kesesuaian Materi Dengan Situasi 

Siswa 
3 Baik 

Jumlah Skor Penilaian 39 
Baik 

Rerata Penilaian 3,25 

 



Persentase kelayakan materi pembelajaran sejarah dengan blog 

sejarah tahap 3 yaitu : 

 

 

 

= 81,3 (Sangat Baik) 

Dari data yang diperoleh diketahui bahwa jumlah skor penilaian 

adalah 39 dengan rerata3,25 Setelah dikonversikan pada persentase 

didapat hasil 81.3, dengan kategori sangat baik 

Dari hasil penilaian ahli materi ditinjau dari aspek pembelajaran dan 

materi diperoleh (1) kejelasan standar kompetensi memperoleh penilaian  

baik, (2) kejelasan kompetensi dasar memperoleh penilaian  baik, (3) 

kemampuan penyampaian materi memperoleh penilaian baik, (4) 

kejelasan isi media memperoleh penilaian baik, (5) ketepatan materi 

memperoleh penilaian sangat baik, (6) pentingnya materi memperoleh 

penilaian baik, (7) manfaat materi memperoleh penilaian baik, (8) daya 

tarik materi memperoleh penilaian baik, (9) kebenaran konsep 

memperoleh penilaian sangat baik, (10) kebenaran materi memperoleh 



penilaian baik, (11) kesesuaian dengan kurikulum memperoleh penilaian 

sangat baik, dan (12) kesesuaian materi dengan situasi siswa memperoleh 

penilaian baik. Hasil validasi ahli materi pada pengembangan media 

pembelajaran sejarah dengan blog sejarah dapat disimpulkan bahwa 

kedua aspek setelah dijumlah tergolong dalam kategori sangat baik, lebih 

jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah 

 

Gambar 15. Diagram Ahli Materi tahap 3 

 Hasil validasi tahap 3 sudah baik dan sudah dapat digunakan 

untuk dilengkapkan pada blog. 

2. Data Validasi Ahli Media 

a. Deskripsi Data Validasi Ahli Media 

Validasi ahli media dilakukan oleh saudara Bowo soetedja .Spd 

beliau adalah lulusan UNY tehnik informatika dan web master salah satu 



game dunia. Validasi ahli media ini bertujuan untuk mengetahui aspek 

komunikasi, desain, dan format sajian serta kelayakan baik dari sisi 

media. Masukan yang didapat dari ahli media digunakansebagai dasar 

acuan untuk merevisi produk media pembelajaran  penilaian tahap 1 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

Hasil Penilaian Ahli Media Tahap 1 

Tabel 12 Skor Penilaian Ahli Media Pembelajaran 

No Aspek Yang Dinilai Skor Kategori 

1. Logika berpikir 3 Baik 

2. Interraksi pengguna dengan media 3 Baik 

3. Penggunaan bahasa 2 Sangat baik 

4. Keterbacaan teks 3 Baik 

5. Tampilan layar 3 Baik 

6. Grafis background 3 Baik 

7. Ukuran teks 3 Baik  

8. Ilustrasi dan warna 3 Baik 

9. Gambar pendukung 2 Cukup 

10. Kemudahan penguna 3 Baik 

11. Urutan penyajian 3 Baik 

12. Kejelasan uraian materi 2 Sangat Baik 

13. Navigasi mudah 3 Baik 

Jumlah skor penilaian 36 Baik 



Rerata penilaian 2,8  

 

Persentase kelayakan media pembelajaran sejarah dengan blog 

sejarah tahap 1 menurut ahli media yaitu : 

 

 

 

= 69,2 % (Baik) 

 

Dari data yang diperoleh diketahui bahwa jumlah skor penilaian 

adalah 36 dengan rerata 2,8 Setelah dikonversikan pada persentase 

didapat hasil 69,2 % dengan kategori sangat baik. 

Dari hasil penilaian ahli media ditinjau dari aspek komunikasi, 

desain  dan format sajian diperoleh (1) logika berpikir memperoleh 

penilaian baik, (2) interaksi pengguna dengan media memperoleh 

penilaian baik, (3) penggunaan bahasa memperoleh penilaian cukup baik, 

(4) keterbacaan teks memperoleh penilaian baik, (5) tampilan layar 



memperoleh penilaian baik, (6) grafis background memperoleh penilaian 

baik, (7) ukuran teks memperoleh penilaian baik, (8) ilustrasi dan warna 

memperoleh penilaian baik, (9) gambar pendukung memperoleh penilaian 

cukup, (10) kemudahan pengguna memperoleh penilaian baik, (11) urutan 

penyajian memperoleh penilaian baik, (12) kejelasan uraian materi 

memperoleh penilaian cukupt baik, (13) navigasi mudah memperoleh 

penilaian baik. Hasil validasi ahli media pada pengembangan media 

pembelajaran sejarah dengan blog sejarah dapat disimpulkan bahwa 

ketiga aspek setelah dijumlah tergolong dalam kategori baik, lebih 

jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 
Gambar 16. Diagram Ahli Media 

Adapun catatan dari ahli media adalah sebagai berikut : Perlu 

ditambah petunjuk penggunaan. 



 

Setelah diadakan perbaikan hasil validasi tahap ke 2 dapat disajian 

sebagai berikut : 

 

 

Tahap 2 

Tabel 13 Skor Penilaian Ahli Media Pembelajaran 

No Aspek Yang Dinilai Skor Kategori 

1. Logika berpikir 3 Baik 

2. Interraksi pengguna dengan media 3 Baik 

3. Penggunaan bahasa 4 Sangat baik 

4. Keterbacaan teks 3 Baik 

5. Tampilan layar 3 Baik 

6. Grafis background 3 Baik 

7. Ukuran teks 3 Baik  



8. Ilustrasi dan warna 3 Baik 

9. Gambar pendukung 2 Cukup 

10. Kemudahan penguna 3 Baik 

11. Urutan penyajian 3 Baik 

12. Kejelasan uraian materi 4 Sangat Baik 

13. Navigasi mudah 3 Baik 

Jumlah skor penilaian 40 Baik 

 Rerata penilaian 3,08 

 

Persentase kelayakan media pembelajaran sejarah dengan blog 

sejarah tahap 2 menurut ahli media yaitu : 

 

 

 

= 76,92 % (Sangat Baik) 

Dari data yang diperoleh diketahui bahwa jumlah skor penilaian 

adalah 40 dengan rerata 3,08. Setelah dikonversikan pada persentase 

didapat hasil 76, 92% dengan kategori sangat baik. 



Dari hasil penilaian ahli media ditinjau dari aspek komunikasi, 

desain  dan format sajian diperoleh (1) logika berpikir memperoleh 

penilaian baik, (2) interaksi pengguna dengan media memperoleh 

penilaian baik, (3) penggunaan bahasa memperoleh penilaian sangat baik, 

(4) keterbacaan teks memperoleh penilaian baik, (5) tampilan layar 

memperoleh penilaian baik, (6) grafis background memperoleh penilaian 

baik, (7) ukuran teks memperoleh penilaian baik, (8) ilustrasi dan warna 

memperoleh penilaian baik, (9) gambar pendukung memperoleh penilaian 

cukup, (10) kemudahan pengguna memperoleh penilaian baik, (11) urutan 

penyajian memperoleh penilaian baik, (12) kejelasan uraian materi 

memperoleh penilaian sangat baik, (13) navigasi mudah memperoleh 

penilaian baik. Hasil validasi ahli media pada pengembangan media 

pembelajaran sejarah dengan blog sejarahdapat disimpulkan bahwa ketiga 

aspek setelah dijumlah tergolong dalam kategori sangat baik, lebih 

jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 



 
Gambar 17. Diagram Ahli Media 

Dengan demikian skor maedia telah mengalalami kenaikan sebesar 

7,72 Adapun catatan ahli materi tahap ke 2 adalah sebagai berikut : 

1) Penambahan video 

 

 



 

2) Penambahan video call 

 

3) Penambahan chat on 

 

 

 

 

 

 

Setelah diadakan perbaikan hasil validasi tahap ke 3 sebagai berikut 

: 

Tahap 3 

Tabel 14 Skor Penilaian Ahli Media Pembelajaran 

No Aspek Yang Dinilai Skor Kategori 



1. Logika berpikir 3 Baik 

2. Interraksi pengguna dengan media 3 Baik 

3. Penggunaan bahasa 4 Sangat baik 

4. Keterbacaan teks 3 Baik 

5. Tampilan layar 3 Baik 

6. Grafis background 3 Baik 

7. Ukuran teks 3 Baik  

8. Ilustrasi dan warna 3 Baik 

9. Gambar pendukung 4 Cukup 

10. Kemudahan penguna 3 Baik 

11. Urutan penyajian 3 Baik 

12. Kejelasan uraian materi 4 Sangat Baik 

13. Navigasi mudah 3 Baik 

Jumlah skor penilaian 42 Baik 

 Rerata penilaian 3,2 

 

Persentase kelayakan media pembelajaran sejarah dengan blog 

sejarah tahap 3 menurut ahli media yaitu : 

 

 



 

= 80,8 % (Sangat Baik) 

Dari data yang diperoleh diketahui bahwa jumlah skor penilaian 

adalah 42 dengan rerata 3,2. Setelah dikonversikan pada persentase 

didapat hasil 80,8 % dengan kategori sangat baik. 

Dari hasil penilaian ahli media ditinjau dari aspek komunikasi, 

desain  dan format sajian diperoleh (1) logika berpikir memperoleh 

penilaian baik, (2) interaksi pengguna dengan media memperoleh 

penilaian baik, (3) penggunaan bahasa memperoleh penilaian sangat baik, 

(4) keterbacaan teks memperoleh penilaian baik, (5) tampilan layar 

memperoleh penilaian baik, (6) grafis background memperoleh penilaian 

baik, (7) ukuran teks memperoleh penilaian baik, (8) ilustrasi dan warna 

memperoleh penilaian baik, (9) gambar pendukung memperoleh penilaian 

sangat baik, (10) kemudahan pengguna memperoleh penilaian baik, (11) 

urutan penyajian memperoleh penilaian baik, (12) kejelasan uraian materi 

memperoleh penilaian sangat baik, (13) navigasi mudah memperoleh 

penilaian baik. Hasil validasi ahli media pada pengembangan media 

pembelajaran sejarah dengan blog sejarah dapat disimpulkan bahwa 

ketiga aspek setelah dijumlah tergolong dalam kategori sangat baik, lebih 

jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 



 
Gambar 18. Diagram Ahli Media 

Hasil validasi tahap 3 sudah baik dan sudah dapat digunakan untuk 

sebagai blog pembelajaran. 

3. Data Evaluasi Guru Pengampu 

Penilaian ini dilakukan bersamaan uji coba produk di lapangan. 

Penilaian ini diberikan kepada guru pengampu mata pelajaran sejarah kelas 

XI IPA. Butir pertanyaan ini berjumlah 24 butir. 

1. Deskripsi Data 

Pengambilan data ini dilakukan setalah media di validasi oleh ahli 

materi dan ahli media pembelajaran kemudian direvisi dan baru di nilai oleh 

guru pengampu sejarah kelas XI IPA yakni Dra. Siti Aptinah Pertanyaan ini 

di bagi menjadi dua aspek yakni aspek materi dan aspek media. Dan data 

hasil evaluasi guru pengampu adalah sebagai berikut : 

Data Evaluasi Guru Tahap 1 



Tabel 18. Skor Penilaian Guru Pengampu 

No Aspek Yang Dinilai Skor Kategori 

1. Kejelasan standar kompetensi 1 Kurang Baik 

2. Kejelasan kompetensi dasar 1 Kurang Baik 

3. Kemampuan penyampaian materi 3 Baik 

4. Kejelasan isi media 4 Sangat Baik 

5. Ketepatan materi 3 Baik 

6. Pentingnya materi 4 Sangat Baik 

7. Manfaat materi 3 Baik 

8. Daya tarik materi 3 Baik 

9. 
Kesesuaian materi dengan situasi 

siswa 
3 Baik 

10. Logika berpikir 3 Baik 

11. Interaksi pengguna dengan media 4 Baik 

12. Penggunaan bahasa 3 Baik 

13. Keterbacaan teks 3 Baik 

14. Tampilan layar 4 Sangat Baik 

15. Grafis background 3 Baik 

16. Ukuran teks 3 Baik 



17. Ilustrasi dan warna 4 Sangat Baik 

18. Gambar pendukung 3 Baik 

19. Sajian animasi 3 Baik 

20. Daya dukung musik 3 Cukup 

21. Urutan penyajian 4 Cukup 

22. Kejelasan uraian materi 4 Sangat Baik 

23 Kemudahan pengguna 4 Sangat Baik 

24. Antusias siswa 4 Sangat Baik 

Jumlah skor penilaian 77 

SangatBaik 

 

Skor yang diharapkan 96 

Rerata penilaian 3,2 

 

Persentase kelayakan media pembelajaran sejarah dengan blog sejarah 

menurut guru pengampu: 

 

 

 



= 80,2 % (Sangat Baik) 

Dari data yang diperoleh diketahui bahwa jumlah skor penilaian adalah 

77 dengan rerata 3,2. Setelah dikonversikan pada persentase didapat hasil 

80,2% dengan kategori sangat baik. 

Dari hasil evaluasi guru pengampu ditinjau dari aspek materi dan 

media diperoleh : (1) kejelasan standar kompetensi memperoleh kurang baik, 

(2) kejelasan kompetensi dasar memperoleh penilaian kurang baik, (3) 

kemampuan penyampaian materi memperoleh penilaian baik, (4) kejelasan 

isi media sangat baik, (5) ketepatan materi memperoleh penilaian baik, (6) 

Pentingnya materi memperoleh penilaian sangat baik, (7) manfaat materi 

memperoleh penilaian baik, (8) daya tarik materi memperoleh penilaian 

baik, (9) kesesuaian materi dengan situasi siswa memperoleh penilaian baik, 

(10) logika berpikir memperoleh penilaian baik, (11) interaksi pengguna 

dengan media memperoleh penilaian sangat baik, (12) penggunaan bahasa 

memperoleh penilaian baik, (13) keterbacaan teks memperoleh penilaian 

baik, (14) tampilan layar memperoleh penilaian sangat baik, (15) grafis 

background memperoleh penilaian baik, (16) ukuran teks memperoleh 

penilaian baik, (17) ilustrasi dan warna memperoleh penilaian sangat baik, 

(18) gambar pendukung memperoleh penilaian baik, (19) sajian animasi 

memperoleh penilaian baik, (20) daya dukung musik memperoleh penilaian 

baik, (21) urutan penyajian memperoleh sangat baik, (22) kejelasan uraian 



materi memperoleh penilaian sangat baik, (23) kemudahan pengguna 

memperoleh penilaian sangat baik, (24) antusias siswa memperoleh nilai 

sangat baik. Hasil evaluasi guru pengampu pada pengembangan media 

pembeljaran sejarah dengan blog dapat disimpulkan bahwa kedua aspek 

setelah dijumlah tergolong dalam kategori ―sangat baik‖. 

 

Gambar. 21 Diagram Hasil Evaluasi Guru Pengampu tahap 1 

Secara umum komentar dan saran penilaian guru pengampu dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

Tahap 1 

a) Standar kopetensi belum ada 

b) Kembangkan pada materi sejarah yang lain. 

c) Sangat cocok untuk sumber belajar untuk siswa. 

d) Tingkatkan kualitas materi. 



Setelah diadakan perbaikan hasil validasi tahap ke 2 dapat disajian 

sebagai berikut : 

Hasil Penilaian Guru Pengampu Tahap 2 

Tabel 19. Skor Penilaian Guru Pengampu 

No Aspek Yang Dinilai Skor Kategori 

1. Kejelasan standar kompetensi 3 Kurang Baik 

2. Kejelasan kompetensi dasar 3 Kurang Baik 

3. Kemampuan penyampaian materi 3 Baik 

4. Kejelasan isi media 4 Sangat Baik 

5. Ketepatan materi 3 Baik 

6. Pentingnya materi 4 Sangat Baik 

7. Manfaat materi 3 Baik 

8. Daya tarik materi 3 Baik 

9. 
Kesesuaian materi dengan situasi 

siswa 
3 Baik 

10. Logika berpikir 3 Baik 

11. Interaksi pengguna dengan media 4 Baik 

12. Penggunaan bahasa 3 Baik 

13. Keterbacaan teks 3 Baik 

14. Tampilan layar 4 Sangat Baik 

15. Grafis background 3 Baik 

16. Ukuran teks 3 Baik 



17. Ilustrasi dan warna 4 Sangat Baik 

18. Gambar pendukung 3 Baik 

19. Sajian animasi 3 Baik 

20. Daya dukung musik 3 Cukup 

21. Urutan penyajian 4 Cukup 

22. Kejelasan uraian materi 4 Sangat Baik 

23 Kemudahan pengguna 4 Sangat Baik 

24. Antusias siswa 4 Sangat Baik 

Jumlah skor penilaian 81 

Sangat Baik 

 

Skor yang diharapkan 96 

Rerata penilaian 3,4 

 

Persentase kelayakan media pembelajaran sejarah dengan blog sejarah 

menurut guru pengampu: 

 

 

 

= 84,4 % (Sangat Baik) 



Dari data yang diperoleh diketahui bahwa jumlah skor penilaian adalah 

81 dengan rerata 3,4. Setelah dikonversikan pada persentase didapat hasil 

84,4% dengan kategori sangat baik. 

Dari hasil evaluasi guru pengampu ditinjau dari aspek materi dan 

media diperoleh : (1) kejelasan standar kompetensi memperoleh baik, (2) 

kejelasan kompetensi dasar memperoleh penilaian baik, (3) kemampuan 

penyampaian materi memperoleh penilaian baik, (4) kejelasan isi media 

sangat baik, (5) ketepatan materi memperoleh penilaian baik, (6) Pentingnya 

materi memperoleh penilaian sangat baik, (7) manfaat materi memperoleh 

penilaian baik, (8) daya tarik materi memperoleh penilaian baik, (9) 

kesesuaian materi dengan situasi siswa memperoleh penilaian baik, (10) 

logika berpikir memperoleh penilaian baik, (11) interaksi pengguna dengan 

media memperoleh penilaian sangat baik, (12) penggunaan bahasa 

memperoleh penilaian baik, (13) keterbacaan teks memperoleh penilaian 

baik, (14) tampilan layar memperoleh penilaian sangat baik, (15) grafis 

background memperoleh penilaian baik, (16) ukuran teks memperoleh 

penilaian baik, (17) ilustrasi dan warna memperoleh penilaian sangat baik, 

(18) gambar pendukung memperoleh penilaian baik, (19) sajian animasi 

memperoleh penilaian baik, (20) daya dukung musik memperoleh penilaian 

baik, (21) urutan penyajian memperoleh sangat baik, (22) kejelasan uraian 

materi memperoleh penilaian sangat baik, (23) kemudahan pengguna 



memperoleh penilaian sangat baik, (24) antusias siswa memperoleh nilai 

sangat baik. Hasil evaluasi guru pengampu pada pengembangan media 

pembeljaran sejarah dengan blog dapat disimpulkan bahwa kedua aspek 

setelah dijumlah tergolong dalam kategori ―sangat baik‖. 

 

Gambar. 22 Diagram Hasil Evaluasi Guru Pengampu 

Hasil validasi tahap 2 sudah baik dan sudah dapat digunakan sebagai 

blog pembelajaran. 

4. Data Uji Coba Produk 

Data evaluasi ini berupa data uji coba produk di lapangan. Uji coba 

dilakukan di SMA 2 NGAGLIK, Sleman pada kelas XI IPA yang berjumlah 

32 siswa. Dalam uji coba ini menggunakan butir pertanyaan yang berjumlah 

11 butir pertanyaan. 

1. Deskripsi data 



Pengambilan data ini dilakukan setelah media di revisi dari validasi 

ahli materi dan ahli media dan di ujikan pada kelas XI IPA SMA 2 

NGAGLIK, Sleman yang berjumlah 32 siswa Per kelas sebagai responden 

pada tanggal 25 april 2014. Aspek yang dinilai adalah materi, strategi 

pembelajaran, dan kualitas teknis. Data penilaian pada uji pemakai untuk 

siswa ini menggunakan angket.Data hasil uji coba lapangan dapat dilihat 

pada Tabel 12. 

Tabel 12. Skor Penilaian Uji Coba Produk 

No. Pernyataan 
Skor 

1 2 3 4 

1. Mudah dipelajari 0 1 16 15 

2. Mudah dimengerti 0 3 20 9 

3. Sesuai dengan tingkat 

kemampuan 

0 5 18 9 

4. Menggunakan Bahasa yang 

mudah dimengerti 

0 2 15 15 

5. Pemberian gambar menarik 0 3 18 11 

6. Pemeberian animasi menarik 0 7 11 14 

7. Pemberian efek suara menarik 4 2 14 12 

8. Navigasi / tombol jelas 0 0 20 12 

9 Petunjuk pembelajaran jelas 0 4 16 12 

10. Mudah dioperasikan 0 0 16 16 



11. Antusias siswa 0 0 10 22 

Jumlah Total Skor 1168 

Skor yang Diharapkan 1408 

Rata - rata 3,31 

 

Persentase kelayakan media pembelajaran sejarah dengan blog sejarah 

 

 

 

= 82.9 % (Sangat Baik) 

Dari data 32 siswa sebagai responden yang diperoleh pada uji coba 

produk diketahui bahwa jumlah skor penilaian adalah 1168 dengan rerata 

3,31. Setelah dikonversikan pada persentase didapat hasil 82,9% dengan 

kategori sangat baik. 

2. Komentar dan Saran Uji Coba Produk 

Secara umum komentar dan saran dalam uji coba produk dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 



a. Sudah cukup bagus sebagai media pembelajaran yang menarik dan lebih 

dikembangkan. 

b. Supaya siswa dapat lebih paham ada baiknya materi dikembangkan lebih 

lengkap. 

c. Bisa dikembangkan pada materi bab lain. 

3. Analisis Data Pada Uji Coba Produk 

Hasil uji coba lapangan yang diperoleh data uji coba produk dari aspek 

materi, startegi pembelajaran dan kualitas teknis. 

 

Tabel 13. Kelayakan Berdasarkan Hasil Penilaian Uji Coba Produk 

No 
Aspek 

Penilaian 

Frekuensi 
Juml

ah 

Soal 

Skor 

yang 

diperol

eh 

Skor 

yang 

diharap

kan 

% 
Kelayak

an 1 2 3 4 

1 Materi 0 
1

1 

6

9 

4

8 
128 421 512 82,2 

Sangat 

Baik 

2 
Strategi 

Pembelajaran 
4 

1

2 

6

3 

4

9 
128 413 512 80,6 

Sangat 

Baik 

3 
Kualitas 

Teknis  
0 4 

4

2 

4

3 
96 306 384 79,7 

Sangat 

Baik 

Jumlah 352 1140 1408 82,9 
Sangat 

Baik 

 



Pada tabel 13 menunjukan bahwa hasil penilaian uji coba produk 

mendapatkan nilai 82,9 % dengan kategori sangat baik, jika digambarkan 

dalam bentuk diagram akan terlihat seperti berikut. 

 

 
      Gambar 21. Diagram Hasil Uji Coba Produk 

 

Dengan melihat gambar diatas, maka dapat diuraikan bahwa dari aspek 

materi media dengan blog sejarah memperoleh persentase sebesar 82,2 %. 

Dari aspek strategi pembelajaran memperoleh persentase 80,6%. Sedangkan 

dari aspek kualitas teknis memperoleh persentase sebesar 79,7 %. Sehingga 

bila diambil rata – rata persentase dari penilaian uji coba produk, maka 

diperoleh persentase 82,9 %. Berdasarkan skala persentase pencapaian, maka 

media pembelajaran sejarah dengan blog sejarah, termasuk dalam kategori 

sangat baik. Sehingga media ini layak digunakan sebagai media 

pembelajaran 



D. Produk ahir 

Setelah dilakukan analisis dan evaluasi data uji coba produk, media 

pembelajaran sejarah dengan blog sejarah pada materi masuknya Hindu 

Buddha di Indonesia yang telah dikembangkan diperbaiki lagi pada tampilan 

agar lebih menarik, serta penambahan gambar maupun materi agar siswa 

menjadi lebih jelas. 



 

 



E. Pembahasan 

Produk awal media blog sejarah ini pada awalnya masih terbilang sangat 

sederhana, hal ini terbukti dari beberapa revisi dari segi tampilan materi bahkan 

tata tempat pada blog. Revisi yang dilakukan baik oleh ahli materi, ahli media 

sedikit banyak telah memberikan banyak perubahan pada media blog ini.  

Produk blog sejarah dalam tahap kedua ini sudah terbilang sudah baik 

meskipun masih terdapat saran dan kritik dari ahlia materi maupun ahli media, 

diantarnya dari ahli materi yaitu tentang kekurangan dan kelebihan terori 

masuknya HinduBuddha, sedangkan meurut ahli media dibutuhkan 

memberikan saran untuk diberi beberap fitur tambahan diantarnya adalah video 

call, chat on, video, fitur tambahan.  

Produk akhir pada penelitian pengembangan (research and development) 

ini adalah media pembelajaran sejarah dengan blog sejarah yang dapat 

digunakan untuk mendukung pembelajaran sejarah siswa kelas XI. Media 

dengan blog sejarah merupakan media pembelajaran yang didesain untuk 

mendukung pembelajaran sejarah tetapi dapat juga digunakan secara mandiri, 

baik didampingi guru ataupun tidak didampingi. Pengembangan media 

pembelajaran dengan blog sejarah ini, dilakukan melalui beberapa tahap yaitu 

(1)potensi masalah, (2) pengumpulan informasi / data (3) design produk, (4) 

validasi design, (5) perbaikan design, (6) Uji coba produk, (7) Revisi produk, 

(8) ujicoba pemakaian, (9) revisi produk (10) pembuatan produk. Dari tahap 

tersebut diperoleh pengembangan media pembelajaran dengan blog sejarah, 



yang meliputi pengembangan materi dan pengembangan media pembelajaran. 

Hasil dari pengembangan materi berupa bahan materi masuknya Hindu Buddha 

di Indonesia.  

Validasi yang dilakukan oleh ahli atau pakar bertujuan untuk meminta 

pengesahan dan persetujuan kelayakan media yang telah dibuat. Berdasarkan 

uji ahli materi dan ahli media pembelajaran, menyatakan bahwa media yang 

dihasilkan layak digunakan sebagai media pembelajaran. Akan tetapi perlu 

adanya beberapa perbaikan. Setelah media direvisi maka selanjutnya media di 

uji pemakai terbatas untuk yakni siswa kelas XI IPA SMA 2 Ngaglik, Sleman. 

Uji coba produk dilakukan dengan memeberikan lembar penilaian untuk diisi 

oleh seluruh siswa kelas XI IPA SMA 2 Ngaglik, Sleman. 

Penilaian kelayakan media oleh uji ahli dan uji pemakai terbatas untuk 

siswa pada penelitian ini menggunakan angket sebagai instrumen penilaiannya. 

Skala yang digunakan dalam penilaian tersebut menggunakan skala yang 

terdapat pada buku nya Prof. Suharsimi Arikunto (1993: 207), yaitu dengan 

skor penilaian 1 sampai 4. Skor 1 berarti kurang baik, skor 2 berarti cukup, skor 

3 berarti baik dan skor 4 berarti sangat baik. Selanjutnya data yang terkumpul 

diproses dengan cara dijumlahkan dan kemudian dibandingkan dengan jumlah 

yang diharapkan dan diperoleh persentase. Kriteria penilaian media 

pembelajaran yaitu 0 – 39 %berarti kurang baik, 40 – 55 % berarti cukup, 56 – 

75 % baik dan 76 – 100 % berarti sangat baik. 



Berdasarkan penilaian para ahli dan uji coba produk maka dihasilkan data 

sebagai berikut : 

1. Berdasarkan Ahli Materi 

a. Aspek pembelajaran memperoleh 75 % dengan kategori sangat baik. 

b. Aspek materi memperoleh 84 % dengan kategori sangat baik. 

Secara keseluruhan penilaian ahli materi adalah sebesar 81,3 % dengan 

kategori sangat baik sebagai media pembelajaran sejarah dengan blog 

sejarah pada materi masuknya hindu Buddha di Indonesia. 

2. Berdasarkan Ahli Media Pembelajaran 

a. Aspek komunikasi memperoleh 83,3 % dengan kategori sangat baik. 

b. Aspek desain memperoleh 78,1 %  dengan kategori baik. 

c. Aspek format sajian memperoleh 87,5% dengan kategori sangat baik. 

Secara keseluruhan penilaian ahli media adalah sebesar 80,8% dengan 

kategori sangat baik sebagai media pembelajaran sejarah dengan blog 

sejarah pada materi masuknya Hindu Buddha di Indonesia. 

3. Berdasarkan Evaluasi Guru Pengampu 

a. Aspek materi memperoleh 80,5 % dengan kategori baik. 

b. Aspek media memperoleh 86,7% dengan kategori sangat baik. 



Secara keseluruhan penilaian guru pengampu adalah sebesar 84,4 % 

dengan kategori sangat baik sebagai media pembelajaran sejarah dengan 

blog sejarahpada materi masuknya Hindu Buddha di Indonesia. 

4. Berdasarkan Uji Coba Produk 

a. Aspek materi memperoleh 82,2 % dengan kategori sangat baik. 

b. Aspek strategi pembelajaran memperoleh 80,6 % dengan kategori 

sangat baik. 

c. Aspek kualitas teknik memperoleh 79,7 % dengan kategori sangat 

baik. 

Secara keseluruhan penilaian pada uji coba produk adalah sebesar 82,9 % 

dengan kategori sangat baik sebagai media pembelajaran sejarah dengan 

blog sejarah pada materi masuknya Hindu Buddha di Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Secara garis besar hasil penelitian pengembangan media blog sejarah 

dapat disampaikan sebagai berikut : 

1. Hasil pembuatan media pembelajaran dengan blog sejarah adalah berupa 

pengembangan materi dan pengembangan media. Hasil dari pengembangan 

materi berupa bahan materi Masuknya Hindu buddha di Indonesia. Hasil 

dari pengembangan media adalah berupa media pembelajaran sejarah 

berbantuan komputer dan internet pada materi masuknya Hindu buddha di 

Indonesia. Dengan rincian tampilan seperti dibawah ini : 

2. Hasil uji kelayakan terhadap media pembelajaran sejarah dengan blog 

sejarah yang dikembangkan, menurut ahli materi memperoleh persentase 

sebesar 81,3 %. Hasil tersebut termasuk dalam kategori sangat baik. 

Penilaian menurut ahli media pembelajaran, memperoleh persentase 80,8 %. 

Hasil tersebut termasuk dalam kategori sangat baik. Evaluasi guru pengampu 

memperoleh 84,4 %. Hasil tersebut termasuk dalam kategori sangat baik. 

Penilaian menurut siswa pada uji coba produk, memperoleh persentase 82,9 

%. Penilaian tersebut termasuk dalam kategori sangat baik. Jumlah rerata 

adalah 82,2 % dengan kategori sangat baik. 



Dengan demikian berdasarkan rerata hasil uji ahli materi, uji ahli media 

pembelajaran, evaluasi guru pengampu dan uji coba produk, media 

pembelajaran dengan blog sejarah dinyatakan layak digunakan sebagai media 

pendukung pembelajaran sejarah pada materi masuknya Hindu di Indonesia. 

B. Saran 

1. Bagi peneliti : 

a. Dalam pengembangan lebih lanjut diharapkan dapat menjelaskan isi 

materi secara lebih detail dan usahakan menggunakan gambar – gambar 

yang lebih menarik siswa. 

b. Perlu ditambahkan animasi – animasi teks, gambar maupun efek suara 

yang lebih manarik lagi dengan disesuaikan dengan tampilan dan materi. 

c. Perlu dikembangkan lebih lanjut untuk mengetahui efektivitasnya media 

blog sejarah dalam pembelajaran. 

2. Bagi guru :  

a. Perlu dimanfaatkan untuk pendukung proses pembelajaran di sekolah. 

b. Cara meningkatkan kualitas pembelajaran dengan media pembelajaran 

yang menarik. 

3. Bagi sekolah : 

a. Memberikan dorongan untuk para guru dalam pembuatan media 

pembelajaran. 

b. Memberikan penghargaan terhadap media yang dihasilkan oleh guru 

bagi sekolah.  
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Lampiran 1.  Hasil Validasi Ahli Materi Produk Akhir Medeia Blog 

 





 



 

Lampiran:   Hasil Pengembangan Materi Masuk dan Berkembangnya Hindu 

Buddha di Indonesia 

 

PROSES MASUK DAN BERKEMBANGNYA KERAJAAN HINDU 

BUDDHA DI INDONESIA 

Indonesia terletak di wilayah yang sangat strategis, yakni diantara dua benua 

(Benua Asia dan Australia) dan dua samudra (Samudra Hindia dan samudra Pasifik). 

Letak strategis inilah yang menjadikan indonesia selalu dilalui oleh arus perdagangan 

dunia sejak zaman masehi. Hal ini berkaitan dengan proses masuknya agama hindhu 

buddha ke indonesia (Prawoto, 2007 :33). Pengaruh Hindu dan Buddha datang ke 

Indonesia hampir berbarengan. Secara garis besar kita dapat melihat pengaruh 

tersebut dari berdirinya beberapa kerajaan besar yang pernah berdiri di Indonesia, 

dari mulai kerajaan Kutai yang menguasai sebagian Kalimantan sampai kerajaan 

Majapahit yang mampu menguasai hampir seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri.  

 Kerajaan-kerajaan tersebut telah begitu lama mengembangkan kekuasaannya di 

Indonesia sampai berabad-abad sehingga keberadaan dan pengaruh agama tersebut 

kuat dalam kehidupan Indonesia. Catatan awal abad masehi tentang kedatangan 

orang-orang Hindu dan Buddha dari India ke Indonesia tidak diketahui dengan pasti. 

Adapun hubungan antara India, Cina dan Indonesia berasal dari catatan orang Cina  

dimulai pada abad ke-5 M. Buktinya terlihat pada beberapa prasasti yang ditemukan 

menggunakan huruf Pallawa dari India Selatan. Diantaranya, Kerajaaan Kutai di 

Kalimantan dan Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat yang menggunakan huruf 

Pallawa pada beberapa prasastinya (Supriatna dkk., 2006: 205). Pengaruh agama 

Hindu-Buddha masih terlihat sampai hari ini dalam kehidupan masyarakat di 

Indonesia dari mulai bahasa, peribadatan, pakaian, kesenian. Adapun beberapa teori 

tentang proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia adalah sebagai berikut: 

1. Teori Brahmana : Teori ini mengatakan bahwa 

yang membawa agama Hindu ke Indonesia adalah orang-orang Hindu berkasta 

brahmana. Para brahmana yang datang ke Indonesia merupakan tamu undangan 

dari raja-raja penganut agama tradisonal di Indonesia. Ketika tiba di Indonesia, 

para brahmana ini akhirnya ikut menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Ilmuan 

yang mengusung teori ini adalah Van Leur.  

a. Kelebihan: Di Indonesia, banyak ditemukan prasasti-prasasti Hindu-Buddha 

yang menggunakan bahasa Sanskerta dan hurufPallawa. Bahasa Sanskerta dan 

huruf Pallawa tersebut pada saat itu hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. 

b. Kelemahan: Dalam tradisi Hindu-Buddha, kaum Brahmana pantang 

menyeberangi lautan. 



 

2. Teori Ksatria : Teori ini mengatakan bahwa 

proses kedatangan agama Hindu ke Indonesia dilangsungkan oleh para ksatria, 

yakni golongan bangsawan dan prajurit perang. Menurut teori ini, kedatangan 

para ksatria ke Indonesia disebabkan oleh persoalan politik yang terus 

berlangsung di India sehingga mengakibatkan beberapa pihak yang kalah dalam 

peperangan tersebut terdesak, dan para ksatria yang kalah akhirnya mencari 

tempat lain sebagai pelarian, salah satunya ke wilayah Indonesia. Ilmuan yang 

mengusung teori ini adalah C.C. Berg dan Mookerji. 

a. Kelebihan: Tiga ahli mengemukakan pendapatnya tentang kelebihan dari 

teori Ksatria yaitu : 

 C.C Berg Mengemukakan bahwa para ksatria ini ada yang terlibat 

konflik dalam masalah perebutan kekuasaan di Indonesia. Mereka dijanjikan 

akan di beri hadiah apabila menang, yaitu dinikahkan dengan seorang putri 

dari kepala suku yang dibantunya. Dari perkawinan ini, tradisi hindu 

berkembang dengan mudah. 

  Mookerji Mengemukakan bahwa para ksatria ini membangun koloni-

koloni yang akhirnya berkembang menjadi kerajaan dan menjalin hubungan 

dengan kerajaan India. 

  J.L. Moens Mengemukakan bahwa pada abad ke-5, banyak para ksatria 

yang melarikan diri karena peperangan di India. Para ksatria yang berasal dari 

keluarga kerajaan mendirikan kerajaan baru di Indonesia. 

b. Kelemahan: Para ksatria tidak menguasai bahasa sanskerta dan huruf 

dan pallawa. Apabila daerah Indonesia pernah menjadi taklukan kerajaan-

kerajaan India, pastinya ada prasasti. Sedangkan di Indonesia tidak ada satupun 

prasasti yang menjelaskan bahwa daerah Indonesia pernah menjadi taklukan 

kerajaan-kerajaan India. 

 

3. Teori Waisya : Menurut teori ini yang telah 

berhasil mendatangkan Hindu ke Indonesia adalah kasta waisya, terutama para 

pedagang. Para pedagang banyak memiliki relasi yang kuat dengan para raja 

yang terdapat di kerajaan Nusantara. Agar bisnis mereka di Indonesia lancar, 

mereka sebagai pedagang asing tentunya harus membuat para penguasa pribumi 

senang, dengan cara dihadiahi barang-barang dagangan. Dengan demikian, para 

pedagang asing ini mendapat perlindungan dari raja setempat. Di tengah-tengah 

kegiatan perdagangan itulah, para pedagang tersebut menyebarkan budaya dan 

agama Hindu ke tengah-tengah masyarakat Indonesia. Ilmuwan yang 

mencetuskan teori ini adalah N.J. Krom. 

a. Kelebihan: Banyaknya sumber daya alam di Indonesia membuat para Waisya 

(kelompok pedagang) tertarik untuk bertransaksi jual beli di Indonesia. Pada saat 

itu, kebanyakan pedagang yang datang ke Indonesia berasal dari India yang 

merupakan pusat agama hindu, sehingga ketika mereka berdagang, mereka juga 

menyebarkan ajaran agama Hindu dan Buddha. 



b. Kelemahan: Para pedagang yang termasuk dalam kasta Waisya tidak 

menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa yang umumnya hanya dikuasai 

oleh kasta Brahmana. 

 

4. Teori Arus Balik : Teori ini mengatakan bahwa 

yang telah berperan dalam menyebarkan Hindu di Indonesia adalah orang 

Indonesia sendiri. Mereka adalah orang yang pernah berkunjung ke India untuk 

mempelajari agama Hindu dan Buddha. Di dalam penyebaran agama mereka 

mendirikan sebuah organisasi yang sering disebut sanggha. Setelah kembali di 

Indonesia, akhirnya mereka menyebarkan kembali ajaran yang telah mereka 

dapatkan di India. Pendapat ini dikemukakan oleh F.D.K. Bosch.  

a. Kelebihan:  Ada kemungkinan putra para bangsawan di Indonesia pergi ke 

India untuk belajar agama & kebudayaan Hindu-Buddha, tujuannya agar dengan 

ilmu yang mereka dapat dari India, para bangsawan bisa membuat kekuasaan di 

Indonesia dengan mencontoh kebudayaan Hindu-Buddha di India. 

b. Kelemahan:   Pada teori arus balik ini, sepertinya tidak mungkin jika orang 

Indonesia pergi ke India untuk belajar agama & budaya Hindu-Buddha karena 

pada saat itu masyarakat Indonesia masih bersifat pasif, jadi tidak mungkin orang 

Indonesia belajar ke India untuk menuntut ilmu agama & budaya Hindu-Buddha 

kemudian mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkan ilmu mereka. 

        Kedatangan brahmana dari India maupun lokal dipergunakan pula oleh 

sebagian golongan pedagang pribumi atau kepala suku yang ingin kedudukan dan 

tingkat sosialnya meningkat. Melalui persetujuan kaum brahmana, mereka 

dinobatkan menjadi penguasa secara politis (raja). Para penguasa baru ini lalu belajar 

konsep dewa-raja (devaraja) agar kekuasaannya semakin kuat. Dengan demikian, 

baik secara ekonomi, sosial, dan politik, golongan pedagang atau pemimpin suku 

tersebut menjadi lebih terhormat karena kekuasaannya pun bertambah luas. Setelah 

menjadi raja, mereka mempersenjatai dirinya dengan pengikutpengikutnya yang setia 

untuk dijadikan tentara agar keamanannya terjamin. Dalam memperluas wilayah pun, 

mereka lebih leluasa dan percaya diri. Setelah sebuah kerajaan didirikan, sistem 

feodal pun berlaku. Feodalisme adalah ―sistem sosial atau politik yang memberikan 

kekuasaan yang besar kepada golongan bangsawan‖ (KBBI,2002 :82). Dengan 

demikian, raja adalah yang menentukan ke arah mana kerajaan akan bergulir. Praktik 

feodalisme ini cukup berkembang pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, 

terutama di Jawa. Pengkastaan dalam masyarakat membuat hubungan feodalistik 

semakin menguat. Feodalisme menjamin stabilitas politik yang dibutuhkan seorang 

raja untuk keberlangsungan kerajaannya. Sistem kasta ini membagi masyarakat dalam 

beberapa tingkatan sosial, yakni: 

(1) Brahmana yang berperan sebagai penasehat raja dan pendidik agama. 



(2) Ksatria yang terdiri atas penyelenggara dan penata pemerintahan serta pembela 

kerajaan (raja, pembantu raja, tentara). 

(3) Waisya yang berperan sebagai pedagang, pengrajin, petani, nelayan, dan pelaku 

seni. 

(4) Sudra yang terdiri atas pekerja rendah, buruh, budak, pembantu.  

        Sementara itu, dalam kerajaan Buddhis pengkastaan tak terlalu berperan karena 

ajaran Buddha tidak mengenal pengkastaan. Dalam hal ini, masyarakat Buddhis lebih 

demokratis dan egalitis. Maka dari itu, sistem feodal lebih berkembang di kerajaan-

kerajaan bercorak Hindu. Dalam menentukan kebijakan, raja dibantu oleh kaum 

pandita (pendeta) dan brahmana sebagai penasehat spiritual dan duniawi. Merekalah 

kelompok yang mengetahui isi kitab suci yang ditulis dalam Sansekerta. Akibatnya, 

masyarakat awam tak mungkin mengetahui isi kitab suci tanpa perantara brahmana. 

Mereka memiliki hak mutlak dalam mengatur sebuah upacara agama, seperti 

peringatan hari-hari suci, pengangkatan raja, peresmian piagam atau prasasti, atau 

pernikahan golongan bangsawan. Mereka pula yang merintis pembangunan sekolah-

sekolah dan asrama-asrama dalam masyarakat Buddha. Kedudukan mereka dapat 

disamakan dengan kalangan ulama dan cendikiawan zaman sekarang.  

Sumber: Buku IPS Jawa Tengah 2000, buku sejarah indonesia 2013, http://hiperbola-

indonesia.blogspot.com/2013/11/pembahasan-uji-kompetensi-hal-64.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KERAJAAN-KERAJAAN HINDU BUDHA YANG ADA DI INDONESIA 

1. KERAJAAN KUTAI 

1.1 .  Letak 

Kerajaan kutai terletak di daerah Kutai, Kalimantan Timur dan di anggap 

sebagai kerajaan Hindu tertua di Indonesia (Prawoto, 2007 :39). 

 

1.2 .  Sumber Sejarah 

Kerajaan Kutai adalah salah satu kerajaan tertua di Indonesia, yang 

diperkirakan muncul pada abad 5 M atau ± 400 M, keberadaan kerajaan tersebut 

diketahui berdasarkan sumber berita yang ditemukan yaitu berupa prasasti yang 

berbentuk Yupa / tiang batu berjumlah 7 buah. 

1.3 .  Masa Kejayaan 

1.3.1.  Kudungga.  

Raja ini adalah Founding Father kerajaan Kutai, ada yang unik pada nama raja 

pertama ini, karena nama Kudungga merupakan nama Lokal atau nama yang 

belum dipengaruhi oleh budaya Hindu. Hal ini kemudian melahirkan persepsi 

para ahli bahwa pada masa kekuasaan Raja Kudungga, pengaruh Hindu baru 

masuk ke Nusantara, kedudukan Kudungga pada awalnya adalah seorang 

kepala suku. Dengan masuknya pengaruh Hindu, ia megubah struktur 

pemerintahannya menjadi kerajaan dan mengangkat dirinya mejadi raja, 

sehingga pergantian raja dilakukan secara turun temurun. 



 

1.3.2. Aswawarman.  

Prasasti Yupa menyatakan bahwa Raja aswawarman merupakan raja yang 

cakap dan kuat. Pada masa pemerintahannya, wilayah kekuasaan Kerajaan 

Kutai diperluas lagi. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan upacara 

Asmawedha. Upacara-upacara ini pernah dilakukan di India pada masa 

pemerintahan raja Samudragupta, ketika ingin memperluas wilayahnya. 

Dalam upacara itu dilaksanakan  pelepasan kuda dengan tujuan untuk 

menentukan batas kekuasaan kerajaan Kutai. Dengan kata lain, sampai 

dimana ditemukan tapak kaki kuda, maka sampai disitulan batas kerajaan 

Kutai. Pelepasan kuda-kuda itu diikuti oleh prajurit kerajaan Kutai. 

 

1.3.3.Mulawarman.  

Raja ini adalah Putra dari raja Aswawarman, ia membawa Kerajaan Kutai ke 

puncak kejayaan. Pada masa kekuasaannya Kutai mengalami masa gemilang. 

Rakyat hidup tentram dan sejahtera. Dengan keadaan seperti itulah akhirnya 

Raja Mulawarman mengadakan upacara korban emas yang amat banyak. 

 

1.4 . Kehidupan Politik, Sosial dan Budaya 

 

1.4.a. Kehidupan politik 

Dalam kehidupan politik seperti yang dijelaskan dalam prasasti Yupa bahwa 

raja terbesar Kutai adalah Mulawarman, ia putra Aswawarman dan 

Aswawarman adalah putra Kudungga.Dalam prasasti Yupa juga dijelaskan 

bahwa Aswawarman disebut sebagai dewa Ansuman / dewa Matahari dan 

dipandang sebagai Wangsakerta atau pendiri keluarga raja. Hal ini berarti 

Asmawarman sudah menganut agama Hindu dan dipandang sebagai pendiri 

keluarga atau dinasti dalam Agama Hindu. Untuk itu para ahli berpendapat 

Kudungga masih nama Indonesia asli dan masih sebagai kepala suku, ia yang 

menurunkan raja-raja kutai. Dalam kehidupan sosial terjalin hubungan yang 

harmonis / erat antara Raja Mulawarman dengan kaum Brahmana, seperti 

yang dijelaskan dalam prasasti Yupa, bahwa raja Mulawarman memberi 

sedekah 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana di dalam tanah yang suci 

bernama Waprakeswara. Waprakeswara adalah tempat suci untuk memuja 

dewa Syiwa. Di pulau Jawa disebut Baprakewara. 

 

1.4.b. Kehidupan Ekonomi 

 Dalam kehidupan ekonomi, tidak diketahui secara pasti, kecuali disebutkan 

dalam salah satu prasasti bahwa Raja Mulawarman telah mengadakan upacara 

korban emas dan tidak menghadiahkan sebanyak 20.000 ekor sapi untuk 

golongan Brahmana. Tidak diketahui secara pasti asal emas dan sapi tersebut 

diperoleh, apabila emas dan sapi tersebut didatangkan dari tempat lain, bisa 

disimpulkan bahwa kerajaan Kutai telah melakukan kegiatan dagang. 



 

1.4.c. Kehidupan Budaya 
 Dalam kehidupan budaya dapat dikatakan kerajaan Kutai sudah maju. Hal ini 

dibuktikan melalui upacara penghinduan (pemberkatan memeluk agama 

Hindu) atau disebut upacara Vratyastoma. Upacara Vratyastoma dilaksanakan 

sejak pemerintahan Aswawarman karena Kudungga masih mempertahankan 

ciri-ciri ke Indonesiaannya sedangkan yang memimpin upacara tersebut, 

menurut para ahli dipastikan adalah para pendeta (Brahmana) dari India. 

Tetapi pada masa Mulawarman kemungkinan sekali upacara penghinduan 

tersebut dipimpin oleh pendeta / kaum Brahmana dari orang Indonesia asli. 

Dengan adanya kaum Brahmana asli orang Indonesia membuktikan bahwa 

kemampuan intelektualnya tinggi, terutama dalam hal penguasaan terhadap 

bahasa Sansekerta pada dasarnya bukanlah bahasa rakyat India sehari-hari, 

melainkan lebih merupakan bahasa resmi kaum Brahmana untuk masalah 

keagamaan. 

1.5 . Masa Keruntuhan 

Didalam sejarah disebutkan bahwa Kerajaan Kutai runtuh saat raja Kerajaan 

Kutai terakhir yang bernama Maharaja Dharma Setia tewas di tangan Raja Kutai 

Kartanegara ke-13, Aji Pangeran Anum Panji Mendapa. Kerajaan Kutai 

Kartanegara selanjutnya menjadi Kerajaan Islam yang bernama Kesultanan Kutai 

Kartanegara. Kerajaan Kutai berakhir pada saat Raja Kutai yang bernama 

Maharaja Dharma Setia tewas dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kartanegara 

ke-13, Aji Pangeran Anum Panji Mendapa. Perlu diingat bahwa Kutai ini (Kutai 

Martadipura) berbeda dengan Kerajaan Kutai Kartanegara yang saat itu ibukota di 

Kutai Lama (Tanjung Kute). Kutai Kartanegara inilah, di tahun 1365, yang 

disebutkan dalam sastra Jawa Negarakertagama. Kutai Kartanegara selanjutnya 

menjadi kerajaan Islam. Sejak tahun 1735 kerajaan Kutai Kartanegara yang 

semula rajanya bergelar Pangeran berubah menjadi bergelar Sultan (Sultan Aji 

Muhammad Idris) dan hingga sekarang disebut Kesultanan Kutai Kartanegara. 

1.6 . Peninggalan Sejarah 

Beberapa peninggalan kerajaan kutai: 

 

1) tujuh buah Yupa yang ditemukan di daerah sekitar Muarakaman; 



 
              visitkutaikartanegara.blogspot.com 

 

 

 

2) kalung Cina yang di terbuat dari emas; 

                  
kesultanan.kutaikartanegara.com 

 

3) satu arca Bulus 

4) dua belas arca batu. 

 

Sumber: Buku IPS Jawa Tengah 2000, buku sejarah indonesia 2013, 

http://rangkumsejarah.blogspot.com/p/kerajaan-kutai.html 

2. KERAJAAN TARUMANEGARA 

2.1 Letak 

       Kerajaan Tarumanegara atau taruma adalah sebuah kerajaan yang pernah 

berkuasa di wilayah pulau Jawa bagian barat pada abad ke-4 sampai abad ke-7. 

Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh raja Dirajaguru Jayasingawarman pada 

tahun 358M, yang kemudian digantikan oleh putranya, Dharmayawarman (382-

http://www.google.co.id/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=jO4SbsurPLVonM&tbnid=xU8R8VJ-h_MAMM:&ved=0CAcQjB0&url=http%3A%2F%2Fkesultanan.kutaikartanegara.com%2Findex.php%3Fmenu%3Dpeninggalan_budaya&ei=JG8vVI_RMoyyuAT2pIHgDw&psig=AFQjCNFSX1GDlLeZxB8xofTV-q4peFtMHA&ust=1412481189117852


395). Kerajaan Tarumanegara bercorak Hindu. Letak Kerajaan ini dulunya di 

sungai Cisadane sebelah barat & sungai Citarum sebelah timur. 

 

2.2 .  Sumber Sejarah 

Keberadaan Kerajaan Tarumanegara dapat diketahui dari beberapa sumber 

sejarah, baik sumber sejarah yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. 

Berita dari Dalam Negeri, yaitu berupa tujuh buah prasasti batu yang ditemukan 

secara terpisah di Bogor, Jakarta, dan Banten. Ketujuh prasasti tersebut antara 

lain. 

 Prasasti Ciaruteun : Prasasti ini ditemukan di tepi sungai Ciaruteun, Bogor. 

Prasasti ini ditulis menggunakan huruf Pallawa dan Bahasa Sansekerta. Pada 

prasasti ini terdapat cap sepasang telapak kaki milik Raja Purnawarman yang 

melambangkan kekuasaan raja yang dipercaya sebagai penjelmaan Dewa 

Wisnu. 

 Prasasti Kebon Kopi : Ditemukan di Kecamatan Cibungbulang, Bogor. Pada 

prasasti yang diperkirakan berasal dari abad ke-5 ini, ditemukan cap telapak 

kaki gajah yang melambangkan Gajah Airawata, hewan tunggangan Dewa 

Wisnu. 

 Prasasti Jambu: Disebut juga dengan Prasasti Pasir Koleangkak. Prasasti ini 

ditemukan di area perkebunan jambu di Bogor. Prasasti yang ditulis 

menggunakan Huruf Pallawa dan Bahasa Sansekerta ini mengisahkan tentang 

kebijaksanaan Raja Purnawarman dalam memerintah Kerajaan Tarumanegara. 

 Prasasti Muara Cianten : Sesuai dengan namanya, prasasti ini ditemukan di 

daerah Muara Cianten, Jawa Barat. Prasasti ini ditemukan dalam keadaan 

rusak, jadi isi dari prasasti ini belum dapat dibaca. Satu-satunya yang masih 

tercetak jelas adalah adanya lukisan sepasang telapak kaki. 



 Prasasti Pasir Awi : Sama seperti Prasasti Muara Cianten, prasasti ini juga 

masih misterius isinya karena beberapa tulisan sudah rusak. 

 Prasasti Cidanghiyang : Disebut juga dengan Prasasti Munjul. Prasasti ini 

ditemukan di Kampung Lebak, Kecamatan Munjul, Banten. Prasasti yang 

ditulis menggunakan Huruf Pallawa dan Bahasa Sansekerta ini mengkisahkan 

tentang keberanian Raja Purnawarman. 

 Prasasti Tugu : Prasasti ini ditemukan di Kampung Batutumbu, Desa Tugu, 

Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Prasasti ini mengisahkan tentang 

penggalian Sungai Candrabaga dan Gomati sepanjang 6112 tombak (12 KM) 

pada masa pemerintahan Raja Purnawarman. Penggalian sungai ini 

dimaksudkan untuk mencegah datangnya bencana banjir dan sebagai sarana 

irigrasi sawah untuk mengatasi kekeringan.   

 

Dari prasasti-prasasti ini diketahui bahwa kerajaan dipimpin oleh 

Rajadirajaguru Jayasingawarman pada tahun 358 M dan beliau memerintah 

sampai tahun 382 M. Makam Rajadirajaguru Jayasingawarman ada di sekitar 

sungai Gomati (wilayah Bekasi). Kerajaan Tarumanegara ialah kelanjutan dari 

Kerajaan Salakanagara  

Sedangkan Berita dari Luar Negeri, yang berasal dari berita Tiongkok antara 

lain: 

  Berita Fa-Hsien, tahun 414 M dalam bukunya yang berjudul Fa-Kao-Chi 

menceritakan bahwa di Ye-po-ti hanya sedikit dijumpai orang-orang yang 

beragama Buddha, yang banyak adalah orang-orang yang beragama Hindu 

dan sebagian masih animisme.  

 Berita Dinasti Sui, menceritakan bahwa tahun 528 dan 535 telah datang 

utusan dari To- lo-mo yang terletak di sebelah selatan.  

Berita Dinasti Tang, juga menceritakan bahwa tahun 666 dan 669 telah 

datang utusaan dari To-lo-mo.  

 

Dari tiga berita di atas para ahli menyimpulkan bahwa istilah To-lo-mo 

secara fonetis penyesuaian kata-katanya sama dengan Tarumanegara. Maka 

berdasarkan sumber-sumber yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat 

diketahui beberapa aspek kehidupan tentang kerajaan Tarumanegara. 

 Kerajaan Tarumanegara diperkirakan berkembang antara tahun 400-600 M. 

Berdasarkan prasast-prasati tersebut diketahui raja yang memerintah pada waktu 

itu adalah Purnawarman. Wilayah kekuasaan Purnawarman menurut prasasti 

Tugu, meliputi hampir seluruh Jawa Barat yang membentang dari Banten, 

Jakarta, Bogor dan Cirebon.  

2.3 .  Masa Kejayaan 



Kerajaan Tarumanagara mencapai puncak kejayaannya ketika dipimpin oleh 

Purnawarman. Dimasa kepemerintahan Purnawarman, luas Kerajaan 

Tarumanagara diperluas dengan menaklukan kerajaan-kerajaan yang berada 

disekitarnya. Tercatat Luas Kerajaan Tarumanagara hampir sama dengan luas 

daerah Jawa Barat sekarang. Selain itu Raja Purnawarman juga menyusun pustaka 

yang berupa undang-undang kerjaana, peraturan angkatan perang, siasat perang 

serta silsilah dinasti Warman. Raja Purnawarman juga dikenal sebagai raja yang 

kuat dan bijak kepada rakyatnya. 

Raja Purnawarman adalah satu-satunya raja yang namanya dicantumkan 

dalam prasasti-prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Raja ini digambarkan 

sebagai seorang raja yang sangat bijaksana dan telah berhasil meningkatkan 

kesejahteraan rakyatnya berkat penggalian sebuah sungai sebagai sarana irigrasi. 

Namun meskipun begitu, Purnawarman bukanlah satu-satunya raja yang pernah 

memerintah Kerajaan Tarumanegara. Hal ini didasarkan pada sebuah sumber

 dari naskah kuno bernamaWangsakerta. 

 

      Meskipun kevalidan naskah ini masih diperdebatkan oleh para ahli, namun 

kitab ini berisi informasi yang cukup menarik, yaitu tentang silsilah lengkap raja-

raja yang pernah memerintah Tarumanegara dari mulai awal berdirinya hingga raja 

terakhirnya. Berikut adalah daftar raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan 

Tarumanegara berdasarkan Naskah Wangsakerta. 

NO Nama Raja Tahun Memerintah 

1. Jayasingawarman 358-382 M 

2. Dharmayawarman 382-395 M 

3. Purnawarman 395-434 M 

4. Wisnuwarman 434-455 M 

5. Indrawarman 455-515 M 

6. Candrawarman 515-535 M 

7. Suryawarman 535-561 M 

8. Kertawarman 561-628 M 

9. Sudhawarman 628-639 M 

10. Hariwangsawarman 639-640 M 



11. Nagajayawarman 640-666 M 

12. Linggawarman 666-669 M 

2.4 . Kehidupan Politik, Sosial dan Budaya 

2.4.a.Kehidupan politik 
       Berdasarkan tulisan-tulisan yang terdapat pada prasasti diketahui bahwa 

raja yang pernah memerintah di tarumanegara hanyalah raja purnawarman. 

Raja purnawarman adalah raja besar yang telah berhasil meningkatkan 

kehidupan rakyatnya. Hal ini dibuktikan dari prasasti tugu yang menyatakan 

raja purnawarman telah memerintah untuk menggali sebuah kali. Penggalian 

sebuah kali ini sangat besar artinya, karena pembuatan kali ini merupakan 

pembuatan saluran irigasi untuk memperlancar pengairan sawah-sawah 

pertanian rakyat. 

 

2.4.b. Kehidupan sosial  

        Kehidupan social kerajaan tarumanegara sudah teratur rapi, hal ini 

terlihat dari upaya raja purnawarman yang terus berusaha untuk 

meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyatnya. Raja purnawarman juga 

sangat memperhatikan kedudukan kaum brahmana yang dianggap penting 

dalam melaksanakan setiap upacara korban yang dilaksanakan di kerajaan 

sebagai tanda penghormatan kepada para dewa. 

 

2.4.c. Kehidupan ekonomi 

         Prasasti tugu menyatakan bahwavraja purnawarman memerintahkan 

rakyatnya untuk membuat sebuah terusan sepanjang 6122 tombak. 

Pembangunan terusan ini mempunyai arti ekonomis yang besar nagi 

masyarakat, Karena dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mencegah 

banjir serta sarana lalu-lintas pelayaran perdagangan antardaerah di kerajaan 

tarumanegara denagn dunia luar. Juga perdagangan dengan daera-daerah di 

sekitarnya. Akibatnya, kehidupan perekonomian masyarakat kerajaan 

tarumanegara sudah berjalan teratur. 

 

2.4.d. Kehidupan budaya 

          Dilihat dari teknik dan cara penulisan huruf-huruf dari prasasti-

prasasti yang ditemukan sebagai bukti kebesaran kerjaan tarumanegara, 

dapat diketahui bahwa tingkat kebudayaan masyarakat pada saat itu sudah 

tinggi. Selain sebagai peninggalan budaya, keberadaan prasasti-prasasti 

tersebut menunjukkan telah berkembangnya kebudayaan tulis menulis di 

kerajaan tarumanegara. 



2.5 . Masa Keruntuhan 

Raja ke-12 Tarumanagara, Linggawarman, memiliki dua orang putri. Putri 

pertamanya bernama Dewi Manasih yang kemudian menikah dengan Tarusbawa 

dan Sobakencana yang kemudian menjadi isteri Dapunta Hyang Sri Jayanasa, 

pendiri Kerajaan Sriwijaya. Tangku kepemimpian Kerajaan Tarumanegara pun 

jatuh pada suami Manasih yaitu Tarusbawa. Pada masa kepemerintahan 

Tarusbawa, pusat kerajaan Tarumanagara ke kerajaanya sendiri yaitu Kerajaan 

Sunda (Kerajaan bawahan Tarumanagara) dan kemudian mengganti Kerajaan 

Tarumanagara menjadi Kerajaan Sunda. 

2.6 . Peninggalan Sejarah 

Kerajaan Tarumanagara banyak meninggalkan bukti sejarah, diantaranya 

ditemukannya 7 buah prasati yaitu: 

1. Prasasti Ciareteun yang ditemukan di Ciampea, Bogor. Pada prasasti tersebut 

terdapat ukiran laba-laba dan tapak kaki serta puisi beraksara Palawa dan 

berbahasa Sanskerta. Puisi tersebut berbuyi "Kedua (jejak) telapak kaki yang 

seperti (telapak kaki) Wisnu ini kepunyaan raja dunia yang gagah berani yang 

termashur Purnawarman penguasa Tarumanagara." 

 
 

2. Prasasti Pasri Koleangkak yang ditemukan di perkebunan Jambu. Parsasti ini 

juga sering disebut sebagai Prasasti Jambu. Prasasti Jambu berisi "Yang termashur 



serta setia kepada tugasnya ialah raja yang tiada taranya bernama Sri 

Purnawarman yang memerintah Taruma serta baju perisainya tidak dapat 

ditembus oleh panah musuh-musuhnya; kepunyaannyalah kedua jejak telapak kaki 

ini, yang selalu berhasil menghancurkan benteng musuh, yang selalu 

menghadiahkan jamuan kehormatan (kepada mereka yang setia kepadanya), 

tetapi merupakan duri bagi musuh-musuhnya." 

 

3. Prasasti Kebonkopi yang ditemukan di kampung Muara Hilir, Cibungbulang. 

Isi prasasti Kebon Kopi : yakni adanya dua kaki gajah yang disamakan dengan 

tapak kaki gajah Airawati (gajah kendaran Dewa Wisnu). Sedangkan Prasasti 

Jambu berisi tentang kegagahan raja Purnawarman. Bunyi prasasti itu antara lain 

:"gagah, mengagumkan dan jujur terhadap tugasnya adalah pemimpin manusia 

yang tiada taranya, yang termasyhur Sri Purnawarman, yang memerintah di 

taruma dan yang baju zirahnya tak dapat ditembus oleh musuh ..." 

4. Prasasti Tugu yang ditemukan di dareah Tugu, Jakarta. 

5. Prasasti Pasir Awi yang ditemukan di daerah Pasir Awi, Bogor. 

6. Prasasti Muara Cianten yang juga ditemukan di Bogor. 

7. Prasasti Cidanghiang atau Lebak yang ditemukan di kampung Lebak, pinggir 

Sungai Cidanghiang, Pandeglang-Banten. Prasasti Didanghiang berisi “Inilah 

tanda keperwiraan, keagungan dan keberanian yang sesungguh-sungguhnya dari 

raja dunia, yang mulia Purnawarman, yang menjadi panji sekalian raja”. 

 

Selain dari prasasti, terdapat juga suber-sumber lain yang berasal dari Cina, 

diantarnya: 

1. Berita dari Fa-Hien, seorang musafir Cina (pendeta Budha) yang terdampar di 

Yepoti (Yawadhipa/Jawa) tepatnya Tolomo (Taruma) pada tahun 414. Dalam 

catatannya di sebutkan rakyat Tolomo sedikit sekali memeluk Budha yang banyak 

di jumpainya adalah Brahmana dan Animisme. 

2. Berita dari Dinasti Soui yang menyatakan bahwa pada tahun 528 dan 535 

datang utusan dari negeri Tolomo (Taruma) yang terletak disebelah selatan. 

3. Berita dari Dinasti Tang Muda yang menyebutkan tahun 666 dan tahun 669 M 

datang utusan dari Tolomo. 

 

Sumber: Buku IPS Jawa Tengah 2000, buku sejarah indonesia 2013, aditya-
hidayatullah.blogspot.com,sejarahbudayanusantara.weebly.com, 
historysander.blogspot.com/2013/01/sejarah-kerajaan-tarumanegara.html, 
rangkumsejarah.blogspot.com/2013/05/kerajaan-tarumanegara.html 

 

 

3. KERAJAAN KALINGGA 

3.1 .  Letak 



Letak kerajaan holing hingga kini belum dapat diketahui dengan pasti. Hal ini 

desebabkan tidak adanya penemuan-penemuan berupa prasasti(tulisan), tentang 

kerajaan Holing ini. Walaupun demikian, Terdapat beberapa pendapat yang 

menyatakan letak kerajaan Holing. 

Menurut Berita Cina 

     Berita Cina yang berasal dari Dinasti T‘ang menyebutkan bahwa letak kerajaan 

Holing berbatasan dengan laut sebelah selatan Ta-Hen-La (kamboja) di sebelah 

utara, Po-Li (Bali) sebelah timur, dan To-Po-Teng di sebelah barat. Nama lain dari 

Holing adalah Cho-Po (Jawa), sehingga berdasarkan berita tersebut dapat 

disimpulkan bahwa Kerajaan Holing terletak di Pulau Jawa, Khususnya Jawa 

Tengah. 

 

Menurut J.L. Moens 

      J.L. Moens dalam menentukan letak Kerajaan Holing meninjau dari segi 

perekonomian, yaitu pelayaran dan perdagangan. Menurutnya Kerajaan Holing 

selayaknya terletak di tepi Selat Malaka, yaitu Semenanjung Malaka. Alasannya, 

Selat Malaka merupakan selat yang sangat ramai dalam aktivitas pelayaran 

perdagangan saat itu. Pendapat J.L. Moen itu diperkuat dengan ditemukannya 

suatu daerah di Semenanjung Malaka bernama daerah Keling. 

 

3.2 .  Sumber Sejarah 

Satu-satunya sumber sejarah yang menyatakan keberadaan Kerajaan 

Holing/Keling adalah dari berita Cina. Berita ini datang dari pendeta I-Tsing yang 

menyebutkan bahwa seorang temannya yang bernama Hui-Ning dengan 

pembantunya bernama Yunki pergi ke Holing tahun 664/ 665 M untuk 

mempelajari agama Buddha. Ia juga menerjemahkan kitab suci agama Buddha dari 

bahasa Sansekerta ke bahasa Cina dengan dibantu oleh pendeta agama Buddha 

dari Holing yang bernama Janabhadra. Menurut keterangan dari Dinasti Sung, 



kitab yang diterjemahkan oleh Hui-Ning adalah bagian terakhir dari 

kitabVarinirvana yang mengisahkan tentang pembukaan jenazah sang Buddha. 

 Disamping itu, diberitakan bahwa Kerajaan Holing telah beberapa kali 

mengirim utusan ke Cina. Dari berita itu, dikatakan bahwa Kerajaan Holing telah 

menjalin hubungan yang sangat luas, walaupun secara politis kedudukannya tidak 

tinggi. 

3.3 .  Masa Kejayaan 

Pada tahun 674 Masehi, kerajaan kalingga/holing diperintah oleh seorang raja 

putri yang bernama Ratu Sima. Ratu sima merupakan raja yang terkenal di 

pemerintahan kerajaan holing. Dibawah kekuasaan Ratu sima ini, kerajaan 

kalingga/holing mengalami masa kejayaan. Pada saat itu, semua rakyat hidup 

dengan tenteram dan makmur. Mereka tunduk dan patuh terhadap segala perintah 

ratu sima bahkan tidak ada seorang pun rakyat atau pejabat kerajaan yang berani 

melanggarnya. 

  Pada suatu hari, ada seorang raja yang sangat penasaran dengan kejujuran 

rakyat holing. Raja itu bernama Raja Tache. Ia berkeinginan untuk menguji 

kejujuran rakyat holing. Untuk membuktikannya, raja Tache mengirim utusan ke 

holing. Utusan tersebut diperintahkan untuk meletakkan pundi-pundi emas secara 

diam-diam di tengah jalan dekat keramaian pasar. Tetapi tidak ada seorang pun 

yang berani menyentuh pundi-pundi emas tersebut hingga 3 tahun lamanya. 

Namun, pada suatu hari sang putera mahkota sedang berjalan-jalan melewati pasar 

tersebut. Ketika berjalan, kaki putera mahkota tidak sengaja menyenggol pundi-

pundi emas. Salah seorang warga melihat kejadian itu dan ia melaporkan kepada 

pemerintah kerajaan. Laporan tersebut terdengar oleh ratu sima. Ia langsung 

memerintahkan kepada hakim untuk membunuh anaknya sendiri. Ratu sima 

menganggap itu merupakan tindakan kejahatan pencurian. Beberapa patih kerajaan 

tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh ratu sima. Mereka mengajukan 

pembelaan untuk putera mahkota kepda ratu sima. Mereka meminta agar putera 

mahkota tidak dibunuh melainkan hanya dipotong kakinya saja. Pembelaan patih 

kerajaan disetujui oleh ratu sima. Oleh karena itu, untuk menebus kesalahan kaki 

putera mahkota dipotong. 

3.4 . Kehidupan Politik, Sosial dan Budaya 

3.4.a. Kehidupan Politik 

Pada abad VII Masehi Kerajaan Kalingga pernah dipimpin seorang ratu 

bernama Sima. Ratu Sima menjalankan pemerintahan dengan tegas, keras, adil, 

dan bijaksana. Ia melarang rakyatnya untuk menyentuh dan mengambil barang 



bukan milik mereka yang tercecer di jalan. Bagi siapa pun yang melanggar akan 

mendapat hukuman berat. Hukum di Kalingga dapat ditegakkan dengan baik. 

Rakyat taat terhadap peraturan yang dibuat ratu mereka. Oleh karena itu, 

ketertiban dan ketentraman di Kalingga berjalan baik. 

Menurut naskah Carita Parahyangan, Ratu Sima memiliki cucu bernama 

Sahana yang menikah dengan Raja Brantasenawa dari Kerajaan Galuh. Sahana 

memiliki anak bernama Sanjaya yang kelak menjadi Dinasti Sanjaya. 

Sepeninggalan Ratu Sima, Kerajaan Kalingga ditaklukan oleh Kerajaan 

Sriwijaya. 

3.4.b. Kehidupan Ekonomi 

Kerajaan Kalingga mengembangkan perekonomian  perdagangan dan 

pertanian. Letaknya yang dekat dengan pesisir utara Jawa Tengah menyebabkan 

Kalingga mudah diakses oleh para pedagang dari luar negeri. Kalingga 

merupakan daerah penghasil kulit penyu, emas, perak, cula badak, dan gading 

sebagai barang dagangan. Sementara wilayah pedalaman yang subur, 

dimanfaatkan penduduk untuk mengembangkan pertanian. Hasil-hasil pertanian 

yang diperdagangkan antara lain beras dan minuman. Penduduk Kalingga 

dikenal pandai membuat minuman berasal dari bunga kelapa dan bunga aren. 

Minuman tesebut memiliki rasa manis dan dapat memabukkan. Dari hasil 

perdagangan dan pertanian tersebut, penduduk Kalingga hidup makmur. 

 

3.4.c.  Kehidupan Agama 

Kerajaan Kalingga merupakan pusat agama Buddha di Jawa. Agama 

Buddha yang berkembang di Kalingga merupakan ajaran Buddha Hinayana. 

Pada tahun 664 seseorang pendeta Buddha dari Cina bernama Hwi-ning 

berkunjung ke Kalingga. Ia dating untuk menerjemahkan sebuah naskah 

terkenal agama Buddha Hinayana dari bahasa Sanskerta dalam bahasa Cina. 

Usaha Hwing-ning dibantu oleh seorang pendeta Buddha dari Jawa bernama 

Jnanabadra. 

 

3.4.d.  Kehidupan Sosial Budaya 

Penduduk Kalingga hidup dengan teratur. Ketertiban dan ketentraman 

sosial di Kalingga dapat berjalan dengan baik berkat kepemimpinan Ratu Sima 

yang tegas dan bijaksana dalam menjalankan hukum dan pemerintahan. Dalam 

menegakkan hukum Ratu Sima tidak membedakan antara rakyat dengan 

anggota kerabatnya sendiri. Berita tentang ketegasan hukum Ratu Sima pernah 

didengar oleh Raja Ta-Shih. Ta-Shih adalah sebutan Cina untuk kaum muslim 

Arab dan Persia. Raja Ta-Shih kemudian menguji kebenaran berita tersebut. Ia 

memerintahkan anak buahnya untuk meletakkan satu kantong emas di jalan 

wilayah Kerajaan Ratu Sima. Selama tiga tahun kantong itu dibiarkan 



tergeletak di jalan dan tidak seorang pun berani menyentuh. Setiap orang 

melewati kantong emas tersebut berusaha menyingkir. 

Pada suatu hari putra mahkota tidak sengaja menginjak kantong itu 

sehingga isinya berhamburan. Kejadiaan ini membuat Ratu Sima marah dan 

memerintahkan hukuman mati untuk putra mahkota. Akan tetapi, para menteri 

berusaha memohon pengampunan untuk putra mahkota. Ratu Sima menanggapi 

permohonan itu dengan memerintahkan agar jari kaki putra mahkota yang 

menyentuh kantong emas dipotong. Peristiwa ini merupakan bukti ketegasan 

Ratu Sima dalam menegakkan hukum. 

 

3.5 . Masa Keruntuhan 

Keruntuhan kerajaan kalingga belum dapat dipastikan namun kemungkinan 

besar kerajaan kalingga runtuh, karena Kerajaan Ho-ling menjadi wilayah taklukan 

Sriwijaya dikarenakan kerajaan ini menjadi bagian jaringan perdagangan Hindu, 

bersama Malayu dan Tarumanagara yang sebelumnya telah ditaklukan Sriwijaya. 

Ketiga kerajaan tersebut menjadi pesaing kuat jaringan perdagangan Sriwijaya-

Buddha. 

3.6 . Peninggalan Sejarah 

3.6.a. Prasasti Tuk Mas 

 
yoedana.wordpress.com 

 

http://yoedana.wordpress.com/2011/09/11/prasasti-tuk-mas/


Pengertian secara harafiah berarti "mata air emas" adalah sebuah 

prasasti yang dipahatkan pada batu alam besar yang berdiri di dekat suatu 

mata air, yang ditemukan di lereng barat Gunung Merapi, tepatnya di Dusun 

Dakawu, DesaLebak, Kecamatan Grabag, Magelang. Prasasti Tuk Mas 

dipahat denganaksara Pallawa dan dalam bahasa Sanskerta. Bentuk aksaranya 

lebih muda daripada aksara masa Purnawarman, dan diperkirakan berasal dari 

sekitar abad ke-6 hingga abad ke-7 M. 

Aksara prasasti ini sudah banyak yang rusak. Namun bagian yang masih 

dapat dibaca antara lain menyebutkan adanya sebuah sungai yang mengalir 

bagaikan Sungai Gangga di India. Pada prasasti ini terdapat pula lukisan alat-

alat, seperti trisula, kendi, kapak, sangkha, cakra, dan bungatunjung. 

3.6.b. Prasasti Sojomerto  

 
yoedana.wordpress.com 

 

Prasasti ini merupakan peninggalan Wangsa Sailendra (dinasti raja-raja 

yang berkuasa di Sriwijaya) yang ditemukan di Desa Sojomerto, 

KecamatanReban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Prasasti ini beraksara Kawi 

dan berbahasa Melayu Kuna. Prasasti ini tidak menyebutkan angka tahun, 

berdasarkan taksiran analisis paleografi diperkirakan berasal dari kurun akhir 

abad ke-7 atau awal abad ke-8 masehi. Prasasti ini bersifat keagamaan Siwais. Isi 

prasasti memuat keluarga dari tokoh utamanya, Dapunta Selendra, yaitu ayahnya 

bernama Santanu, ibunya bernama Bhadrawati, sedangkan istrinya bernama 

Sampula. Prof. Drs. Boechari berpendapat bahwa tokoh yang bernama Dapunta 

Selendra adalah cikal-bakal raja-raja keturunan Wangsa Sailendra yang berkuasa 

di Kerajaan Mataram Hindu. Bahan prasasti ini adalah batu andesit dengan 

http://yoedana.wordpress.com/2011/09/11/prasasti-tuk-mas/


panjang 43 cm, tebal 7 cm, dan tinggi 78 cm. Tulisannya terdiri dari 11 baris 

yang sebagian barisnya rusak terkikis usia. 

 

3.6.c. Candi Bubrah 

 Terdapat di desa Tempur, Kecamatan Tempur, KabupatenJepara. Candi 

Bubrah adalah candi yang belum di ketahui asal muasal dan siapa pembuatnya 

serta pada zaman kapan candi bubrah di buat. 

Sumber: Buku IPS Jawa Tengah 2000, buku sejarah indonesia 2013, Raharta, 

Ringgo. 2013. Sejarah Indonesia untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X Semester 

1. Klaten: Intan Pariwara , aditya-hidayatullah.blogspot.com 

4. KERAJAAN SRIWIJAYA 

4.1 .  Letak 

Berdasarkan penemuan-penemuan prasasti disimpulkan bahwa 

KerajaanSriwijaya terletak di Sumatera tepi Selatan, yaitu tepatnya di Sungai Musi 

atausekitar kota Palembang sekarang. Setelah berhasil menguasai Palembang, ibu 

kotaKerajaan Sriwijaya dipindahakan dari Muara Takus ke Palembang 

 

4.2 .  Sumber Sejarah 

4.2.a.Prasasti Kedukan Bukit 

Ditemukan di Kedukan Bukit, di tepi sungai Talang dekat Palembang, 

berangka tahun 605 Saka atau 683 M. Isi prasasti tersebut menceritakan 

perjalanansuci / Sidayatra yang dilakukan Dapunta Hyang, berangkat dari 



Minangatamwan dengan membawa tentara sebanyak 20.000 orang. Dari 

perjalanan tersebut berhasil menaklukkan beberapa daerah. 

 

4.2.b. Prasasti Talang Tuo 

Ditemukan di sebelah barat kota Palembang berangka tahun 606 Saka /684 

M. Prasasti ini menceritakan pembuatan Taman Sriksetra untuk kemakmuran 

semua makhluk dan terdapat doa-doa yang bersifat Budha Mahayana. 

 

4.2.c. Prasasti Telaga Batu 

Ditemukan di Telaga Batu dekat Palembang berangka tahun 683 M. 

 

4.2.d. Prasasti Kota Kapur 

Ditemukan di Kota Kapur pulau Bangka berangka tahun 608 Saka / 686M. 

 

4.2.e. Prasasti Karang Berahi 

Ditemukan di Jambi tidak berangka tahun. 

 

4.2.f. Prasasti Palas Pasemah 

Ditemukan diLampung Selatan tidak berangka tahun. Keempat Prasasti yang 

disebut terakhir yaitu Prasasti Telaga Batu, Kota Kapur, Karang bukit, dan Palas 

Pasemah menjelaskan isi yang sama yaitu berupa kutukan terhadap siapa saja 

yang tidak tunduk kepada raja Sriwijaya.Dari penjelasan tentang prasasti-prasasti 

tersebut, Sriwijaya yang berasal dari luar negeri baik yang berupa prasasti 

maupun berita Cina dan Arab. 

 

Sumber sumber prasati 

Sumber yang berupa prasasti ditemukan di Semenanjung Melayu berangka 

tahun 775 M yang menjelaskan tentang pendirian sebuah pangkalan di 

Semenanjung Melayu, daerah Ligor. Untuk itu prasasti tersebut, diberi nama 

Prasasti Ligor. Prasasti berikutnya ditemukan di India di kota Nalanda yang 

berasal dari abad ke 9 M. Prasastitersebut menjelaskan pendirian Wihara oleh bala 

putra dewa raja Sriwijaya. 

Sumber berita Asing 

Di samping prasasti-prasasti, keberadaan Sriwijaya juga diperkuat dengan 

adanya beritaberita Cinamaupun berita Arab. Berita Cina , diperoleh dari I-Tshing 

seorang pendeta Cina yang sering datang ke Sriwijaya sejak tahun 672 M, yang 

menceritakan bahwa di Sriwijaya terdapat 1000 orang pendeta yang 

menguasaiagama seperti di India dan di samping itu juga, berita dari dinasti Sung 

yang menceritakan tentang pengiriman utusan dari Sriwijaya tahun 971 - 992 

M. Nama kerajaan Sriwijaya dalam berita Cina tersebut, disebut dengan Shih – lo-

fo shih atau Fo-shih ,sedangkan dari berita Arab Sriwijaya disebut dengan Zabag / 

Zabay atau dengan sebutan Sribuza.Dari berita-berita Arab dijelaskan tentang 

kekuasaan dan kebesaran serta kekayaan Sriwijaya. 



4.3 .  Masa Kejayaan 

Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan pada masa 

pemerintahan Balaputradewa. Ia mengadakan hubungan dengan 

raja Dewapaladewa dari India. Dalam prasasti Nalanda yang berasal dari sekitar 

tahun 860 M disebutkan bahwa Balaputradewa mengajukan permintaan kepada 

raja Dewapaladewa dari Benggala untuk mendirikan biara bagi para mahasiswa 

dan pendeta Sriwijaya yang belajar di Nalanda. Balaputradewa adalah 

putra Samaratungga dari Dinasti Syailendra yang memerintah di Jawa Tengah 

tahun 812 – 824 M. 

 

Sriwijaya pernah pula menjadi pusat pendidikan dan pengembangan agama 

Budha. Seorang biksu Budha dari Cina bernama I-tsing pada tahun 671 berangkat 

dari Kanton ke India untuk belajar agama Budha. Ia singgah di Sriwijaya selama 

enam bulan untuk belajar bahasa sansekerta. Di Sriwijaya mengajar seorang guru 

agama Budha terkenal bernama Sakyakirti yang menulis buku berjudul 

Hastadandasastra. Para biksu Cina yang hendak belajar agama ke India dianjurkan 

untuk belajar di Sriwijaya selama 1 – 2 tahun. Pada masa berikutnya, yaitu pada 

tahun 717 dua pendeta Tantris bernama Wajrabodhi dan Amoghawajra datang ke 

Sriwijaya. Kemudian, antara tahun 1011-1023 M datang pula pendeta dari Tibet 

bernama Attisa untuk belajar agama Budha kepada mahaguru di Sriwijaya 

bernama Dharmakirti. 

 

Berikut daftar silsilah para Raja Kerajaan Sriwijaya : 

1. Dapunta Hyang Sri Yayanaga (Prasasti Kedukan Bukit 683 M, Prasasti 

Talangtuo 684 M) 

2. Cri Indrawarman (berita Cina, 724 M) 

3. Rudrawikrama (berita Cina, 728 M) 

4. Wishnu (Prasasti Ligor, 775 M) 

5. Maharaja (berita Arab, 851 M) 

6. Balaputradewa (Prasasti Nalanda, 860 M) 

7. Cri Udayadityawarman (berita Cina, 960 M) 

8. Cri Udayaditya (Berita Cina, 962 M) 

9. Cri Cudamaniwarmadewa (Berita Cina, 1003. Prasasti Leiden, 1044 M) 

10. Maraviyatunggawarman (Prasasti Leiden, 1044 M) 



11. Cri Sanggrama Wijayatunggawarman (Prasasti Chola, 1004 M)    

4.4 . Kehidupan Politik, Sosial dan Budaya 

4.4.a. Kehidupan Politik 

Kehidupan politik kerajaan Sriwijaya dapat ditinjau dari raja-raja yang 

memerintah, wilayah kekuasaan, dan hubungannya dengan pihak luar negeri. 

a. Raja yang memerintah (yang terkenal) 

1)  DapuntaHyang SriJayanasa 

Beliau merupakan pendiri kerajaan Sriwijaya. Pada masa pemerintahannya, 

ia berhasil memperluas wilayah kekuasaan sampai wilayah Jambi dengan 

menduduki daerah Minangatamwan yang terletak di dekat jalur perhubungan 

pelayaran perdagangan di Selat Malaka. Sejak awal ia telah mencita-citakan 

agar Sriwijaya menjadi kerajaan maritim. 

 

2) Balaputera Dewa 

Awalnya, Balaputradewa adalah raja di Kerajaan Syailendra. Ketika terjadi 

perang saudara antara Balaputra Dewa dan Pramodhawardani (kakaknya) yang 

dibantu oleh Rakai Pikatan (Dinasti Sanjaya), Balaputra Dewa mengalami 

kekalahan. Akibatnya ia lari ke Kerajaan Sriwijaya, dimana Raja Dharma Setru 

(kakak dari ibu Raja Balaputra Dewa) tengah berkuasa. Karena ia tak 

mempunyai keturunan, ia mengangkat Balaputradewa sebagi raja. 

Masa pemerintahan Balaputradewa diperkirakan dimulai pada tahun 850 M. 

Sriwijaya mengalami perkembangan pesat dengan meingkatkan kegiatan 

pelayaran dan perdagangan rakyat. Pada masa pemerintahannya pula, Sriwijaya 

mengadakan hubungan dengan Kerajaan Chola dan Benggala (Nalanda) dalam 

bidang pengembangan agama Buddha, bahkan menjadi pusat penyebaran 

agama Buddha di Asia Tenggara. 

3) Sri SanggaramaWijayatunggawarman 

Pada masa pemerintahannya, Sriwijaya dikhianati dan diserang oleh kerajaan 

Chola. Sang raja ditawan dan baru dilepaskan pada masa pemerintahan Raja 

Kulottungga I di Chola. 

b.      Wilayah kekuasaan 

Setelah berhasil menguasai Palembang, ibu kota Kerajaan Sriwijaya 

dipindahakan dari Muara Takus ke Palembang. Dari Palembang, Kerajaan 

Sriwijaya dengan mudah dapat menguasai daerah-daerah di sekitarnya seperti 



Pulau Bangka yang terletak di pertemuan jalan perdagangan internasional, Jambi 

Hulu yang terletak di tepi Sungai Batanghari dan mungkin juga Jawa Barat 

(Tarumanegara). Maka dalam abad ke-7 M, Kerajaan Sriwijaya telah berhasil 

menguasai kunci-kunci jalan perdagangan yang penting seperti Selat Sunda, Selat 

Bangka, Selat Malaka, dan Laut Jawa bagian barat. 

Pada abad ke-8 M, perluasan Kerajaan Sriwijaya ditujukan ke arah utara, yaitu 

menduduki Semenanjung Malaya dan Tanah Genting Kra. Pendudukan terhadap 

daerah Semenanjung Malaya bertujuan untuk menguasai daerah penghasil lada 

dan timah. Sedangkan pendudukan terhadap daerah Tanah Genting Kra bertujuan 

untuk menguasai lintas jalur perdagangan antara Cina dan India. Tanah Genting 

Kra sering dipergunakan oleh para pedagang untuk menyeberang dari perairan 

Lautan Hindia ke Laut Cina Selatan, untuk menghindari persinggahan di pusat 

Kerajaan Sriwijaya. 

Daerah lain yang menjadi kekuasaan Sriwijaya diantaranyaTulang-Bawang 

yang terletak di daerah Lampung dan daerah Kedah yang terletak di pantai barat 

Semenanjung Melayu untuk mengembangkan usaha perdagagan dengan India. 

Selain itu, diketahui pula berdasarkan berita dari China, Sriwijaya menggusur 

kerajaan Kaling agar dapat mengusai pantai utara Jawa karena merupakan jalur 

perdagangan yang penting. 

Pada akhir abad ke-8 M, Kerajaan Sriwijaya telah berhasil menguasai seluruh 

jalur perdagangan di Asia Tenggara, baik yang melalui Selat Malaka, Selat 

Karimata, dan Tanah Genting Kra. 

Dengan kekuasaan wilayah itu, Kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan laut 

terbesar di seluruh Asia Tenggara. 

c.       Hubungan dengan luar negeri 

Kerajaan Sriwijaya menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan di luar 

wilayah Indonesia, terutama dengan kerajaan-kerajaan yang berada di India, 

seperti Kerajaan Pala/Nalanda di Benggala. Raja Nalanda, Dewapala Dewa 

menghadiahi sebidang tanah untuk pembuatan asrama bagi pelajar dari nusantara 

yang ingin menjadi ‗dharma‘ yang dibiayai oleh Balaputradewa. 

4.4B.  Kehidupan Sosial 

Karena letaknya yang strategis, perkembangan perdagangan internasional di 

Sriwijaya sangat baik. Dengan banyaknya pedagang yang singgah di Sriwijaya 

memungkinkan masyarakatnya berkomunikasi dengan mereka, sehingga dapat 



mengembangkan kemampuan berkomunikasi masyarakat Sriwijaya. Kemungkinan 

bahasa Melayu Kuno telah digunakan sebagai bahasa pengantar terutama dengan 

para pedagang dari Jawa Barat, Bangka, Jambi dan Semenanjung 

Malaysia.Perdagangan internasional ini juga membuat kecenderungan masyarakat 

menjadi terbuka akan berbagai pengaruh dan budaya asing, salah satunya India. 

Budaya India yang masuk berupa penggunaan nama-nama khas India, adat 

istiadat, dan juga agama Hindu-Buddha. I-tsing menerangkan bahwa banyak 

pendeta yang datang ke Sriwijaya untuk belajar bahasa Sanskerta dan menyalin 

kitab kitab suci agama Buddha. Guru besar yang sangat terkenal di massa itu 

adalah Sakyakirti yang mengarang buku Hastadandasastra. 

4.4.C.  Kehidupan Ekonomi 

Pada awalnya kehidupan ekonomi masyarakat Sriwijaya bertumpu pada bidang 

pertanian. Namun dikarenakan letaknya yang strategis, yaitu di persimpangan jalur 

perdagangan internasional, membuat hasil bumi menjadi modal utama untuk 

memulai kegiatan perdagangan dan pelayaran. 

Karena letak yang strategis pula, para pedagang China yang akan ke India 

bongkarmuat di Sriwijaya, dan begitu juga dengan pedagang India yang akan ke 

China. Dengan demikian pelabuhan Sriwijaya semakin ramai hingga Sriwijaya 

menjadi pusat perdagangan se-Asia Tenggara. Perairan di Laut Natuna, Selat 

Malaka, Selat Sunda, dan Laut Jawa berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. 

4.4.D.  Kehidupan Agama 

Kehidupan agama masyarakat Sriwijaya dipengaruhi oleh datangnya pedagang 

India. Pertama adalah agama Hindu, kemudian agama Buddha. Agama Buddha 

diperkenalkan di Sriwijaya pada tahun 425 Masehi. I Tsing melaporkan bahwa 

Sriwijaya menjadi rumah bagi sarjana Buddha sehingga menjadi pusat 

pembelajaran agama Buddha, khususnya aliran Mahayana.Selain itu ajaran 

Buddha aliran Buddha Hinayana juga turut berkembang di Sriwijaya. Nama 

Dharmapala dan Sakyakirti pun tak asing lagi. Dharmapala adalah seorang guru 

besar agama Budha dari Kerajaan Sriwijaya. Ia pernah mengajar agama Budha di 

Perguruan Tinggi Nalanda (Benggala). Sedangkan Sakyakirti adalah guru besar 

juga. Ia mengarang buku Hastadandasastra. 

Sangat dimungkinkan bahwa Sriwijaya yang termahsyur sebagai bandar pusat 

perdagangan di Asia Tenggara, tentunya menarik minat para pedagang dan ulama 

muslim dari Timur Tengah. Sehingga beberapa kerajaan yang semula merupakan 



bagian dari Sriwijaya, kemudian tumbuh menjadi cikal-bakal kerajaan-kerajaan 

Islam di Sumatera kelak, disaat melemahnya pengaruh Sriwijaya. 

4.5 . Masa Keruntuhan 

1. Tidak adanya raja yang cakap memerintah 

     Setelah Raja Balaputradewa wafat, tidak ada raja yang cakap untuk 

memerintah Kerajaan Sriwijaya. Hal tersebut menyebabkan Kerajaan Sriwijaya 

semakin mengalami kemunduran. 

2. Letak Kota Palembang semakin jauh dari laut 

     Akibat pengendapan lumpur yang dibawa oleh Sungai Musi dan sungai 

lainya, akhirnya Kota Palembang semakin jauh dari laut. 

3. Berkurangnya kapal dagang yang singgah 

     Akibat semakin jauhnya Kota Palembang dari laut menyebabkab daerah 

tersebut tidak strategis lagi. Kapal-kapal dagang lebih memilih singgah di tempat 

lain. Hal tersebut menyebabkan kegiatan perdagangan berkunrang dan pendapatan 

kerajaan dari pajak menurun. 

4. Banyak daerah yang melepaskan diri dari Sriwijaya 

     Akibat semakin melemahnya perekonomian Kerajaan Sriwijaya maka 

penguasa kerajaan tidak mampu lagi mengontrol daerah kekuasaanya. Daerah 

kekuasaan Kerajaan Sriwijaya yang telah melepaskan diri adalah Jawa Tengah dan 

Melayu. 

5. Terjadinya serangan atas Sriwijaya dari kerajaan lain 

Serangan yang dilakukan oleh Raja Teguh Darmawangsa dari Kerajaan 

Medang atas wilayah Sriwijaya bagian selatan pada tahun 992. 

Serangan yang dilakukan oleh Kerajaan Colamandala dari India Selatan atas 

Semenanjung Malaka pada tahun 1017. 

Pendudukan yang dilakukan oleh Raja Kertanegara dari Singosari atas wiayah 

Melayu pada tahun 1270. Pendudukan ini dikenal sebagai Ekspedisi Pamalayu. 

Pendudukan yang dilakukan Kerajaan Majapahit atas seluruh wilayah Sriwijaya 

pada tahun 1377. Pendudukan tersebut dalam upaya mewujudkan kesatuan 

Nusantara. 

 



4.6 . Peninggalan Sejarah 

1. Prasasti Kedukan Bukit 

 

 

 

Batu prasasti Kedukan Bukit dan isinya 

pict: anangpaser.wordpress.com 

 

Ditemukan di dekat Kota Palembang dan berangka tahun 683 Masehi. Berisi cerita 

tentang Raja Sriwijaya (Dapunta Hyang) yang mengadakan perjalanan suci dari 

Minanga Tamwan untuk mendapatkan Siddhayatra dan keberhasilnya 

memakmurkan Kerajaan Srwijaya. 

 

2. Prasasti Talang Tuo 

 

 

http://anangpaser.wordpress.com/


 

 

 

 

Batu prasasti Talang Tua dan isi terjemahannya 

pict: anangpaser.wordpress.com 

 

Ditemukan di sebelah barat Kota Palembang dan berangka tahun 684 Masehi. 

Prasasti ini menceritakan pembuatan Taman Srikseta oleh Raja Dapunta Hyang 

untuk kemamkmuran rakyat. 

 

3. Prasasti Telaga Batu 

http://anangpaser.wordpress.com/


 

Prasasti Telaga Batu 

pict: anangpaser.wordpress.com 

Ditemukan di dekat Kota Palembang dan tidak berangka tahun. Prasasti ini 

menceritakan tentang kutukan-kutukan terhadap siapa pun yang melakukan 

kejahatan dan yang tidak taat terhadap raja. 

 

4. Prasasti Karang Berahi 

 

 

 

Prasasti Karang Berahi 

pict: anangpaser.wordpress.com 

 

Ditemukan di Karang Berahi (Provinsi Jambi) dan berangka tahun 868 Masehi. 

Prasasti ini menceritakan tentang permintaan kepada dewa untuk menghukum setiap 

http://anangpaser.wordpress.com/
http://anangpaser.wordpress.com/


orang yang orang melakukan kejahatan terhadap Kerajaan Sriwijaya. 

 

5. Prasasti Kota Kapur 

 

 

 

 

 

 

Batu Prasasti Kota Kapur dan terjemahan isinya 

pict: anangpaser.wordpress.com 

Ditemukan di Kota Kapur (Pulau Bangka) dan berangka tahun 686 Masehi. 

Prasasti ini menceritakan tentang usaha Kerajaan Sriwijaya dalam menundukkan 

http://anangpaser.wordpress.com/


Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Tarumanegara yang dianggap tidak setia kepada 

Kerajaan Sriwijaya. 

 

6. Prasasti Palas Pasemah 

 

 

 

Prasasti Palas Pasemah 

pict: anangpaser.wordpress.com 

Ditemukan di Palas Pasemah (Provinsi Lampung) dan tidak berangka tahun. 

Prasasti ini mencertitakan bahwa daerah Lampung Selatan telah diduduki oleh 

Kerajaan Sriwijaya pada akhir abad ke-7 Masehi. 

 

 

7. Prasasti Bukit Siguntang 

 

 

 

Prasasti Bukit Siguntang 

pict: anangpaser.wordpress.com 

http://anangpaser.wordpress.com/
http://anangpaser.wordpress.com/


\ 

Arca Budha Sakyamurni 

pict: anangpaser.wordpress.com 

 

Bukit Siguntang berada di Kota Palembang merupakan komplek pemakaman raja-raja 

Kerajaan Sriwijaya. Ditemukan peninggalan Kerajaan Sriwijaya dalam bentuk arca 

Budha Sakyamurni yang mengunakan jubah dan Prasasti Bukit Siguntang berisikan 

tentang peperangan yang banyak merenggut nyawa. 

 

8. Prasasti Amoghapasha 

Ditemukan di provinsi Jambi dan berangka tahun 1286 M. Isi dari prasasti ini 

menyebutkan bahwa raja  

Kertanegara telah menghadiahkan arca amogapasha pada raja Suwarnabhumi 

yang bernama Tribhuwanaraja Mauliwarmadewa. Raja dan rakyatnya sangat 

gembira. 

 

http://anangpaser.wordpress.com/


Prasasti Amoghapasha 

pict: anangpaser.wordpress.com 

B. Ditemukan di Luar Indonesia 

1. Prasasti Ligor 

 

Ditemukan di Tanah Genting (Thailand) dan berangka tahun 775 Masehi. Prasasti 

ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian depan dan bagian belakang. Bagian depan 

bersisi tentang bangunan Trisamaya Caiya (bangunan suci yang terbuat dari batu 

bata untuk Budha), Awalokiteswara, dan Wajrapani. Bagian belakang berisi 

tentang RRaja Wisnu dan keluarga Sri Maharaja Syailendra. 

Prasasti Katon 

 

Ditemukan di Kanton (China) dan berangka tahun 1079 Masehi. Berisi tentang 

bantuan Raja Sriwijaya dalam memperbaiki sebuh kuil agama Thao di Kanton. 

 

3. Prasasti Nalanda 

 

 

 

Prasasti Nalanda 

pict: anangpaser.wordpress.com 

http://anangpaser.wordpress.com/
http://anangpaser.wordpress.com/


 

Komplek Nalanda University yang dibangun Balaputradewa 

pict: anangpaser.wordpress.com 

Ditemukan di Benggala (India) dan berangka tahun 860 Masehi. Prasasti ini 

menyebutkan bahwa Raja Balaputradewa yang membangun tempat tinggal untuk 

para pelajar dan sebuah biara di Benggala. 

 

4. Piagam Leiden 

 

 

 

Piagam Leiden 

pict: anangpaser.wordpress.com 

http://anangpaser.wordpress.com/
http://anangpaser.wordpress.com/


 

Ditemukan di India dan berangka tahun 1006 M. Prasasti ini dikeluarkan oleh raja 

kerajaan Cola yang bernama Rajakesariwarman yang dikenal dengan Raja raja I. 

Isinya menyebutkan bahwa pada tahun 1006 M, Marawijayatunggawarman 

meresmikan wihara di India yang diberi nama Cudamaniwarmavihara atas ijin dari 

Rajakesariwarman, raja-raja I dari Cola. 

5. Prasasti Srilanka 

Diperkirakan dibuat pada abad XII. Dalam prasasti ini menyebutkan bahwa 

Suryanaraya dari wangsa Malayupura dinobatkan sebagai maharaja di 

Suwarnapura. Pangeran Suryanarayana menundukkan Manabhramana. 

Prasasti Srilanka 

pict:  

6. Prasasti Grahi 

Berangka tahun 1183 M dan menyebutkan nama seorang raja Srimat Trilokyaraja 

Maulibhusanawarmadewa  memerintahkan mahasenapati Jalanai yang 

 memerintah Grahi untuk membuat arca Budha.  

 

 

Prasasti Grahi 

pict: anangpaser.wordpress.com 

 

http://anangpaser.wordpress.com/


7. Prasasti Chaiya 

Ditemukan di Candra Bhanu (Malaysia Barat) dan berangka tahun 1230 M. 

Menyebutkan tentang raja Tambralingga, Candra Bhanu, Sri Dharmaraja 

menyamakan diri dengan raja Asoka, jasa-jasanya terhadap umat manusia 

 disamakan dengan bulan dan matahari.  

 

Prasasti Chaiya 

pict: 

8. Prasasti Tanjore 

Ditemukan di India dan berangka tahun 1030 M. Dibuat oleh raja Cola yang 

bernama Rajendracoladewa. Disebutkan bahwa pada tahun 1017 M pasukannya 

 menyerang kerajaan Swarnabhumi (Sumatera). Serangan itu diulang kembali pada 

tahun 1025,  rajanya yang bernama  Sanggramawijayatunggawarman berhasil 

ditawan oleh pasukan Cola, tetapi akhirnya Sanggramawijaya dilepaskan.  



 

CANDI 

Candi Muara Takus 

 

 

 

Candi Muara Takus di Provinsi Jambi 

 

Candi Muara Takus terletak di desa Muara Takus, Kecamatan Tigabelas Koto 

Kampar, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau. Jaraknya dari Pekanbaru, Ibukota 

Propinsi Riau, sekitar 128 Km. Kompleks Candi Muara Takus merupakan satu-

satunya peninggalan sejarah yang berbentuk candi di Provinsi Riau. Candi ini 

bernuansa Buddhistis. Hal tersebut merupakan petunjuk bahwa agama Budha pernah 

berkembang di kawasan ini. 

Sumber: Buku IPS Jawa Tengah 2000, buku sejarah indonesia 2013, Raharta, Ringgo. 2013. 

Sejarah Indonesia untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X Semester 1. Klaten: Intan Pariwara, 

www.zonasiswa.com 

5. KERAJAAN SINGOSARI 

5.1 .  Letak 

Kerajaan Singhasari atau s ering pula ditulis Singasari atau Singosari, adalah 

sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. 

Lokasi kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di daerah Singosari, Malang. 

Kerajaan ini bercorak Hindu. 

http://www.zonasiswa.com/


 

5.2 .  Sumber Sejarah 

Keberadaan kerajaan Singosari dibuktikan melalui candi-candi yang banyak 

ditemukan di JawaTimur yaitu daerah Singosari sampai Malang, juga melalui 

kitab sastra peninggalan zaman Majapahit yang berjudul Negarakertagama 

karangan Mpu Prapanca yang menjelaskan tentangraja-raja yang memerintah di 

Singosari serta kitab Pararaton yang juga menceritakan riwayat KenArok yang 

penuh keajaiban. Kitab Pararaton isinya sebagian besar adalah mitos atau dongeng 

tetapi dari kitab Pararatonlah asal usul Ken Arok menjadi raja dapat diketahui. 

Sebelum menjadi raja, Ken Arok berkedudukan sebagai Akuwu (Bupati) di 

Tumapel menggantikan Tunggul Ametung yang dibunuhnya, karena tertarik pada 

Ken Dedes istri Tunggul Ametung. Selanjutnya ia berkeinginan melepaskan 

Tumapel dari kekuasaan kerajaan Kadiri yang diperintah oleh Kertajaya. 

 Keinginannya terpenuhi setelah kaum Brahmana Kadiri meminta 

perlindungannya. Dengan alasan tersebut, maka tahun 1222 M /1144 C Ken Arok 

menyerang Kediri, sehingga Kertajaya mengalami kekalahan pada pertempuran di 

desa Ganter. Dengan kemenangannya maka Ken Arok dapat menguasai seluruh 

kekuasaan kerajaan Kadiri dan menyatakan dirinya sebagai raja Singosari dengan 

gelar  Sri Rajasa Sang Amurwabhumi Sebagai raja pertama Singosari maka Ken 

Arok menandai munculnya dinasti baru yaitu dinasti Rajasa atau dinasti Girindra 

5.3 .  Masa Kejayaan 

Kertanegara adalah Raja Singasari terakhir dan terbesar karena mempunyai 

cita-cita untuk menyatukan seluruh Nusantara. Ia naik takhta pada tahun 1268 

dengan gelar Sri Maharajadiraja Sri Kertanegara. Dalam pemerintahannya, ia 

dibantu oleh tiga orang mahamentri, yaitu mahamentri i hino, mahamentri i halu, 

dan mahamenteri i sirikan. Untuk dapat mewujudkan gagasan penyatuan 

Nusantara, ia mengganti pejabat-pejabat yang kolot dengan yang baru, seperti 

Patih Raganata digantikan oleh Patih Aragani. Banyak Wide dijadikan Bupati di 

Sumenep (Madura) dengan gelar Aria Wiaraja. Setelah Jawa dapat diselesaikan, 

kemudian perhatian ditujukan ke daerah lain. Kertanegara mengirimkan utusan ke 

Melayu yang dikenal dengan nama Ekspedisi Pamalayu 1275 yang berhasil 



menguasai Kerajaan Melayu. Hal ini ditandai dengan pengirimkan Arca 

Amoghapasa ke Dharmasraya atas perintah Raja Kertanegara.  

 

 

      Selain menguasai Melayu, Singasari juga menaklukan Pahang, Sunda, Bali, 

Bakulapura (Kalimantan Barat), dan Gurun (Maluku). Kertanegara juga menjalin 

hubungan persahabatan dengan raja Champa,dengan tujuan untuk menahan 

perluasaan kekuasaan Kubilai Khan dari Dinasti Mongol. Kubilai Khan menuntut 

raja-raja di daerah selatan termasuk Indonesia mengakuinya sebagai yang 

dipertuan. Kertanegara menolak dengan melukai muka utusannya yang bernama 

Mengki. Tindakan Kertanegara ini membuat Kubilai Khan marah besar dan 

bermaksud menghukumnya dengan mengirimkan pasukannya ke Jawa. 

Mengetahui sebagian besar pasukan Singasari dikirim untuk menghadapi serangan 

Mongol maka Jayakatwang (Kediri) menggunakan kesempatan untuk 

menyerangnya. Serangan dilancarakan dari dua arah, yakni dari arah utara 

merupakan pasukan pancingan dan dari arah selatan merupakan pasukan inti.  

 

     Pasukan Kediri dari arah selatan dipimpin langsung oleh Jayakatwang dan 

berhasil masuk istana dan menemukan Kertanagera berpesta pora dengan para 

pembesar istana. Kertanaga beserta pembesar-pembesar istana tewas dalam 

serangan tersebut. Ardharaja berbalik memihak kepada ayahnya (Jayakatwang), 

sedangkan Raden Wijaya berhasil menyelamatkan diri dan menuju Madura dengan 

maksud minta perlindungan dan bantuan kepada Aria Wiraraja. Atas bantuan Aria 

Wiraraja, Raden Wijaya mendapat pengampunan dan mengabdi kepada 

Jayakatwang. Raden Wijaya diberi sebidang tanah yang bernama Tanah Tarik oleh 

Jayakatwang untuk ditempati. Dengan gugurnya Kertanegara maka Kerajaan 

Singasari dikuasai oleh Jayakatwang. Ini berarti berakhirnya kekuasan Kerajaan 

Singasari. Sesuai dengan agama yang dianutnya, Kertanegara kemudian 

didharmakan sebagai Siwa––Buddha (Bairawa) di Candi Singasari. Arca 

perwujudannya dikenal dengan nama Joko Dolog yang sekarang berada di Taman 

Simpang, Surabaya. 

 

5.4 . Kehidupan Politik, Sosial dan Budaya 

5.4.A.Kehidupan Politik 

a.Kebijakan dalam negeri 

    Pergantian pejabat kerajaan, bertujuan menggalang pemerintahan yang 

kompak. Memelihara keamanan dan melakukan politik perkawinan. Tujuannya 

menciptakan kerukunan dan politik yang stabil. 



b.Kebijakan Luar Negeri 

    Menggalang persatuan 'Nusantara' dengan mengutus ekspedisi tentara 

Pamalayu ke Kerajaan Melayu (Jambi). Mengutus pasukan ke Sunda, Bali, 

Pahang. Menggalang kerjasama dengan kerajaan lain. Contohnya menjalin 

persekutuan dengan kerajaan Campa. 

       Dari tindakan-tindakan politik Kertanegara tersebut, di satu sisi Kertanegara 

berhasil mencapai cita-citanya memperluas dan memperkuat Singasari, tetapi dari 

sisi yang lain muncul beberapa ancaman yang justru berakibat hancurnya 

Singasari. Ancaman yang muncul dari luar yaitu dari tentara Kubilai-Khan dari 

Cina Mongol karena Kertanegara tidak mau mengakui kekuasaannya bahkan 

menghina utusan Kubilai-khan yaitu Meng-chi. Dari dalam adanya serangan dari 

Jayakatwang (Kadiri) tahun 1292 yang bekerja sama dengan Arya Wiraraja Bupati 

Sumenep yang tidak diduga sebelumnya. Kertanegara terbunuh, maka jatuhlah 

Singasari di bawah kekuasaan Jayakatwang dari Kediri. Setelah Kertanegara 

meninggal maka didharmakan/diberi penghargaan di candi Jawi sebagai Syiwa 

Budha, di candi Singasari sebagai Bhairawa. Di Sagala sebagai Jina (Wairocana) 

bersama permaisurinya Bajradewi. Untuk memperjelas pemahaman Anda, tentang 

candi Singosari tempat Kertanegari di muliakan, 

5.4.B. Kehidupan ekonomi 

      Dalam kehidupan ekonomi, walaupun tidak ditemukan sumber secara jelas. 

Ada kemungkinan perekonomian ditekankan pada pertanian dan perdagangan 

karena Singosari merupakan daerah yang subur dan dapat memanfaatkan sungai 

Brantas dan Bengawan Solo sebagai sarana lalu lintas perdagangan dan pelayaran.. 

5.5 . Masa Keruntuhan 

kerajaan Singasari bisa dikatakan berlangsung singkat. Hal ini terkait dengan 

adanya sengketa yang terjadi dilingkup istana kerajaan yang kental dengan nuansa 

perebutan kekuasaan. Pada saat itu Kerajaan Singasari sibuk mengirimkan 

angkatan perangnya ke luar Jawa. Akhirnya Kerajaan Singasari mengalami 

keropos di bagian dalam. Pada tahun 1292 terjadi pemberontakan Jayakatwang 

bupati Gelang-Gelang, yang merupakan sepupu, sekaligus ipar, sekaligus besan 

dari Kertanegara sendiri. Dalam serangan itu Kertanegara mati terbunuh. Setelah 

runtuhnya Singasari, Jayakatwang menjadi raja dan membangun ibu kota baru di 

Kediri. Riwayat Kerajaan Tumapel-Singasari pun berakhir. 

5.6 . Peninggalan Sejarah 



1. Candi Singosari 

 

     Candi ini berlokasi di Kecamatan Singosari,Kabupaten Malang dan terletak pada 

lembah di antara Pegunungan Tengger dan Gunung Arjuna. Berdasarkan 

penyebutannya pada Kitab Negarakertagama serta Prasasti Gajah Mada yang 

bertanggal 1351 M di halaman komplek candi, candi ini merupakan tempat 

"pendharmaan" bagi raja Singasari terakhir, Sang Kertanegara, yang 

mangkat(meninggal) pada tahun 1292 akibat istana diserang tentara Gelang-gelang 

yang dipimpin oleh Jayakatwang. Kuat dugaan, candi ini tidak pernah selesai 

dibangun. 

2. Candi Jago 

tripadvisor.in     Arsitektur Candi Jago disusun seperti teras punden berundak. Candi 

ini cukup unik, karena bagian atasnya hanya tersisa sebagian dan menurut cerita 

setempat karena tersambar petir. Relief-relief Kunjarakarna dan Pancatantra dapat 

ditemui di candi ini. Sengan keseluruhan bangunan candi ini tersusun atas bahan batu 

andesit. 

3. Candi Sumberawan 

 

     Candi Sumberawan merupakan satu-satunya stupa yang ditemukan di Jawa Timur. 

Dengan jarak sekitar 6 km dari Candi Singosari, Candi ini merupakan peninggalan 

Kerajaan Singasari dan digunakan oleh umat Buddha pada masa itu. Pemandangan di 

sekitar candi ini sangat indah karena terletak di dekat sebuah telaga yang sangat 

bening airnya. Keadaan inilah yang memberi nama Candi Rawan. 

4. Arca Dwarapala 

 

     Arca ini berbentuk Monster dengan ukuran yang sangat besar. Menurut penjaga 

situs sejarah ini, arca Dwarapala merupakan pertanda masuk ke wilayah kotaraja, 

namun hingga saat ini tidak ditemukan secara pasti dimanan letak kotaraja 

Singhasari. 

5. Prasasti Manjusri 

 

Prasasti Manjusri merupakan manuskrip yang dipahatkan pada bagian belakang Arca 

Manjusri, bertarikh 1343, pada awalnya ditempatkan di Candi Jago dan sekarang 

tersimpan di Museum Nasional Jakarta 

6. Prasasti Mula Malurung 

 

     Prasasti Mula Malurung adalah piagam pengesahan penganugrahan desa Mula dan 



desa Malurung untuk tokoh bernama Pranaraja. Prasasti ini berupa lempengan-

lempengan tembaga yang diterbitkan Kertanagara pada tahun 1255 sebagai raja muda 

di Kadiri, atas perintah ayahnya Wisnuwardhana raja Singhasari. 

     Kumpulan lempengan Prasasti Mula Malurung ditemukan pada dua waktu yang 

berbeda. Sebanyak sepuluh lempeng ditemukan pada tahun 1975 di dekat kota Kediri, 

Jawa Timur. Sedangkan pada bulan Mei 2001, kembali ditemukan tiga lempeng di 

lapak penjual barang loak, tak jauh dari lokasi penemuan sebelumnya. Keseluruhan 

lempeng prasasti saat ini disimpan di Museum Nasional Indonesia, Jakarta. 

7. Prasastri Singosari 

 

     Prasasti Singosari, yang bertarikh tahun 1351 M, ditemukan di Singosari, 

Kabupaten Malang, Jawa Timur dan sekarang disimpan di Museum Gajah dan ditulis 

dengan Aksara Jawa. 

     Prasasti ini ditulis untuk mengenang pembangunan sebuah caitya atau candi 

pemakaman yang dilaksanakan oleh Mahapatih Gajah Mada. Paruh pertama prasasti 

ini merupakan pentarikhan tanggal yang sangat terperinci, termasuk pemaparan letak 

benda-benda angkasa. Paruh kedua mengemukakan maksud prasasti ini, yaitu sebagai 

pariwara pembangunan sebuah caitya. 

 

8. Candi Jawi 

 

     Candi ini terletak di pertengahan jalan raya antara Kecamatan Pandaan - 

Kecamatan Prigen dan Pringebukan. Candi Jawi banyak dikira sebagai tempat 

pemujaan atau tempat peribadatan Buddha, namun sebenarnya merupakan tempat 

pedharmaan atau penyimpanan abu dari raja terakhir Singhasari, Kertanegara. 

Sebagian dari abu tersebut juga disimpan pada Candi Singhasari. Kedua candi ini ada 

hubungannya dengan Candi Jago yang merupakan tempat peribadatan Raja 

Kertanegara. 

9. Prasasti Wurare 

 

     Prasasti Wurare adalah sebuah prasasti yang isinya memperingati penobatan arca 

Mahaksobhya di sebuah tempat bernama Wurare (sehingga prasastinya disebut 

Prasasti Wurare). Prasasti ditulis dalam bahasa Sansekerta, dan bertarikh 1211 Saka 

atau 21 November 1289. Arca tersebut sebagai penghormatan dan perlambang bagi 

Raja Kertanegara dari kerajaan Singhasari, yang dianggap oleh keturunannya telah 

mencapai derajat Jina (Buddha Agung). Sedangkan tulisan prasastinya ditulis 

melingkar pada bagian bawahnya. 



Sumber: Buku IPS Jawa Tengah 2000, buku sejarah indonesia 2013, Raharta, Ringgo. 2013. 

Sejarah Indonesia untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X Semester 1. Klaten: Intan Pariwara, 

www.zonasiswa.com 



KERAJAAN MAJAPAHIT 

6.1.  Letak 

Mengenai letak ibu kota telah tiga kali mengalami perpindahan. Termasuk 

pula letak istana dan kraton ikut pindah. 

Pertama, pada masa pemerintahan R Wijaya, letak ibu kota Majapahit berada 

di sebuah Delta dari sebuah bengawan yang membujur dari timur ke barat dan 

bertemu dengan sebuah sungai yang berasal dari selatan. Istananya menghadap ke 

utara atau menghadap bengawan. Letak istana tersebut tidak jauh dari pelabuhan 

Canggu. 

Kedua, masa pemerintahan Jayanegara sampai dengan Bhre Krtabhumi (1305-

1478 M). Letak ibu kota Majapahit berada di Trowulan dan sekitarnya. Yang kini 

masuk wilayah administrasi Kabupaten Mojokerto dan Jombang. 

Ketiga, masa pemerintahan Bhre Hyang Purwawisesa sampai dengan Dyah 

Rana Wijaya (Dinasti Girindrawardhana) (1478-1519 M), letak ibu kota Kerajaan 

Majapahit berada di wilayah Kediri. 

 

6.2.  Sumber Sejarah 

a. prasasti butak tentang keruntuhan singasari 

b. kitab pararaton isinya tentang pemerintahan raja2 singasari dan majapahit 

c. kitab negarakertagama menceritakan perjalanan hayamwuruk ke jatim 

d. prasasti kudadu isinya tentang pertempuran pasukan radenwijaya melawan 

pasukan kediri 

6.3.  Masa Kejayaan 



puncak Kejayaan Kerajaan Majapahit. Didalam sejarah disebutkan bahwa 

kerajaan Majapahit mengalami puncak masa kejayaannya pada tahun 1350 - 1389 

Masehi yaitu pada saat diperintah oleh Raja Hayam Wuruk.  

 

Beberapa bukti sejarah yang telah ditemukan sehubungan dengan Kerajaan 

Majapahit hanyalah berupa beberapa catatan dari kitab kuno. Bukti sejarah 

tersebut antara lain adalah Kitab Negarakertagama yang merupakan semacam 

buku puisi yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno pada masa kejayaan Majapahit di 

masa kekuasaan Hayam Wuruk. 

 

Selain itu ada Kitab Pararaton atau Kitab Raja-raja yang ditulis menggunakan 

bahasa Kawi. Kitab ini menceritakan mengenai Ken Arok dan sedikit catatan 

mengenai berdirinya Majapahit. Kedua kitab tersebut merupakan sumber utama 

yang dipakai sebagai dasar penelitian mengenai kekuasaan Majapahit. Sedangkan 

sumber-sumber yang lainnya berupa beberapa prasasti yang ditulis dengan bahasa 

Jawa kuno, dan juga catatan-catatan dari Tiongkok. Namun sumber-sumber lain 

ini tidak terlalu lengkap. 

6.4. Kehidupan Politik, Sosial dan Budaya 

6.4.A Kehidupan Politik   

 

 

GAJAH MADHA 

1) Raden Wijaya (1292–1309) 

     Kerajaan Majapahit lahir dalam suasana perubahan besar dalam waktu yang 

singkat. Pada tahun 1292 Kertanegara gugur oleh pengkhianatan 

Jayakatwang, Singasari hancur dan digantikan oleh Kediri. R. Wijaya 

http://www.materisma.com/2014/04/sejarah-kerajaan-majapahit-politik.html


terdesak oleh serangan tentara Jayakatwang di medan utara dan berhasil melarikan 

diri serta mendapat perlindungan dari Kepala Desa Kudadu. Selanjutnya, 

ia berhasil menyeberang ke Madura minta perlindungan dan bantuan kepada 

Bupati Sumenep, Aria Wiraraja. Atas saran dan jaminan Aria Wiraraja, R. 

Wijaya mengabdikan diri kepada Jayakatwang dan memperoleh tanah di Desa 

Tarik yang kemudian menjadi pusat Kerajaan Majapahit 

 

       Tentara Kubilai Khan sebanyak 200.000 orang dibawah pimpinan Shih Pie, 

Ike Mase, dan Kau Shing datang untuk menghukum Kertanegara. R. 

Wijaya bergabung dengan tentara Cina dan mengadakan serangan ke Kediri 

karena Cina tidak mengetahui terjadinya perubahan kekuasaan di JawaTimur. 

Setelah R. Wijaya dengan bantuan tentara Kubilai Khan berhasil mengalahkan 

Jayakatwang, ia menghantam tentara asing tersebut. Serangan mendadak yang 

tidak terkira sebelumnya, memaksa tentara Kubilai Khan meninggalkan Jawa 

Timur terburu-buru dengan sejumlah besar korban. Akhirnya, R. Wijaya 

dinobatkan menjadi raja pertama Kerajaan Majapahit dengan gelar Kertarajasa 

Jayawardhana (1292–1307). 

 

        Untuk menjaga ketenteraman kerajaan maka R. Wijaya 

mengadakan konsolidasi dan mengatur pemerintahan. Orang-orang yang 

pernah berjasa dalam perjuangan diberi kedudukan dalam pemerintahan. Misalnya, 

Aria Wiraraja diberi tambahan wilayah di Lumajang sampai dengan Blambangan, 

Desa Kudadu dijadikan desa perdikan (bebas pajak dan mengatur daerahnya 

sendiri). Demikian juga teman seperjuangannya yang lain, diberi kedudukan, ada 

yang dijadikan menteri, kepala wilayah dan sebagainya. 

 

        Untuk memperkuat kedudukannya, kempat putri Kertanegara dijadikan 

istrinya, yakni Dewi Tribhuanaeswari, Dewi Narendraduhita, Dewi Prajnaparamita 

dan Dewi Gayatri. Tidak lama kemudian tentara Singasari yang ikut Ekspedisi 

Pamalayu di bawah pimpinan Kebo Anabrang kembali membawa dua putri 

boyongan, yakni Dara Petak dan Dara Jingga. Dara Petak diambil istri oleh R. 

Wijaya, sedangan Dara Jingga kawin dengan keluarga raja yang mempunyai anak 

bernama Adityawarman. Dialah yang kelak menjadi raja di Kerajaan Malayu 

(Minangkabau). 

 

        Demikianlah usaha-usaha yang dilakukan oleh R. Wijaya dalam 

upaya mengatur dan memperkuat kekuasaan pada masa awal Kerajaan Majapahit. 

Pada tahun 1309 R. Wijaya meninggal dunia dan didharmakan di Candi Simping 



(Sumberjati, Blitar) dalam perwujudan Harihara (Siwa dan Wisnu dalam satu 

arca). 

 

2) Jayanegera (1309–1328). 

       R. Wijaya kemudian digantikan oleh putranya Kalagemet dengan gelar 

Jayanegara (1309–1328), putra R. Wijaya dengan Dara Petak. Pada masa ini 

timbul kekacauan di Majapahit karena pemerintahan Jayanegara yang kurang 

berbobot dan adanya rasa tidak puas dari pejuang-pejuang Majapahit semasa 

pemerintahan R. Wijaya. Kekacauan di Majapahit itu berupa pemberontakan yang 

dapat membahayakan negara, seperti berikut. 

 

a) Pemberontakan Rangga Lawe (1309) yang berkedudukan di Tuban tidak puas 

karena ia mengharapkan dapat menjadi patih di Majapahit, sedangkan yang 

diangkat adalah Nambi. 

b) Pemberontakan Lembu Sora (1311) karena hasutan Mahapati yang merupakan 

musuh dalam selimut Jayanegara. 

c) Pemberontakan Nambi (1316) karena ambisi ayahnya Aria Wiraraja agar Nambi 

menjadi raja. Semua pemberontakan tersebut dapat dipadamkan. 

d) Pemberontakan Kuti (1319) merupakan pemberontakan yang 

paling membahayakan karena Kuti dapat menduduki istana kerajaan dan 

Jayanegara terpaksa menyingkir ke Bedander.  

 

       Namun, pasukan Bayangkari kerajaan di bawah pimpinan Gajah Mada 

berhasil merebut kembali istana. Jayanegara dapat kembali ke istana lagi dan 

berkuasa hingga tahun 1328. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya, Gajah Mada 

kemudian diangkat menjadi patih di Kahuripan dan kemudian di Daha. 

 

3) Tribhuanatunggadewi (1328–1350) 

      Pada tahun 1328 Jayanegara wafat. Ia tidak mempunyai putra sehingga takhta 

kerajaan diserahkan kepada Gayatri. Oleh karena Gayatri telah menjadi bhiksuni 

maka yang tampil adalah putrinya, Bhre Kahuripan yang bertindak sebagai wali 

ibunya. Bhre Kahuripan bergelar Tribhuanatunggadewi. 

 

      Pemerintahan Tribhuanatunggadewi masih dirongrong pemberontakan, yakni 

pemberontakan Sadeng dan Keta. Namun, pemberontakan tersebut berhasil 

dihancurkan oleh Gajah Mada. Sebagai tanda penghargaan, pada tahun 1333 Gajah 

Mada diangkat sebagai Mahapatih Majapahit menggantikan Arya Tadah yang 

sudah tua. Pada waktu penobatannya, Gajah Mada mengucapkan "Sumpah Palapa" 



(Tan Amukti Palapa). Isinya, Gajah Mada bersumpah tidak akan makan 

enak (palapa) sebelum seluruh Nusantara berada di bawah kekuasaan Majapahit. 

 

       Dalam usaha menyatukan seluruh Nusantara, Gajah Mada dibantu oleh 

Empuu Nala dan Adiytawarman. Mula-mula mereka menaklukkan Bali (1334). 

Selanjutnya, satu per satu kerajaan-kerajaan di Nusantara berhasil dipersatukan. 

 

4) Hayam Wuruk (1350–1389) 

       Pada tahun 1350 Gayatri wafat sehingga Tribhuanatunggadewi turun takhta 

dan digantikan oleh putranya, yakni Hayam Wuruk dengan gelar Rajasanegara. 

Pada masa pemerintahannya bersama Patih Gajah Mada, Kerajaan Majapahit 

mencapai masa kejayaannya. Pemerintahan terlaksana secara teratur, baik di 

tingkat pusat (ibu kota), tingkat menengah (vasal), dan tingkat desa. Sistem 

pemerintahan daerah (tingkat menengah dan desa) tidak berubah, sedangkan di 

tingkat pusat diatur sebagai berikut: 

 

a) Dewan Saptap Prabu, merupakan penasihat raja yang terdiri atas kerabat keraton 

dengan jabatan rakryan i hino, rakryan i halu, dan rakryan i sirikan. 

b) Dewan Pancaring Wilwatikta, merupakan lembaga pelaksana 

pemerintahan (lembaga eksekutif) semacam dewan menteri yang terdiri atas 

rakryan mahapatih, rakryan tumenggung, rakryan demung, rakryan rangga, dan 

rakryan kanuruhan. 

c) Dewan Nayapati (lembaga yudikatif) yang mengurusi peradilan. 

d) Dharmadyaksa, lembaga yang mengurusi keagamaan terdiri atas Dharmadyaksa 

ring Kasaiwan untuk agama Hindu dan Dharmadyaksa ring Kasogatan untuk 

agama Buddha. 

 

       Dengan demikian, pada masa Majapahit penganut agama Hindu dan Buddha 

dapat hidup berdampingan, rukun dan damai. Bhineka tunggal ika tan hana 

dharmamangrawa inilah semboyan rakyat Majapahit dalam menciptakan 

persatuan dan kesatuan sehingga muncul sebagai kerajaan besar di Nusantara. 

 

       Di tingkat tengah terdapat pemerintah daerah yang dikepalai oleh seorang raja 

kecil atau bupati. Mereka dapat mengatur daerahnya secara otonom, tetapi setiap 

tahun berkewajiban datang ke ibu kota sebagai tanda tetap setia dan tunduk kepada 

pemerintah pusat Majapahit. Daerah-daerah demikian disebut mancanegara yang 

berarti negara (daerah) di luar daerah inti kerajaan. Jadi, untuk mengikat hubungan 

maka setiap tahun daerah taklukan harus mengirim upeti ke Majapahit. Di samping 



itu juga ada petugas Majapahit yang berkeliling ke daerah-daerah untuk melihat 

kedaan rakyatnya. Untuk memantau ketertiban dan keamanan dikirimlah duta 

nitiyasa (petugas sandi) ke seluruh Nusantara 

 

       Di tingkat bawah, terdapat pemerintahan desa yang dikepalai oleh seorang 

kepala desa. Pemerintahan dilakukan menurut hukum adat desa itu sendiri. 

Struktur pemerintahan desa masih asli dan kepala desa dipilih secara demokratis. 

 

      Dengan kondisi pemerintahan yang stabil dan keamanan yang mantap, Sumpah 

Palapa Gajah Mada dapat diwujudkan. Satu per satu wilayah Nusantara dapat 

menyatu dalam wilayah kekuasaan Majapahit. Dalam kitab Negarakrtagama 

secara jelas disebutkan daerah-daearah yang masuk wilayah kekuasaan Majapahit 

ialah Jawa, Sumatra, Tanjungpura (Kalimantan), Nusa Tenggara, Sulawesi, 

Maluku, Papua, Semenanjung Malaka, dan daerah-daerah pulau di sekitarnya. 

 

        Majapahit juga menjalin hubungan baik dengan negara-negara yang jauh, 

seperi Siam, Champa dan Cina. Negara-negara tersebut dianggap sebagai mitreka 

satata (negara sahabat yang berkedudukan sama). 

 

       Hayam Wuruk wafat pada tahun 1389 dan digantikan oleh putrinya Dyah 

Kusumawardhani yang didampingi oleh suaminya Wikramawardhana (1389–

1429). Hayam Wuruk dengan isteri selir mempunyai anak Bhre Wirabhumi yang 

telah diberi kekuasaan sebagai penguasa daerah (bupati) di Blambangan. Akan 

tetapi, Bhre Wirabumi menuntut takhta Majapahit sehingga menimbulkan perang 

saudara (Perang Peregreg) tahun1401–1406. Pada akhirnya Bhre Wirabhumi kalah 

dan perang saudara tersebut mengakibatkan lemahnya kekuasaan Majapahit. 

 

       Setelah Wikramawardhana meninggal (1429) takhtanya digantikan   

oleh Suhita yang memerintah hingga 1447. Sampai dengan akhir abad ke-15 masih 

ada raja-raja yang memerintah sebagai keturunan Majapahit , namun telah suram 

karena tidak ada persatuan dan kesatuan sehingga daerah-daerah jajahan satu demi 

satu melepaskan diri. Para bupati di pantai utara Jawa, seperi Demak, Gresik, dan 

Tuban telah menganut agama Islam sehingga satu per satu memisahkan diri dari 

Majapahit. Demikian juga daerah di luar Jawa mulai berani tidak mengirim upeti 

ke Majapahit sampai dengan Majapahit mengalami kemunduran dan akhirnya 

rutuh. Dengan demikian, faktor yang menyebabkan kemunduran Majapahit kalu 

disimpulkan, antara lain sebagai berikut. 

 



a) Tidak ada lagi tokoh-tokoh yang kuat di pusat pemerintahan yang 

dapat mempertahankan kesatuan wilayah sepeninggal Gajah Mada dan 

Hayam Wuruk. 

b) Terjadinya perang saudara (Paregreg). 

c) Banyak daerah-daerah jajahan yang melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit. 

d) Masuk dan berkembangnya agama Islam. 

 

Setelah mengalami kemunduran, akhirnya Majapahit runtuh. Dalam hal ini ada 

dua pendapat: 

 

a) Tahun 1478, yakni adanya serangan Girindrawardana dari Kediri.  

Peristiwa tersebut diberi candrasengkala "hilang sirnakertaning bhumi" yang 

berarti tahun 1400 Saka/1478 M. 

 

b) Tahun 1526, yakni adanya serangan tentara dari Demak di bawah pimpinan 

Raden Patah. Serangan Demak ini menandai berakhirnya kekuasaan Hindu di 

Jawa. 

DINASTI RAJASA (DINASTI GIRINDRA) 

 

 

 



      Pemberontakan Kuti merupakan pemberontakan yang paling berbahaya karena 

Kuti berhasil menduduki ibu kota Majapahit, sehingga raja Jayanegara terpaksa 

melarikan diri ke daerah Badandea. Jayanegara diselamatkan oleh pasukan 

Bhayangkari di bawah pimpinan Gajah Mada. Berkat ketangkasan dan siasat jitu 

dari Gajah Mada, pemberontakan Kuti berhasil ditumpas. Sebagai penghargaan 

atas jasa-jasanya, Gajah Mada diangkat menjadi Patih di Kahuripan pada tahun 

1321 M dan Patih di Daha (Kediri). 

      Pada tahun 1328, Jayanegara tewas dibunuh oleh Tabib Israna Ratanca, ia 

didharmakan di dalam pura di Sila Petak dan Bubat. Jayanegara tidak mempunyai 

putra, maka takhta kerajaan digantikan oleh adik perempuannya yang bernama 

Tribhuanatunggadewi. Ia dinobatkan menjadi raja Majapahit dengan gelar 

Tribhuanatunggadewi Jaya Wisnu Wardhani. Pada masa pemerintahannya, terjadi 

pemberontakan Sadeng dan Keta pada tahun 1331. Pemberontakan ini dapat 

dipadamkan oleh Gajah Mada. Sebagai penghargaan atas jasanya, Gajah Mada 

diangkat menjadi mahapatih di Majapahit oleh Tribhuanatunggadewi. 

       Di hadapan raja dan para pembesar Majapahit, Gajah Mada mengucapkan 

sumpah yang terkenal dengan nama Sumpah Palapa. Isi sumpahnya, ia tidak akan 

Amukti Palapa sebelum ia dapat menundukkan Nusantara, yaitu Gurun, Seran, 

Panjungpura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik. 

      Dalam rangka mewujudkan cita-citanya, Gajah Mada menaklukkan Bali pada 

tahun 1334, kemudian Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Sumatera, 

dan beberapa daerah di Semenanjung Malaka. Seperti yang tercantum dalam kitab 

Negarakertagama, wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit sangat luas, yakni 

meliputi daerah hampir seluas wilayah Republik Indonesia sekarang. 

Tribhuanatunggadewi memerintah selama dua puluh dua tahun. Pada tahun 1350, 

ia mengundurkan diri dari pemerintahan dan digantikan oleh putranya yang 

bernama Hayam Wuruk. Pada tahun 1350 M, putra mahkota Hayam Wuruk 

dinobatkan menjadi raja Majapahit dengan gelar Sri Rajasanagara dan ia 

didampingi oleh Mahapatih Gajah Mada. 

     Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan  

Hayam Wuruk. Wilayah kekuasaan Majapahit meliputi seluruh Nusantara. Pada 

saat itulah cita-cita Gajah Mada dengan Sumpah Palapa berhasil diwujudkan. 

Usaha Gajah Mada dalam melaksanakan politiknya, berakhir pada tahun 1357 

dengan terjadinya peristiwa di Bubat, yaitu perang antara Pajajaran dengan 

Majapahit. Pada waktu itu, Hayam Wuruk bermaksud untuk menikahi putri Dyah 



Pitaloka. Sebelum putri Dyah Pitaloka dan ayahnya beserta para pembesar 

Kerajaan Pajajaran sampai di Majapahit, mereka beristirahat di lapangan Bubat. Di 

sana terjadi perselisihan antara Gajah Mada yang menghendaki agar putri itu 

dipersembahkan oleh raja Pajajaran kepada raja Majapahit. 

      Para pembesar Kerajaan Pajajaran tidak setuju, akhirnya terjadilah peperangan 

di Bubat yang menyebabkan semua rombongan Kerajaan Pajajaran gugur. Pada 

tahun 1364 M, Gajah Mada meninggal dunia. Hal itu merupakan kehilangan yang 

sangat besar bagi Majapahit. Kemudian pada tahun 1389 Raja Hayam Wuruk 

meninggal dunia. Hal ini menjadi salah satu penyebab surutnya kebesaran 

Kerajaan Majapahit di samping terjadinya pertentangan yang berkembang menjadi 

perang saudara. 

      Setelah Hayam Wuruk meninggal, takhta Kerajaan Majapahit diduduki oleh 

Wikramawardhana. Ia adalah menantu Hayam Wuruk yang menikah dengan 

putrinya yang bernama Kusumawardhani. Ia memerintah Kerajaan Majapahit 

selama dua belas tahun. 

 

      Pada tahun 1401 mulai timbul persengketaan antara Wikramawardhana dengan 

Bhre Wirabhumi. Bhre Wirabhumi adalah anak Hayam Wuruk dari istri selirnya. 

Kemudian meletuslah perang saudara, yang dikenal dengan nama Perang 

Paregreg, yang berhasil dimenangkan oleh Wikramawardhana. Tetapi, 

pertentangan antarkeluarga ini belum reda dan menimbulkan perasaan balas 

dendam. 

     Pada tahun 1429 M, Wikramawardhana meninggal dunia. Selanjutnya raja-raja 

yang memerintah Majapahit setelah Wikramawardhana adalah: 

 

a. Suhita (1429 M 1447 M), putri Wikramawardhana; 

b. Kertawijaya (1448 M 1451 M), adik Suhita; 

c. Sri Rajasawardhana (1451 M 1453 M); 

d. Girindrawardhana (1456 M 1466 M), anak dari Kertawijaya; 

e. Sri Singhawikramawardhana (1466 M 1474 M); 



f. Girindrawardhana Dyah Ranawijaya. 

Raja Majapahit yang terakhir ialah Girindrawardhana Dyah Ranawijaya. 

Runtuhnya Kerajaan Majapahit pada tahun 1400 Saka (1478 M) dijelaskan dalam 

Chandra Sengkala yang berbunyi, “Sirna ilang Kertaning-Bhumi” dengan adanya 

peristiwa perang saudara antara Dyah Ranawijaya dengan Bhre Kahuripan. Selain 

itu, keruntuhan Majapahit disebabkan karena serangan dari Kerajaan Islam 

Demak. 

      Antara tahun 1518 dan 1521, kekuasaan Kerajaan Majapahit telah beralih dari 

tangan penguasa Hindu ke tangan Adipati Unus penguasa dari Demak. 

Demikianlah riwayat dari Kerajaan Majapahit yang merupakan suatu kerajaan 

besar di Nusantara. 

 

6.4.B.  Kehidupan Ekonomi   

 

Di bidang ekonomi, Hayam Wuruk menaruh perhatian pada pertanian dan 

perdagangan dengan menjadikan Tuban sebagai salah satu pusat perdagangan 

Majapahit. Berdasarkan berita Cina bernama Wng Ta-Yuan yang menggambarkan 

pulau Jawa yang padat penduduknya, tanahnya subur dan banyak menghasilkan 

padi, lada, garam, kain, dan burung kakatua yang semuanya merupakan barang 

ekspor. Hayam Wuruk berusaha untuk menyejahterakan rakyatnya dengan 

membuat saluran pengairan, pembuatan bendungan, dan pembukaan tanah baru 

untuk perladangan. 

 

6.4.C.  Kehidupan Sosial-Budaya  

Kehidupan sosial masa Majapahit aman, damai, dan tenteram. 

Dalam kitabNegarakrtagama disebutkan bahwa Hayam Wuruk 

melakukan perjalanan keliling ke daerah-daerah untuk mengetahui sejauh 

mana kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya. Perlindungan terhadap rakyat 

sangat diperhatikan. Demikian juga peradilan, dilaksanakan secara ketat; siapa 

yang bersalah dihukum tanpa pandang bulu. 

 

Dalam kondisi kehidupan yang aman dan teratur maka suatu masyarakat akan 
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mampu menghasilkan karya-karya budaya yang bermutu tinggi. Hasil budaya 

Majapahit dapat dibedakan sebagai berikut. 

 

1) Candi 

Banyak candi peninggalan Majapahit, seperti Candi Penataran (di Blitar), Candi 

Brahu, Candi Bentar (Waringin Lawang), Candi Bajang Ratu, Candi Tikus, dan 

bangunan-bangunan kuno lainnya, seperti Segaran dan Makam Troloyo (di 

Trowulan). 

 

2) Kesusanteran 

Zaman Majapahit bidang sastra sangat berkembang. Hasil sastranya dapat dibagi 

menjadi zaman Majapahit Awal dan Majapahit Akhir. 

 

a) Sastra Zaman Majapahit Awal 

 

(1) Kitab Negarakrtagama, karangan Empu Prapanca. Isinya tentang keadaan kota 

Majapahit, daerah-daearah jajahan, dan perjalananan Hayam Wuruk keliling ke 

daerah-daerah. 

(2) Kitab Sotasoma, karangan Empu Tantular. Di dalam kitab ini terdapat 

ungkapan yang berbuny "Bhinneka tunggal ika tan hana dharma mangrawa" yang 

kemudian dipakai sebagai motto negara kita. 

(3) Kitab Arjunawijaya karangan EmpuTantular. Isinya tentang raksasa yang 

dikalahkan oleh Arjuna Sasrabahu. 

 

(4) Kitab Kunjarakarna, tidak diketahui pengarangnya. 

 

b) Sastra Zaman Akhir Majapahit 

 

(1) Kitab Pararaton, isinya menceritakan riwayat raja-raja Singasari dan 

Majapahit. 

(2) Kitab Sudayana, isinya tentang Peristiwa Bubat. 

(3) Kitab Sorandakan, isinya tentang pemberontakan Sora. 

(4) Kitab Ranggalawe, isinya tentang pemberontakan Ranggalawe. 

(5) Kitab Panjiwijayakrama, isinya riwayat R.Wijaya sampai dengan menjadi Raja 

Majapahit. 

(6) Kitab Usana Jawa, isinya tentang penaklukan Bali oleh Gajah Mada dan 

Aryadamar. 

(7) Kitab Tantu Panggelaran, tentang pemindahan gunung Mahameru ke Pulau 



Jawa oleh Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. 

 

d. Kehidupan Hukum 

 

Majapahit di masa pemerintahan Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada, telah 

diciptakan hukum/perundangan-undangan Majapahit. Kitab hukum/perundangan-

undangan Majapahit ini disebut Kutaramanawa yang termuat dalam dua piagam, 

yakni Piagam Bendasari (tidak bertarihk) dan Piagam Trowulan (bertarihk 1358). 

Kitab Kutaramanawa terdiri atas 275 pasal, namun dalam terjemahannya hanya 

disajikan 272 pasal karena satu pasal rusak dan yang dua lainnya merupakan 

ulangan pasal yang sejenis. Kitab perundang-undangan ini meliputi hukum pidana 

dan perdata dan disusun dalam 20 (dua puluh ) bab. Sebagai contoh dapat 

dikemukakan mengenai bab dan isinya, antara lain sebagai berikut. 

 

Bab I : ketentuan umum mengenai denda. 

Bab II : delapan macam pembunuhan (astadusta). 

Bab III : perlakukan terhadap rakyat (kawula). 

Bab IV : delapan macam pencurian (astacorah). 

Bab V : paksaan (sahasa). 

Bab VI : jJual beli (adol-atuku). 

Bab VII : gadai (sanda). 

Bab XI : perkawinan (kawarangan). 

Bab XIII : warisan (drewe kaliliran). 

Bab XVIII : wanah (bhumi). 

Bab XX : fitnah (duwilatek). 

 

Proses pengadilan, semua keputusan dalam pengadilan diambil atas nama raja 

yang disebut Sang Amawabhumi, artinya orang yang mempunyai/menguasai 

negara. Dalam soal pengadilan, raja dibantu oleh dua orang dharmadhyaksa, yakni 

Dharmadhyaksa ring Kasaiwan dan Dharmadhyaksa ring Kasogatan, yakni kepala 

agama Siwa dan kepala agama Buddha. Kedudukan dharmadhyaksa sama dengan 

hakim tinggi. Mereka dibantu oleh lima upapatti (pembantu). 

 

6.5. Masa Keruntuhan 
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Kehancuran Kerajaan Majapahit, yang di sertai tumbuhnya negara-negara Islam 

di Bumi Nusantara, menyimpan banyak sekali fakta sejarah yang sangat menarik 

untuk diungkap kembali. Sebagai kerajaan Hindu terbesar di tanah Jawa, 

Majapahit bukan saja menjadi romantisme sejarah dari puncak kemajuan 

peradaban Hindu-Jawa, sudah menjadi bukti sejarah tentang pergulatan politik 

yang terjadi di tengah islamisasi pada masa peralihan. 

 

     Keruntuhan Kerajaan Majapahit banyak mengantarkan suatu peradaban bagi 

orang China dalam proses islamisasi di Nusantara. Stigma yang kecenderungan 

para sejarawan dalam mengungkapkan bahwa kedatangan Islam di Indonesia lebih 

pada kecenderungan orang Arablah yang berjasa sebagai penyebar Islam, sehingga 

tidak pernah melirik, orang China pernah andil dalam membangun peradaban 

Islam. 

 

    Peristiwa keruntuhan Majapahit yang berpusat di Mojokerto diyakini terjadi 

tahun 1478, namun sering diceritakan dalam berbagai versi, antara lain: 

 

    Raja terakhir adalah Brawijaya. Ia dikalahkan oleh Raden Patah dari Demak. 

Brawijaya mengundurkan diri dan pindah ke gunung Lawu, kemudian masuk 

agama Islam melalui Sunan Kalijaga, dimana pengikut setianya yaitu Sabdapalon 

dan Noyogenggong sangat menentang kepindahan agamanya. 

 

    Sehingga, dikenal adanya semacam sumpah dari Sabdopalon dan 

Noyogenggong, yang salah satunya mengatakan bahwa sekitar Teori ini muncul 

berdasarkan penemuan Kronik Cina dari Kuil Sam Po Kong. 500 tahun kemudian, 

akan tiba waktunya, hadirnya kembali agama budi, yang kalau ditentang, akan 

menjadikan tanah Jawa hancur lebur luluh lantak. 

 

     Majapahit runtuh tahun 1478, ketika Girindrawardhana memisahkan diri dari 

Majapahit dan menamakan dirinya sebagai raja Wilwatikta Daha Janggala Kediri. 

Tahun peristiwa tersebut di tulis dalam Candrasangkala yang berbunyi ―Hilang 

sirna kertaning bhumi‖ 

6.7. Peninggalan Sejarah 

1. Candi Tikus 

      Candi Tikus merupakan salah satu peninggalan purbakala dari kerajaan 

Majapahit yang terletak di dukuh Dinuk, Desa Temon, Kecamatan Trowulan, 

Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Candi ini terletak di kompleks Trowulan, 

sekitar 13 km di sebelah tenggara kota Mojokerto. Dari jalan raya Mojokerto-

Jombang, di perempatan Trowulan, membelok ke timur, melewati Kolam Segaran 



dan Candi Bajangratu yang terletak di sebelah kiri jalan. Candi Tikus juga terletak 

di sisi kiri jalan, sekitar 600 meter dari Candi Bajangratu. Candi Tikus yang 

semula telah terkubur dalam tanah ditemukan kembali pada tahun 1914 silam. 

Penggalian situs dilakukan berdasarkan laporan bupati Mojokerto, R.A.A. 

Kromojoyo Adinegoro, tentang ditemukannya miniatur candi di sebuah pekuburan 

rakyat. Pemugaran secara menyeluruh dilakukan pada tahun 1984 sampai dengan 

1985. Sebetulnya, nama ‗Tikus‘ hanyalah sebagai sebutan yang digunakan 

masyarakat setempat. Konon tatkala ditemukan, tempat candi tersebut berada 

merupakan sarang tikus. Belum didapatkan sumber informasi tertulis yang 

menerangkan secara jelas tentang kapan, untuk apa, dan oleh siapa Candi Tikus 

dibangun. Namun dengan adanya miniatur menara diperkirakan candi ini dibangun 

antara abad ke-13 hingga ke-14 Masehi, karena miniatur menara merupakan ciri 

arsitektur dimasa itu. Bentuk Candi Tikus yang mirip sebuah petirtaan 

mengundang perdebatan di kalangan pakar sejarah dan arkeologi mengenai 

fungsinya. Sebagian pakar berpendapat bahwa candi ini merupakan petirtaan, 

tempat mandi keluarga raja, namun sebagian pakar lagi ada yang berpendapat 

kalau bangunan tersebut adalah tempat penampungan dan penyaluran air untuk 

keperluan penduduk Trowulan. Akan tetapi, menaranya yang berbentuk meru 

menimbulkan dugaan bahwa bangunan candi ini dulunya juga berfungsi sebagai 

tempat pemujaan. 

 

2. Candi Sukuh 

      Candi Sukuh adalah sebuah kompleks candi agama Hindu yang secara 

administrasi terletak di wilayah Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten 

Karanganyar, eks Karesidenan Surakarta, Jawa Tengah. Diperkirakan berjarak 

kurang lebih 20 kilometer dari kota Karanganyar dan 36 kilometer dari 

Surakarta. Candi ini dikategorikan sebagai candi Hindu karena ditemukannya 

obyek pujaan lingga dan yoni. Candi ini dianggap kontroversial karena bentuknya 

yang kurang lazim. Candi Sukuh telah diusulkan ke UNESCO untuk menjadi salah 

satu Situs Warisan Dunia sejak tahun 1995. Situs candi Sukuh pertama kali 

ditemukan pada masa pemerintahan Britania Raya di tanah Jawa pada tahun 1815 

oleh Johnson, Residen Surakarta. Kala itu, Johnson ditugaskan oleh Thomas 

Stanford Raffles untuk mengumpulkan data-data guna menulis bukunya The 

History of Java. Kemudian setelah masa pemerintahan Britania Raya berlalu, pada 

tahun 1842, Van der Vlis, arkeolog Belanda, melakukan penelitian. Pemugaran 

pertama dimulai pada tahun 1928. Lokasi candi Sukuh terletak di lereng kaki 

Gunung Lawu pada ketinggian kurang lebih 1.186 meter di atas permukaan laut. 

 



3. Candi Brahu 

      Candi Brahu adalah salah satu candi yang terletak di dalam kawasan situs 

arkeologi Trowulan, bekas ibu kota Majapahit. Tepatnya, candi ini berada di 

Dukuh Jambu Mente, Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, 

Jawa Timur, atau sekitar dua kilometer ke arah utara dari jalan raya Mojokerto—

Jombang. Nama candi ini, yaitu 'brahu', diduga berasal dari kata wanaru atau 

warahu. Nama ini didapat dari sebutan sebuah bangunan suci yang disebut dalam 

Prasasti Alasantan. Prasasti tersebut ditemukan tak jauh dari Candi Brahu. Candi 

Brahu dibangun dengan batu bata merah, menghadap ke arah barat dan berukuran 

panjang sekitar 22,5 meter, dengan lebar 18 meter, dan tingginya mencapai 20 

meter. Candi Brahu dibangun dengan gaya dan kultur Budha. Diperkirakan, candi 

ini didirikan pada abad ke-15 Masehi, meskipun masih terdapat perbedaan 

pendapat mengenai hal ini. Pasalnya, ada yang mengatakan kalau candi ini berusia 

jauh lebih tua daripada candi-candi lain di sekitar Trowulan. Dalam prasasti yang 

ditulis Mpu Sendok bertanggal 9 September 939 (861 Saka), Candi Brahu disebut 

merupakan tempat pembakaran (krematorium) jenazah raja-raja. Akan tetapi, 

dalam penelitian tak ada satu pakar pun yang berhasil menemukan bekas abu 

mayat dalam bilik candi. Hal ini diverifikasi setelah dilakukan pemugaran candi 

pada tahun 1990 hingga 1995 silam. 

 

4. Candi Cetho 

     Candi Ceto merupakan candi bercorak agama Hindu yang diduga kuat 

dibangun pada masa-masa akhir era Majapahit yaitu pada abad ke-15 Masehi. 

Lokasi candi berada di lereng Gunung Lawu pada ketinggian 1496 meter di atas 

permukaan laut, dan secara administratif berada di Dusun Ceto, Desa Gumeng, 

Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar. Kompleks candi digunakan oleh 

penduduk setempat dan juga peziarah yang beragama Hindu sebagai tempat 

pemujaan. Selain itu, candi ini juga merupakan tempat pertapaan bagi kalangan 

penganut kepercayaan asli Jawa atau Kejawen. Laporan ilmiah pertama 

mengenainya dibuat oleh Van de Vlies pada 1842. A.J. Bernet Kempers juga 

melakukan penelitian mengenainya. Penggalian untuk kepentingan rekonstruksi 

dilakukan pertama kali pada tahun 1928 oleh Dinas Purbakala Hindia Belanda. 

Berdasarkan keadaannya ketika reruntuhannya mulai diteliti, candi ini memiliki 

usia yang tidak jauh dengan Candi Sukuh. 

 

5. Candi Wringin Branjang 

     Candi Wringin Branjang merupakan salah satu diantara sekian banyak candi 

peninggalan Majapahit. Candi ini terletak di Desa Gadungan, Kecamatan 



Gandusari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Candi ini letaknya masih satu kompleks 

dengan Situs Gadungan, jaraknya sekitar 100 meter di sebelah barat Situs 

Gadungan I. Candi yang terbuat dari batu andesit ini memiliki bentuk yang sangat 

sederhana. Struktur bangunannya tidak memiliki kaki candi, tetapi hanya 

mempunyai tubuh dan atap candi saja, dengan ukuran panjang 400 cm, lebar 300 

cm dan tingginya 500 cm. Sedangkan pintu masuknya berukuran lebar 100 cm, 

tingginya 200 cm dan menghadap ke arah selatan. Pada bagian dinding tidak 

terdapat relief atau hiasan lainnya, tetapi dinding-dinding ini memiliki lubang 

ventilasi yang sederhana. Bentuk atap candi menyerupai atap rumah biasa, dan 

diduga bangunan candi ini merupakan tempat penyimpanan alat-alat upacara dari 

zaman Kerajaan Majapahit yakni pada abad ke 15 Masehi. 

 

6. Candi Pari 

     Candi Pari adalah sebuah peninggalan Masa Klasik Indonesia yang terletak di 

Desa Candi Pari, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. 

Lokasi tersebut berada sekitar 2 kilometer ke arah barat laut pusat semburan 

lumpur PT Lapindo Brantas. Candi ini merupakan suatu bangunan persegi empat 

dari batu bata, menghadap ke barat dengan ambang serta tutup gerbang dari batu 

andesit. Dahulu, di atas gerbang ada batu dengan angka tahun 1293 Saka = 1371 

Masehi. Merupakan peninggalan zaman Majapahit pada masa pemerintahan Prabu 

Hayam Wuruk 1350-1389 Masehi. Menurut Laporan J. Knebel dalam ―Rapporten 

Van De Comissie In Nederlandsch Indie voor Oudheidkundig Onderzoek Op Java 

en Madoera‖ 1905-1906. Sebetulnya, Candi Pari dan Candi Sumur dibangun untuk 

mengenang tempat hilangnya seorang sahabat atau adik angkat dari salah satu 

putra Prabu Brawijaya dan istrinya yang menolak tinggal di keraton Majapahit di 

kala itu. 

 

7. Candi Surawana 

     Candi Surawana atau Surowono adalah candi Hindu yang terletak di Desa 

Canggu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, sekitar 25 km arah timur laut dari 

Kota Kediri. Candi yang nama sebenarnya adalah Wishnubhawanapura ini 

diperkirakan dibangun pada abad 14 untuk memuliakan Bhre Wengker, seorang 

raja dari Kerajaan Wengker yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. 

Raja Wengker ini mangkat pada tahun 1388 Masehi. Dalam Negarakertagama 

diceritakan bahwa pada tahun 1361 Raja Hayam Wuruk dari Majapahit pernah 

berkunjung bahkan menginap di Candi Surawana. Saat ini, keadaan Candi 

Surawana sudah tidak utuh. Hanya bagian dasar yang telah direkonstruksi. Ukuran 

Candi Surawana tidak terlalu besar, hanya 8 X 8 meter persegi. Candi yang 



seluruhnya dibangun menggunakan batu andesit ini merupakan candi Siwa. Saat 

ini seluruh tubuh dan atap candi telah hancur tak bersisa. Hanya kaki candi 

setinggi sekitar 3 meter yang masih tegak di tempatnya. Untuk naik ke selasar di 

atas kaki candi terdapat tangga sempit yang terletak di sisi Barat. Menilik letak 

tangga, dapat disimpulkan bahwa candi ini menghadap ke Barat. 

 

8. Candi Jabung 

      Candi Jabung merupakan salah satu candi hindu peninggalan kerajaan 

Majapahit. Candi hindu ini berada di Desa Jabung, Kecamatan Paiton, Kabupaten 

Probolinggo, Jawa Timur. Struktur bangunan candi yang hanya dari bata merah ini 

mampu bertahan ratusan tahun. Menurut keagamaan, Agama Budha dalam kitab 

Nagarakertagama Candi Jabung di sebutkan dengan nama Bajrajinaparamitapura. 

Dalam kitab Nagarakertagama candi Jabung dikunjungi oleh Raja Hayam Wuruk 

pada lawatannya keliling Jawa Timur pada tahun 1359 Masehi. Pada kitab 

Pararaton disebut Sajabung yaitu tempat pemakaman Bhre Gundal salah seorang 

keluarga raja. Mengenai arsitektur bangunannya, candi ini hampir serupa dengan 

Candi Bahal yang ada di Bahal, Sumatera Utara. 

 

9. Gapura Wringin Lawang 

      Gapura Wringin Lawang merupakan sebuah gapura peninggalan kerajaan 

Majapahit pada abad ke-14 yang berada di Jatipasar, Kecamatan Trowulan, 

Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Keberadaan bangunan ini tak jauh 

ke arah selatan dari jalan utama di Jatipasar. Dalam bahasa Jawa, Wringin Lawang 

berarti 'Pintu Beringin'. Gapura agung ini terbuat dari bahan bata merah dengan 

luas dasar 13 x 11 meter dan tinggi 15,5 meter. Diperkirakan dibangun pada abad 

ke-14. Gerbang ini lazim disebut bergaya candi bentar atau tipe gerbang terbelah. 

Diperkirakan, gaya arsitektur seperti ini diduga muncul pada era Majapahit dan 

saat ini banyak ditemukan dalam arsitektur Bali. Kebanyakan sejarawan sepakat 

bahwa gapura ini adalah pintu masuk menuju kompleks bangunan penting di ibu 

kota Majapahit. Dugaan mengenai fungsi asli bangunan ini mengundang banyak 

spekulasi, salah satu yang paling populer adalah gerbang ini diduga menjadi pintu 

masuk ke kediaman Mahapatih Gajah Mada. 

 

10. Gapura Bajang Ratu 

       Gapura Bajang Ratu atau yang dikenal dengan nama Candi Bajang Ratu 

merupakan sebuah gapura atau candi peninggalan Majapahit yang berada di Desa 

Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. 

Diperkirakan, bangunan ini dibangun pada abad ke-14 dan merupakan salah satu 



gapura terbesar pada zaman keemasan Majapahit. Menurut catatan Badan 

Pelestarian Peninggalan Purbakala Mojokerto, candi atau gapura ini berfungsi 

sebagai pintu masuk bagi bangunan suci untuk memperingati wafatnya Raja 

Jayanegara yang dalam Negarakertagama disebut "kembali ke dunia Wisnu" tahun 

1250 Saka (sekitar tahun 1328 Masehi). Tapi sebenarnya sebelum 

Jayanegara wafat, candi ini dipergunakan sebagai pintu belakang kerajaan. Dugaan 

ini didukung adanya relief "Sri Tanjung" dan sayap gapura yang melambangkan 

penglepasan dan hingga sekarang di daerah Trowulan sudah menjadi suatu 

kebudayaan jika melayat orang meninggal diwajibkan untuk lewat dari pintu 

belakang. 

 
Sumber: Buku IPS Jawa Tengah 2000, buku sejarah indonesia 2013, Raharta, Ringgo. 2013. 

Sejarah Indonesia untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X Semester 1. Klaten: Intan Pariwara, 

www.zonasiswa.com 

 

 

 
 


