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ABSTRAK 
 

Judul:  Pengembangan Media Katalog Digital dengan Muatan Materi Sejarah 

Lokal bagi Mahasiswa Program Studi Tadris IPS Tahun 2021   

 

Keberadaan generasi milenial merupakan peluang dan tantangan tersendiri 

khususnya keberadaan Program Studi Tadris IPS dimana mahasiswa program studi ini 

mempelajari materi IPS yang memiliki tujuan menumbuhkan kesadaran dan kepedulian 

terhadap masyarakat atau lingkungan, melalui pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah 

dan kebudayaan masyarakat. Di Desa Kamal Arjasa Jember terdapat banyak peninggalan 

megalithikum. Diperlukan media yang interaktif yang dapat digunakan dalam 

menumbuhkan kesadaran dan kepedulian mahasiswa milenial terhadap masyarakat atau 

lingkungan, melalui pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah dan kebudayaan. Melihat hal 

ini, perlu dikembangkan sebuah katalog digital berbasis aplikasi android tentang situs-

situs megalitik di Desa Kamal Arjasa Jember sebagai upaya pelestarian warisan historis. 

Katalog ini juga dikembangkan sebagai sumber belajar yang dapat digunakan oleh 

mahasiswa Program Studi Tadris IPS. 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Menjelaskan kondisi Situs Megalitik di Desa 

Kamal Arjasa Jember; (2) Mengembangkan Katalog Digital Situs Megalitik di Desa 

Kamal Arjasa Jember; (3) Memanfaatkan Katalog Digital Situs Megalitik di Desa Kamal 

Arjasa Jember sebagai sumber belajar mahasiswa Program Studi Tadris IPS. 

Jenis penelitian ini adalah model penelitian dan pengembangan (R&D). Model 

yang digunakan dalam pengembangan media katalog digital adalah model pengembangan 

produk multimedia dari Sutopo. Metodologi pengembangan multimedia terdiri dari 6 

tahapan, yaitu concept, design, material collecting, assembly, testing dan distribution. 

Instrument penelitian yang digunakan adalah: (1) angket validasi untuk para ahli, (2) 

angket respon mahasiswa, dan (3) pedoman wawancara mahasiswa. Ahli dalam penelitian 

ini ada dua yaitu ahli materi dan  ahli desain. Jenis data yang diperoleh berupa data 

kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari angket penilaian produk 

pengembangan yang disusun dengan skala Likert oleh ahli materi, ahli desain dan 

pengguna terbatas, sedangkan data kualitatif diperoleh melalui pengisian komentar dan 

saran, baik dari ahli maupun pengguna terbatas. Analisis data kuantitatif menggunakan 

teknik deskriptif persentase yaitu jumlah jawaban responden. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa teridentifikasi sejumlah 43 peninggalan 

sejarah yang sudah dirawat dengan baik dan dipindahkan di Situs Duplang dan 24 

peninggalan sejarah yang belum dipindahkan atau masih in situ . Katalog digital disusun 

dengan menggunakan hasil identifikasi tersebut. Dalam uji coba produk,  katalog digital 

yang dikembangkan memiliki kelayakan dari ahli materi sebesar 86,67%, dari ahli desain 

memperoleh persentase sebesar 73,33% yang berarti desain katalog valid atau layak 

digunakan. Hasil dari ahli bahasa memperoleh persentase 80,90%. Hasil penilaian dari uji 

coba tahap awal memperoleh rata-rata persentase sebesar 86% yang berarti katalog digital 

valid atau layak digunakan. Hasil dari respon mahasiswa memperoleh persentase 92% 

yang berarti angka keterterapan termasuk kategori sangat tinggi. Dengan demikian, 

Katalog Digital dengan Muatan Sejarah Lokal Jember dapat dimanfaatkan untuk 

pembelajaran perkuliahan. khususnya mata kuliah Waktu, Berkelanjutan, dan Perubahan. 

Saran penelitian selanjutnya adalah membuat produk serupa untuk mata kuliah yang lain.  

 

Kata Kunci: Katalog digital, Sejarah Lokal  
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ABSTRACT 
 

Title:  Development of Digital Catalog Media with Local History Content for 

Students of the Social Sciences Tadris Study Program in 2021   

 

The existence of the millennial generation is an opportunity and a challenge, 

especially the existence of the Study Program Tadris IPS where students of this study 

program study social studies material which has the aim of growing awareness and concern 

for the community or the environment, through understanding the historical and cultural 

values of the community. In Kamal Arjasa Village, Jember, there are many megalithic 

relics. An interactive media is needed that can be used to raise awareness and concern for 

millennial students towards society or the environment, through an understanding of 

historical and cultural values. Seeing this, it is necessary to develop a digital catalog based 

on an android application about megalithic sites in Kamal Arjasa Village, Jember as an 

effort to preserve historical heritage. This catalog was also developed as a learning resource 

that can be used by students of the Social Sciences Tadris Study Program . 

The aims of this research are : (1) to explain the condition of the Megalithic Site in 

Kamal Arjasa Village, Jember; (2) Develop a Digital Catalog of Megalithic Sites in Kamal 

Arjasa Village, Jember; (3) Utilizing the Digital Catalog of Megalithic Sites in Kamal 

Arjasa Village, Jember as a learning resource for students of the Social Sciences Tadris 

Study Program . 

This type of research is a research and development (R&D) model. The model used 

in the development of digital catalog media is the multimedia product development model 

from Sutopo. The multimedia development methodology consists of 6 stages, namely 

concept, design, collecting material, assembly, testing and distribution . The research 

instruments used were: (1) a validation questionnaire for experts, ( 2 ) a student response 

questionnaire, and (3) a student interview guide. There are two experts in this research, 

namely material experts and design experts. Types of data obtained in the form of 

quantitative and qualitative data. Quantitative data was obtained from a product 

development assessment questionnaire compiled on a Likert scale by material experts, 

design experts and limited users, while qualitative data was obtained through filling in 

comments and suggestions, both from experts and limited users. Quantitative data analysis 

used descriptive percentage technique, namely the number of respondents' answers. 

The results showed that 43 historical relics were identified that had been well cared 

for and transferred to the Duplang site and 24 historical relics that had not been moved or 

were still in situ . The digital catalog is compiled using the identification results. In product 

testing, The developed digital catalog has a feasibility from material experts of 86.67%, 

from design experts it gets a percentage of 73.33% which means the catalog design is valid 

or feasible to use. The results of linguists obtained a percentage of 80.90 %. The results of 

the assessment from the initial trial stage obtained an average percentage of 86 %, which 

means that the digital catalog is valid or suitable for use. The results of student responses 

obtained a percentage of 92 %, which means the rate of applicability is included in the very 

high category. Thus, a Digital Catalog with Local History of Jember can be used for 

educational purposes. especially the Time, Sustainability, and Change courses. Suggestions 

for further research is to make similar products for other courses . 

 

Keywords : Digital Catalog, Local History  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Kabupaten Jember tidak hanya terkenal karena tanaman tembakau dan JFC 

(Jember Fashion Carnival) saja namun juga terkenal akan situs-situs megalitikum 

yang tepatnya terletak di Desa Kamal Kecamatan Arjasa. Berada di lahan yang 

berukuran tidak lebih dari 10x10 meter ini, Situs Duplang menyimpan sejarah 

panjang tentang peradaban manusia nusantara di masa lampau. Sudarman 

Abdurahim, juru pelihara situs Duplang, mengatakan, situs ini munculnya pada 

abad ke-10, bergantian dengan munculnya Candi Borobudur di abad ke-9. Banyak 

yang meyakini ini sudah ada sejak abad ke-4. Dan memang di sini ini merupakan 

salah satu perkampungan purbakala di Jawa Timur, selain Kendal dan 

Trowulan.  Situs Duplang membuka mata dunia bahwa peradaban manusia 

nusantara sudah ada sejak berabad-abad silam.  

Situs Duplang, kekayaan heritage yang dimiliki Indonesia, suatu karunia 

yang harus dijaga sebagai bentuk penghormatan kepada akar kebudayaan manusia 

Indonesia. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda 

Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar 

Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan  

keberadaannya karena memiliki nilai penting. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang 

berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan 



2 
 

Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau 

bukti kejadian pada masa lalu. sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, 

agama,dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.1 

Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar 

Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan 

memanfaatkannya.2 Fakta empiris tentang kelestarian situs megalitik di Desa Kamal 

hanya bersifat konseptual saja. Telah ada konsep tentang cara melindungi situs 

misalkan dengan membuat pagar pembatas area situs, namun demikian masih 

terdapat beberapa peninggalan megalitik yang belum diberi pagar pembatas maupun 

label. Upaya pengembangan dan pemanfaatan juga sudah dilakukan misalnya untuk 

pariwisata budaya dan pembelajaran, namun demikian tidak banyak masyarakat yang 

datang ke situs ini selain yang memiliki tujuan khusus seperti arkeolog atau peneliti.3 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdur Rahim kurangya 

pengunjung dikarenakan tidak banyak yang tau tentang keberadaan situs-situs 

megalitik di Desa Kamal, bahkan warga Jember sendiri. Selain itu situs yang 

merupakan peninggalan masa kuno Nusantara ini kurang familiar di kalangan muda 

yang notabene memungkinkan untuk mengeksplorasi, berwisata dan mengenal 

sejarah di situs ini seperti ke tempat wisata yang lain di wilayah Jember. Bapak 

Rahim menyampaikan bahwa jika situs ini digemari oleh generasi muda, secara tidak 

langsung kelestarian situs ini akan terjaga untuk masa selanjutnya walau hanya 

                                                           
1
 Undang-Undang Tentang Cagar Budaya Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 1 

2
 Undang-Undang Tentang Cagar Budaya Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 1 

3 Observasi, Agustus 2018 
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dengan mengenal keberadaannya.4 Apa yang diutarakan oleh Bapak Rahim sedikit 

bertentangan dengan kondisi era milenial saat ini. 

Generasi millennials adalah generasi yang lahir antara tahun 1981-2000, atau 

yang saat ini berusia 15 tahun hingga 34 tahun. Generasi millennials (juga dikenal 

sebagai Generasi Milenial atau Generasi Y) adalah kelompok demografis setelah 

Generasi X, sedangkan generasi Z merupakan generasi yang lahir setelah tahun 2000 

hingga saat ini. 5 Kata generasi Milenial Pertama kali dikenali oleh sosiolog 

Hongaria, Karl Mannheim (1893-1947) Dalam bukunya “Diagnosis of Our Time” dia 

mengidentifikasi adanya generasi pasca P.D. II. Pada tahun 1980-an di Eropa mulai 

berkembang aliran postmodernisme. Pada generasi X terjadi perubahan pertama yang 

kompleks, pada generasi Y terjadi perubahan kedua yang sangat kompleks yakni 

sudah banyak digital/gadget dan pada generasi Z terjadi perubahan ketiga yakni 

menjawab kompleksitas tantangan. Generasi millennials memiliki ciri khas tersendiri 

yaitu, mereka lahir pada saat TV berwarna,handphone juga internet sudah 

diperkenalkan. Sehingga generasi ini sangat mahir dalam teknologi. 

Di dunia sosial media, generasi millennials sangat mendominasi jika 

dibandingkan dengan generasi X. Dengan kemampuannya di dunia teknologi dan 

sarana yang ada, generasi millenials belum banyak yang sadar akan kesempatan dan 

peluang di depan mereka. Generasi millennials cenderung lebih tidak peduli terhadap 

keadaan sosial di sekitar mereka seperti dunia politik ataupun perkembangan 

                                                           
4 Sudarman Abdurrahim,Wawancara, Jember, Agustus 2018 
5 Hasanudin Ali Dkk. ‘’Indonesia 2020: The Urban Middle Class Millenials”, (Jakarta:Alvara Strategi 
Indonesia, 2016) 
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ekonomi Indonesia. Kebanyakan dari generasi millenials hanya peduli untuk 

membanggakan pola hidup kebebasan dan hedonisme. Memiliki visi yang tidak 

realistis dan terlalu idealistis, yang penting bisa gaya.6  

Keberadaan generasi milenial merupakan peluang dan tantangan tersendiri 

khususnya bagi pembelajaran IPS yang memiliki tujuan menumbuhkan kesadaran 

dan kepedulian terhadap masyarakat atau lingkungan, melalui pemahaman terhadap 

nilai-nilai sejarah dan kebudayaan masyarakat.  

Pada tahun 2025 diperkirakan akan terjadi perubahan kependudukan yang 

besar yang disebut sebagai “Bonus  Demografis” yakni jumlah usia produktif akan 

lebih besar daripada jumlah lansia dan anak-anak.  Bonus demografis ini merupakan 

sebuah tantangan bagi seorang guru dan calon guru karena jumlah penduduk usia 

produktif mempengaruhi kualitas pendidikan Indonesia.  Bonus demografis bagi 

dunia pendidikan ialah tantangan terbesar karena pada zaman bonus demografis ini 

terdapat generasi Y dan Z, dimana generasi ini lebih terpesona oleh gadget daripada 

membaca buku. Jam banyak anak-anak hanya untuk bermain komputer, handphone, 

dan gadget lainnya daripada membaca buku. Berdasarkan penellitian, 43% penduduk 

Indonesia Tamatan SD dan tes membaca yang dilakukan 61 negara, Indonesia berada 

di peringkat 60 dari 61 negara. Tingkat membaca penduduk Indonesia lebih rendah 

dari negara Vietnam. Kemajuan teknologi ini memiliki dampak negatif dan dampak 

positif. Dampak  positif dari kemajuan IPTEK ialah mudahnya mendapat informasi 

                                                           
6
 Wiriatmadja, Rochiati, “ Peluang dan Tantangan Pendidikan IPS di Era Generasi Muda Milenia 

dalam Perpektif Historis dan Filosofis”, Makalah disampaikan salam kuliah umum di Auditorium 
FPIPS UPI Jln. Dr. Setiabudhi. No. 229 Bandung. Jumat, (22/12). 
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dan mudahnya berkomunikasi dengan yang berjarak jauh, namun adapun dampak 

negatifnya yakni meningkatnya rasa malas membaca buku karena mudahnya 

mendapat informasi. Gadget itu penting, namun jika tidak bisa memanfaatkannya 

dengan baik maka akan menjadi sampah “Garbage”. Tahun 2025 atau 2045 dikenal 

sebagai “Golden Age” dimana tugas pendidikan ialah menyiapkan guru-guru 

profesional yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan komitmen. Sedangkan 

tugas guru dan calon guru  ialah menyiapkan keterampilan-keterampilan untuk 

menghadapi tantangan abad 21.7 

Berdasarkan beberapa pemaparan di atas, maka diperoleh beberapa 

kesimpulan bahwa diperlukan strategi khusus untuk mengenalkan keberadaan situs 

cagar budaya, khususnya situs megalitik di Desa Kamal Arjasa. Diperlukan pula 

media yang interaktif yang dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai calon guru 

dalam menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat atau 

lingkungan, melalui pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah dan kebudayaan di  

kalangan generasi milenial Jember. Melihat hal ini, peneliti tertarik untuk 

mengembangkan sebuah katalog digital tentang situs-situs megalitik dengan muatan 

materi lokal sebagai upaya pelestarian warisan historis.  

 

 

 

 

                                                           
7
 Abdul Azis Wahab, “Digital Native”. Makalah disampaikan salam kuliah umum di Auditorium 

FPIPS UPI Jln. Dr. Setiabudhi. No. 229 Bandung. Jumat, (22/12). 
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B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana kondisi Situs-situs Megalitik di Desa Kamal Arjasa Jember? 

2. Bagaimana pengembangan Katalog Digital Situs-situs Megalitik di Desa Kamal 

Arjasa Jember? 

3. Bagaimana pemanfaatan Katalog Digital Situs-situs Megalitik di Desa Kamal 

Arjasa Jember sebagai sebagai media belajar bermuatan materi lokal bagi 

mahasiswa Tadris IPS? 

 

C. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Menjelaskan kondisi Situs-situs Megalitik di Desa Kamal Arjasa Jember. 

2. Mengembangkan Katalog Digital Situs-situs Megalitik di Desa Kamal Arjasa 

Jember. 

3. Memanfaatkan Katalog Digital Situs-situs Megalitik di Desa Kamal Arjasa 

Jember sebagai media belajar bermuatan materi lokal bagi mahasiswa Tadris IPS. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian (Penelitian) 

Penyusunan penelitian ini didahului dengan melakukan kajian dari beberapa 

penelitian terdahulu. Pertama penelitian Dina Hidayah (2013) tentang Pemanfaatan 

Situs-Situs Megalitik Di Desa Kamal Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember sebagai 

Obyek Wisata Budaya . Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang 

terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Sumber-sumber yang 

digunakan adalah (1) sumber benda, berupa benda-benda peninggalan yang ada di 

situs-situs megalitik Desa Kamal; (2) sumber tertulis diperoleh dari laporan penelitian 

terdahulu serta buku-buku penunjang yang relevan; (3) sumber lisan, diperoleh dari 

hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari 

penelitian ini membahas tentang potensi yang ada di situs-situs megalitik Desa Kamal 

diantaranya berupa, potensi wisata budaya serta wisata pendukung lainnya seperti, 

wisata alam. Wisata budaya diantaranya berupa benda-benda peninggalan megalitik. 

Peninggalan megalitik yang ada di situs-situs megalitik Desa Kamal yaitu batu 

kenong, menhir, kubur batu, dolmen,  batu lesung dan gilis; rasional pentingnya 

pemanfaatan situs-situs megalitik Desa Kamal sebagai obyek wisata budaya; cara 

pemanfaatan situs-situs megalitik Desa Kamal sebagai obyek wisata budaya. 

Kajian penelitian terdahulu yang kedua adalah tulisan Siti Nurul Adimah 

Dkk.(2013) tentang Situs Duplang Di Desa Kamal Kecamatan Arjasa Kabupaten 

Jember: Historisitas Dan Pemanfaatannya Sebagai Sumber  Pembelajaran Sejarah. 
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Dari tulisan ini diperoleh kesimpulan bahwa Situs duplang di Kabupaten Jember 

memiliki nilai sejarah yang cukup tinggi sehingga bisa digunakan sebagai sumber 

pembelajaran sejarah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mendeskripsikan 

historisitas dan menggunakan Situs Duplang sebagai sumber pembelajaran sejarah 

dengan menggunakan sejarah metode. Hasil analisis dan interpretasi membuktikan 

bahwa peninggalan prasejarah pada Situs Duplang telah nilai historis. Hal ini dapat 

diketahui oleh periode historis di desa Kamal di huni oleh manusia purba. Dengan 

objek peninggalan prasejarah di Situs Duplang dapat digunakan sebagai media 

sejarah pengajaran. 

Penelitian berikutnya adalah tulisan Fitro Nur Hakim, Dkk tentang  

Perancangan Katalog Digital Pada UMKM Sentra Bordir Desa Padurenan Kudus. 

Temuan yang ada di lapangan mengindikasikan bahwa produksi bordir di Desa 

Pedurenan seakan menyurut ditengah kepungan produk-produk sandang yang instan, 

terlihat bagus dan murah. Sebenarnya produk bordir menyasar lebih kepada selera, 

seni dan originalitas. Sebagai upaya dalam membagun branding yang bisa 

mengangkat produk-produk bordir Pedurenan adalah menampilkan kembali Produk 

Bordir secara Tekstual terlebih dahulu kepada masyarakat dengan perancangan 

katalog digital. Metode pengembangan sistem untuk rancang bangun katalog digital 

menggunakan 6 tahapan, yaitu concept, design, material collecting, assembly, testing. 

Dengan perancangan katalog digital pada UMKM Sentra Bordir Desa Padurenan 

Kudus maka UMKM mampu meningkatkan peluang dengan menyatukan katalog 

digital dengan website e-commerce, mengembangkan aplikasi berbasis tablet, 

handphone, ditambah dengan fitur email marketing dan penguatan peluang transaksi 
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dengan calon konsumen. Dengan merancang katalog digital UMKM mampu 

memperlihatkan produk dengan jelas, dapat ditautkan dengan web dan media sosial, 

mudah dan cepat dibawa kemana saja, bisa diperkaya dengan multimedia, dan bisa 

dilengkapi informasi detail tentang produk bordir yang dijual.  

Penelitian pertama kajiannya terbatas pada pemanfaatan Situs Megalitik 

Duplang sebagai wisata budaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

sejarah. Penelitian kajiannya terbatas pada pemanfaatan Situs Duplang sebagai 

sumber pembelajaran sejarah. Penelitian ketiga membahas tentang perencanaan 

katalog digital untuk meningkatkan pemasaran Bordir di Desa Padurenan. Dari ketiga 

penelitian tersebut peneliti menemukan ide dan celah untuk mengatasi permasalahan 

tentang popularitas benda cagar budaya di kalangan muda milenial dengan 

mengembangkan sebuah Katalog Digital Situs Megalitik di Desa Kamal Arjasa 

Jember serta Pemanfaatannya sebagai sumber pembelajaran IPS. 

 

B. Konsep atau Teori Relevan 

a. Kajian Konsep  

1. Katalog Digital  

Media katalog memiliki satu atau lebih database sebagai bagian besar back end. 

Katalog produk akan diorganisasikan dalam suatu pangkalan data. Materi isi yang 

lain juga dapat disimpan di dalam pangkalan data tertentu. Fungsi penggunaan 

pangkalan data atau database membuat jauh lebih mudah untuk melakukan 

perubahan. Ketika sesuatu berubah pada spesifikasinya misalnya, peningkatan terjadi 

pada produk, maka hanya perlu melakukan perubahan dalam database, maka seluruh 
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halaman yang memperlihatkan spesifikasi itu akan ikut berubah, tidak perlu 

mengubah masing-masing halaman secara manual. Sesuai dengan rancangan media 

katalog yang menggunakan metode CD Interaktif dan offline, maka perancangan 

database tidak seperti halnya pada media katalog online. 

Pembuatan katalog offline ini menggunakan suatu Multimedia Authoring yang 

memungkinkan semua asset disimpan dalam satu file native yang hanya didukung 

oleh software tersebut, dengan demikian database akan tercipta dalam software 

tersebut. Pilihan untuk menggunakan database yang proprietary software 

dikarenakan : (1) Data produk yang menjadi konten tidak banyak; (2) Media disajikan 

secara offline yaitu menggunakan CD atau DVD bisa juga menggunakan Flashdisk 

atau media simpan portable lainnya dan (3) Tampilan media katalog yang fixed tidak 

terpengaruh input dari audiensnya.Selain tiga sebab ditatas penggunaan satu Software 

Multimedia Authoring memberikan kecepatan dalam mengolah dan mempublikasi 

hasilnya. 8 

 

2. Situs Megalitikum  

William Haviland  mengatakan bahwa situs adalah tempat-tempat dimana 

ditemukan peninggalan-peninggalan arkeologi di kediaman makhluk manusia pada 

zaman dahulu.Situs biasanya ditentukan berdasarkan survey suatu daerah”.   Lebih 

lanjut William Haviland juga mengatakan bahwa artefak/artefac adalah sisa-sisa alat 

bekas suatu kebudayaan zaman prehistori yang digali dari dalam lapisan bumi. 

                                                           
8 Fitro Nur Hakim, Dkk, “Perancangan Katalog Digital Pada UMKM Sentra Bordir Desa Padurenan 
Kudus, Jurnal Informatika UPGRIS Volume 1 Nomer 2 Edisi, Desember 2015) 
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Artefak ialah objek yang dibentuk atau diubah oleh manusia”.9 Berdasarkan 

penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Situs diketahui karena adanya artefak. 

Ahli arkeologi mempelajari peninggalan-peninggalan yang berupa benda untuk 

menggambarkan dan menerangkan perilaku manusia. Jadi situs sejarah adalah tempat 

dimana terdapat informasi tentang peninggalan-peninggalan bersejarah. Salah satu 

contoh situs sejarah adalah Situs Duplang di Desa Kamal Arjasa Jember . 

Megalitik berasal dari kata mega yang berarti besar dan lithos yang berarti 

batu, sehingga dapat diartikan sebagai batu besar.10 Sebagian besar tinggalan 

megalitik terbuat dari susunan batuan monolit yang memiliki ukuran relatif besar, 

seperti menhir, dolmen, ataupun punden berundak. Berdasarkan makna kata dan 

tinggalan-tinggalan megalitik tersebut, megalitik selalu dikaitkan dengan budaya batu 

besar. Tidak hanya terkait dengan budaya batu besar, megalitik juga memiliki 

keterkaitan dengan pemujaan terhadap nenek moyang. Hal ini terlihat dari upacara 

yang dilakukan sebelum mendirikan bangunan atau monumen megalitik. Upacara ini 

selalu dikaitkan dengan penghormatan terhadap kematian tetua mereka atau 

perwujudan rasa hormat mereka terhadap nenek moyang yang telah meninggal. Oleh 

karena itu, dapat disimpulkan terdapat dua macam fungsi dan budaya megalitik, yaitu 

berkaitan dengan upacara atau ritual tertentu dan penguburan. 11  

Tinggalan megalitik tersebar hampir di seluruh Kepulauan Indonesia, antara 

lain ditemukan di Pulau Sulawesi, Sumatra, Jawa, Nusa Tenggara, Bali dan Lombok. 

                                                           
9
  Warsito.  Antropologi Budaya, ( Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hlm.25   

10
 Soejono, R.P. (ed), Sejarah Nasional Indonesia I: Zaman Prasejarah di 

Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010) 
11

 Sukendar, Haris. Dkk, Metode Penelitian Arkeologi,( Jakarta: Pusat Penelitian 

Arkeologi Nasional, 1999), hlm.55. 
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Tinggalan megalitik tersebut memiliki beberapa variasi, seperti dolmen, menhir, 

punden berundak, meja batu, jalan. Budaya-budaya megalitik ini berkembang sesuai 

dengan corak budaya lokal dalam kondisi masa sekarang. 12 Budaya-budaya megalitik 

tersebar di kepulauan Indonesia dan beberapa di antaranya masih berlangsung, 

bahkan berkembang sesuai dengan budaya setempat.  

 

3. Generasi Milenial 

Beberapa tahun terakhir definisi generasi telah berkembang, salah satunya 

adalah definisi menurut Kupperschmidt’s (2000) yang mengatakan bahwa generasi 

adalah sekelompok individu yang mengidentifikasi kelompoknya berdasarkan 

kesamaan tahun kelahiran, umur, lokasi, dan kejadian – kejadian dalam kehidupan 

kelompok individu tersebut yang memiliki pengaruh signifikan dalam fase 

pertumbuhan mereka. Dari beberapa definisi tersebut  teori tetang perbedaan generasi 

dipopulerkan oleh Neil Howe dan William Strauss pada tahun 1991. Howe & Strauss 

(1991, 2000) membagi generasi berdasarkan kesamaan rentang waktu kelahiran dan 

kesamaan    kejadian – kejadian historis. Pembagian generasi tersebut juga banyak 

dikemukakan oleh peneliti – peneliti lain denganlabel yang berbeda – beda, tetapi 

secara umum memiliki makna yang sama. Sebagai contoh menurut Martin & Tulgan 

(2002) Generasi Y adalah generasi yang lahir pada kisaran tahun 1978, sementara 

menurut Howe & Strauss (2000) generasi Y adalah generasi yang lahir pada tahun 

1982, hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan skema yang digunakan untuk 

                                                           
12 Soejono, R.P. (ed), Sejarah Nasional Indonesia I: Zaman Prasejarah di 

Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm 448. 
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mengelompokkan generasi tersebut, karena peneliti – peneliti tersebut berasal dari 

Negara yang berbeda.  

Dari penjelasan tersebut ada 2 hal utama yang mendasari pengelompokan 

generasi, yaitu faktor demografi khususnya kesamaan tahun kelahiran dan yang kedua 

adalah faktor sosiologis khususnya adalah kejdian – kejadian yang historis, menurut 

Parry & Urwin (2011) faktor kedua lebih banyak dipakai sebagai dasar dalam studi 

maupun penelitian tentang perbedaan generasi. Para ahli berpendapat bahwa generasi 

terbentuk lebih disebabkan karena kejadian atau event yang bersejarah dibanding 

dengan tahun kelahiran, sebagai contoh dalam tabel 1 dapat dilihat bahwa generasi 

Baby Boom dimulai pada rentang waktu dari tahun 1943 sampai dengan 1946 dan 

berakhir pada rentang waktu 1960 sampai dengan 1969.  

Generasi X dimulai dari rentang waktu yang bervariasi, yaitu dari tahun 1961  

sampai dengan tahun 1965 dan berakhir pada tahun 1975 sampai dengan 1981. 

Generasi Y dikenal dengan sebutan generasi millenial atau milenium. Ungkapan 

generasi Y mulai dipakai pada editorial koran besar Amerika Serikat pada Agustus 

1993. Generasi ini banyak menggunakan teknologi komunikasi instan seperti email, 

SMS, instant messaging dan media sosial seperti facebook dan twitter, dengan kata 

lain generasi Y adalah generasi yang tumbuh pada era internet booming (Lyons, 

2004). Lebih lanjut (Lyons, 2004) mengungkapkan ciri – ciri dari generasi Y adalah:  

karakteristik masing-masing individu berbeda, tergantung dimana ia dibesarkan, 

strata ekonomi, dan sosial keluarganya, pola komunikasinya sangat terbuka dibanding 

generasi-generasi sebelumnya, pemakai media sosial yang fanatik dan kehidupannya 

sangat terpengaruh dengan perkembangan teknologi, lebih terbuka dengan pandangan 



14 
 

politik dan ekonomi, sehingga mereka terlihat sangat reaktif terhadap perubahan 

lingkungan yang terjadi di sekelilingnya, memiliki perhatian yang lebih terhadap 

kekayaan.13 

 

4. Sumber Belajar IPS 

Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi dalam 

pembelajaran. sumber belajar ditetapkan sebagai informasi yang disajikan dan 

disimpan dalam berbagai bentuk media, yang dapat membantu siswa dalam belajar, 

sebagai perwujudan dari kurikulum. 14 Bentuknya tidak terbatas apakah dalam bentuk 

cetakan, video, perangkat lunak, atau kombinasi dari beberapa bentuk tersebut yang 

dapat digunakan siswa dan guru. Sumber belajar juga dapat diartikan sebagai segala 

tempat atau lingkungan, orang, dan benda yang mengandung imformasi yang menjadi 

wahana bagi siswa untuk melakukan proses perubahan perilaku. Pengertian sumber 

belajar sangat luas. Namun secara umum ada beberapa klasifikasi sumber belajar. 

AECT (Association of Education Communication Technology) mengklasifikasikan 

sumber belajar dalam enam macam yaitu message, people, materials, device, 

technique, dan setting.15 

Dalam penelitian ini sumber belajar yang dimaksud adalah sumber belajar IPS. 

Batasan dan tujuan IPS adalah suatu penyederhanaan disiplin ilmu-ilmu sosial, 

psikologi, filsafat, ideologi negara dan agama yang diorganisasikan, disajikan secara 

                                                           
13 Yanuar Surya Putra, Theoritical Review : Teori Perbedaan Generasi. Among Makarti Vol.9 No.18, 
(Desember  2016) hlm. 123-132 
14 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, Mengembangkan Standar 

Kompetensi Guru. (Jakarta: PT Rosda Karya, 2008) hlm.170  
15

 Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, Psikologi Belajar.( Jakarta: RinekaCipta, 2004) 
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ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. Berdasarkan batasan tujuan tersebut, 

maka IPS untuk tingkat sekolah diartikan sebagai: 1) pendidikan yang menekankan 

pada tumbuhnya nilai-nilai kewarganegaraan, moral, ideologi negara dan agama; 2) 

pendidikan yang menekankan pada isi dan metode berpikir ilmuan sosial; 3) 

pendidikan yang menekankan pada reflectif inquiry; dan 4) pendidikan yang 

mengambil kebaikan-kebaikan dari butir 1, 2, dan 3 tersebut. 16  

 

Kajian Teori 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori generasi Strauss-

Howe. Asumsi dasar Strauss dan Howe dalam merumuskan karakter dari tiap 

generasi. adalah setiap generasi akan cenderung menjadi oposisi generasi lainnya. 

Sebagai contoh, setiap generasi akan mencoba untuk memperbaiki dan 

mengkompensasi apa yang mereka persepsikan dari generasi usia pertengahan yang 

berkuasa pada saat itu. Batasan teori generasi Strauss-Howe terlihat dari cara 

perumusannya. Studi yang dilakukan kedua sejarawan tersebut dalam merumuskan 

generasi sangat subjektif karena hanya didasari literatur sejarah yang minim sumber 

primer. Teori ini bahkan dikritisi oleh banyak pihak yang menganggap teori ini sangat 

imajinatif karena kurangnya bukti. Selain itu, teori ini juga sangat deterministik dan 

tidak mempertimbangkan faktor-faktor mikro di luar peristiwa sejarah yang sifatnya 

makro. Contohnya, bisa saja seseorang lebih terbentuk oleh tradisi keluarganya yang 

sangat kuat dibanding tren pada masanya. 

                                                           
16 Numan Sumantri, Pembaharuan Pendidikan IPS. Bandung : Rosda Karya, 2001)hlm.44 
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Berangkat dari asumsi dan batasan tersebut, Strauss dan Howe berpendapat 

bahwa terdapat enam generasi yang masih hidup hingga kini. Setiap generasi memiliki 

nama yang berbeda bergantung pada peristiwa yang terjadi pada masa hidupnya.  

Tabel 2.1  Diagonal Generasi 

 1920 1941 1962 1983 2004 

Lansia, Umur 66-87 Sensitive  Visioner  Tertutup  Sibuk  Sensitive  

Usia Paruh Baya, 

Umur 44-65 

Moralistic  Pragmatis  Berkekuatan  Tidak tegas Moralistic  

Usia Dewasa muda, 

umur 22-43 

Diasingkan  Heroic  Konformis  Narsis  diasingkan 

Usia anak-anak dan 

remaja, umur 0-21 

Dilindungi  Ter’cekik’ Dimanja  Dikritisi  Dilindungi  

 

Dari pola ini akan terbentuk empat pola dasar generasi atau archetypes. Setiap 

warna pada tabel di atas yang diberikan melambangkan tiap archetype. Warna biru 

melambangkan Prophet, warna ungu melambangkan Nomad, warna kuning 

melambangkan Hero dan warna hijau melambangkan Artist. Setiap archetype 

memiliki kesamaan sikap dasar terhadap keluarga, risiko, budaya, nilai-nilai, 

keterlibatan dalam negara dan lain-lain. Secara garis besar, sikap dasar tiap 

archetype dapat dilihat dari table di bawah ini. 

 

 

 

Tabel 2.1  Tabel  Archetypes 
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BAB III 

METODE DAN TEKNIK PENGGALIAN DATA 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah model penelitian dan pengembangan (R&D) merupakan 

cara yang digunakan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu produk 

berdasarkan prosedur yang sistematis, sehingga produk yang dihasilkan memiliki nilai ilmiah 

yang tinggi dan dapat dipercaya. Model yang digunakan dalam pengembangan media 

katalog digital adalah model pengembangan produk multimedia dari Sutopo (2003). 

Metodologi pengembangan multimedia terdiri dari 6 tahapan, yaitu concept, design, 

material collecting, assembly, testing dan distribution seperti gambar di bawah ini:17 

 

Gambar Model Pengembangan Multimedia 

 

Adapun penjelasan dari tahap metode Multimedia Development Life Cycle 

(MDLC) adalah sebagai berikut. 

                                                           
17Sutopo Ariesto Hadi, Multimedia Interaktif dan Flash,( Yogyakarta:PT Graha Ilmu, 2003)  
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1. Concept (Konsep). Merumuskan dasar-dasar dari proyek multimedia yang 

akan dibuat dan dikembangkan. Terutama pada tujuan dan jenis proyek yang 

dibuat.  

2. Design (Desain / Rancangan). Tahap dimana pembuat atau pengembang 

proyek multimedia menjabarkan secara rinci apa yang akan dilakukan dan 

bagaimana proyek multimedia tersebut akan dibuat. Pembuatan naskah 

ataupun navigasi serta proses desain lain harus secara lengkap dilakukan. Pada 

tahap ini akan harus mengetahui bagaimana hasil akhir dari proyek yang 

dikerjakan. 

3. Obtaining Content Material (Pengumpulan Materi). Merupakan proses untuk 

pengumpulan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proyek. Mengenai materi 

yang akan disampaikan, kemudian file-file multimedia seperti audia, video, 

dan gambar yang dimasukkan dalam penyajian proyek multimedia tersebut. 

4. Assembly (Penyusunan dan Pembuatan). Waktunya proyek multimedia 

diproduksi. Materi-materi sefta file-file multimedia yang sudah didapat 

kemudian dirangkai dan disusun sesuai desain. Pada proses ini sangat 

dibutuhkan kemampuan dari ahli agar mendapatkan hasil yang baik.  

5. Testing (Uji Coba). Setelah hasil dari proyek multimedia jadi, perlu dilakukan 

uji coba. Uji coba dilakukan dengan menerapkan hasil dari proyek multimedia 

tersebut pada pembelajaran secara minor. Hal ini dimaksudkan agar apa yang 

telah dibuat sebelumnya memang tepat sebelum dapat diterapkan dalam 

pembelajaran secara massal. 
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6. Distribution (Menyebarluaskan). Tahap penggandaan dan penyebaran hasil 

kepada pengguna. Multimedia perlu dikemas dengan baik sesuai dengan 

media penyebar luasannya, apakah melalui CD/DVD, download, ataupun 

media yang lain.  

 

B. Uji Coba Produk 

Dalam bagian ini secara berurutan dikemukakan tentang desain uji coba 

subjek validasi, jenis data, instrumen pengumpulan data dan teknik analisis data. 

1. Desain Uji Coba 

Uji coba dalam penelitian ini meliputi uji kelayakan isi dan penyajian, uji 

skala kecil dan uji coba lapangan tahap awal dan uji coba lapangan utama. 

Validasi dilakukan oleh para subjek coba dengan cara mengisi instrumen berupa 

angket serta memberi komentar dan saran terhadap produk pengembangan. Selain 

itu dilakukan juga wawancara dan keefektivitasan penggunaan katalog digital 

peningggalan megalithikum Situs Kamal Arjasa Jember.  Uji coba diawali dengan 

validasi oleh ahli terhadap bahan ajar. Para ahli tersebut adalah ahli desain media 

pembelajaran, ahli materi IPS dan ahli bahasa.  

Setelah produk melalui validasi oleh ahli produk tersebut diujicobakan 

pada beberapa mahasiswa Tadris IPS. Pemilihan mahasiswa didasarkan pada 

kemampuan mahasiswa dengan memilih mahasiswa yang memiliki rata-rata 

kemampuan tinggi, sedang dan rendah. Hasil uji coba skala kecil digunakan 

sebagai pertimbangan untuk memperbaiki produk pengembangan.Uji coba ini 
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dinamakan uji coba tahap awal. Berdasarkan uji coba skala tahap awal kemudian 

produk dilakukan perbaikan  

Produk yang telah diujicoba tahap awal selanjutnya diujicobakan pada 

seluruh mahasiswa Tadris IPS Angkatan 2021 yang menempuh mata kuliah Ilmu 

Sejarah dan Pendidikan IPS.  Uji coba ini dinamakan uji coba lapangan utama. 

Berdasarkan uji coba lapangan utama maka tercipta produk berupa katalog digital 

dengan muatan materi sejarah lokal Jember. 

 

2. Subjek Coba 

Subjek coba atau validator pada penelitian ini yaitu: (1) kelompok ahli 

yang terdiri dari ahli desain multimedia, ahli materi IPS, , (2) kelompok pengguna 

untuk uji coba terbatas yang terdiri dari mahasiswa Tadris IPS. 

 

3. Jenis Data 

Jenis data yang diperoleh dari uji coba pada penelitian dan pengembangan 

ini terdiri dari data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari 

saran dan masukan ahli desain media pembelajaran, ahli materi, ahli bahasa,  serta 

mahasiswa. Data kuantitatif diperoleh dari angket validasi ahli desain media 

pembelajaran, ahli materi, ahli bahasa, hasil observasi perilaku, penilaian diri-

sendiri serta hasil belajar mahasiswa. Data yang diperoleh dari para ahli berupa 

data kualitatif maupun kuantitatif digunakan untuk mengetahui kevalidan bahan 

ajar yang dikembangkan, sedangkan data yang diperoleh dari guru dan mahasiswa 

melalui angket keterterapan, observasi perilaku, penilaian diri dan hasil belajar 
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digunakan untuk mengetahui keterterapan dan keefektifan modul yang 

dikembangkan. 

 

4. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data 

sehingga dapat digunakan untuk mengetahui tingkat validitas, tingkat keterterapan  

dan tingkat keefektifan SMP/MTs. yang diujicobakan. Berikut ini disajikan 

jabaran aspek yang akan dinilai, instrumen yang akan digunakan, data yang akan 

diamati dan responden yang terlibat dalam tabel di bawah ini: 

 

Tabel 3.1 Aspek yang Diamati, Instrumen, Data yang Diamati dan Responden 

Aspek yang 

Diamati 

Instrumen Data yang Diamati Sumber Data 

Kevalidan produk Angket validasi Kevalidan bahan ajar 

siswa dan panduan guru 

Ahli materi/Isi 

Ahli Desain 

Mahasiswa 

Keefektifan 

produk 

 Angket mahasiswa 

 Pedoman 

wawancara  

 Keefektifan produk 

 

 

Mahasiswa 

 

5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis deskriptif. Analisis data deskriptif digunakan untuk menganalisis data yang 

berupa catatan saran, kritik dan tanggapan/komentar yang diperoleh dari angket 
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validasi dan hasil wawancara dengan guru. Analisis statistik deskriptif digunakan 

untuk menganalisis data berupa skor dari angket validasi dan angket respon guru. 

 

a. Analisis Kevalidan Bahan Ajar  

Data kelayakan katalog digital peningggalan megalithikum Situs Kamal 

Arjasa Jember diperoleh dari ahli komputer, ahli isi/materi dan guru. Data berupa 

skor tersebut kemudian dianalisis dengan deskriptif persentase menggunakan rumus 

dari berikut ini:18 

 

� =
�����

�� − �	


 �% 

Keterangan: 

V  = Validitas 

Σ TSEV = Jumlah total skor empiris validator 

Σ S-max = Jumlah skor maksimal yang diharapkan 

100%  = Konstanta 

 

Setelah hasil persentase diketahui, langkah selanjutnya adalah 

menginterpretasikan hasil persentase tersebut berdasarkan kriteria yang telah 

ditentukan sebelumnya. Kriteria tersebut dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini. 

Tabel 3.2 Kriteria Tingkat Validitas Bahan Ajar 

Kriteria Kualifikasi Keterangan 

                                                           
18  S. Akbar dan H. Sriwiyana, Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

(Malang: Cipta Media, 2011), 208 
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75,01% - 100,00 % 

50,01% - 75,01% 

25,01% - 50,01% 

0,00% - 25,01% 

Sangat valid 

Cukup valid 

Tidak valid 

Sangat tidak valid 

Tanpa revisi 

Revisi kecil 

Revisi besar 

Revisi Besar 

Sumber: Akbar dan Sriwiyana (2011:207) 

 

Apabila hasil yang diperoleh berada pada kualifikasi tidak valid atau sangat 

tidak valid maka perlu dilakukan revisi besar terhadap bahan ajar yang 

dikembangkan. Apabila hasil yang diperoleh cukup valid maka perlu revisi kecil 

terhadap katalog digital peningggalan megalithikum Situs Kamal Arjasa 

Jember.yang dikembangkan, sedangkan apabila hasil yang diperoleh sangat valid 

maka produk dapat digunakan tanpa revisi. 

 

b. Analisis Keefektifan Bahan Ajar 

Data keefektifan produk merupakan data yang menggambarkan efektif 

tidaknya katalog digital peningggalan megalithikum Situs Kamal Arjasa Jember. 

dalam pembelajaran. Data tersebut diperoleh dari analisis respon guru dan siswa. 

Data berupa skor tersebut kemudian dianalisis dengan deskriptif persentase 

menggunakan rumus yang telah dimodifikasi berikut ini:19 

 

� =
�����

�� − �	


 �% 

                                                           
19

 S. Akbar dan H. Sriwiyana, Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

(Malang: Cipta Media, 2011), 208 
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Keterangan: 

R  = Response 

Σ TSEV = Jumlah total skor empiris validator 

Σ S-max = Jumlah skor maksimal yang diharapkan 

100%  = Konstanta 

 

Setelah hasil persentase diketahui, langkah selanjutnya adalah 

menginterpretasikan hasil persentase tersebut berdasarkan kriteria yang telah 

ditentukan sebelumnya. Kriteria tersebut dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini. 

 

Tabel 3.3 Kriteria Tingkat Respon Mahasiswa untuk Efektifitas Bahan Ajar 

Kriteria Kualifikasi Keterangan 

75,01% - 100,00 % 

50,01% - 75,01% 

25,01% - 50,01% 

0,00% - 25,01% 

Sangat tinggi 

Cukup tinggi 

Rendah 

Sangat rendah 

Tanpa revisi 

Revisi kecil 

Revisi besar 

Revisi Besar 

Sumber: modifikasi dari Akbar dan Sriwiyana (2011:207) 

 

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui kesulitan-kesulitan yang 

dirasakan guru dan masukan-masukan untuk keperluan revisi katalog digital 

peningggalan megalithikum Situs Kamal Arjasa Jember.  
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BAB IV 

HASIL DAN PENGEMBANGAN 

 

 

A. Kondisi Situs-situs Megalithikum di Desa Kamal Arjasa Jember 

Kondisi situs megalitik di Desa Kamal Arjasa Jember diketahui dengan 

melakukan pendataan langsung di desa tersebut. Pendataan dimulai dengan 

mendatangi dulu pengelola/pengurus dari Situs Duplang Bapak Abdul Rahim, 

dimana di situs tersebut terdapat beberapa peninggalan megalithikum yang sudah 

dipindahkan. Pak Rahim menjelaskan tentang gambaran umum kondisi 

peninggalan baik yang in situ maupun yang sudah dipindahkan. Pak Rahim juga 

menunjukkan sketsa peta Desa Kamal lengkap dengan keterangan keberadaan 

peninggalan megalitik. Sketsa Peta ini memandu peneliti untuk menyusuri 

keberadaan peninggalan-peninggalan megalithikum di Desa Kamal. Adapun 

sketsa peta tersebut dapat dilihat pada Lampiran 1.  

Penyusuran pertama dilakukan dengan mengamati kondisi Situs Duplang. 

Berdasarkan pemaparan Pak Rahim dan juga hasil observasi di situs, tercatat  dan 

terdokumentasi sejumlah 43 peninggalan sejarah yang sudah dirawat dengan baik 

dan dipindahkan di Situs Duplang. Rinciannya adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 Tabel Peninggalan Megalitikum yang sudah dipindahkan 

No. Jenis Peninggalan Megalithikum Jumlah 

1.  Batu Kenong Tunggal  37 

2.  Batu Kenong Kembar 2 

3.  Batu Kenong Susun 2 1 

4.  Dolmen 1 

5.  Menhir  2 

Jumlah Total 43 

 

Setelah menyusuri peninggalan megalithikum yang terdapat di Situs 

Duplang peneliti dan Pak Rahim menuju ke peninggalan yang belum 

dipindahkan. Penyisiran pertama dilakukan di tempat beradanya Batu Kenong 

Mata Angin. Berdasarkan pemaparan Bapak Rahim, keberadaan Batu Kenong 

Mata Angin dapat menjadi penunjuk arah mata angin (utara, selatan, barat dan 

timur). Dari lokasi Batu Kenong Mata Angin, peneliti ditemani Pak Rahim 

menyusuri lokasi-lokasi lainnya. Tercatat dan terdokumentasi 24 peninggalan 

sejarah yang belum dipindahkan di Situs Duplang di Desa Kamal. Rinciannya 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Tabel Peninggalan Megalitikum yang belum dipindahkan 

No. Jenis Peninggalan Megalithikum Jumlah 

1.  Batu Lesung 2 

2.  Dolmen 9 

3.  Batu Payung 1 

4.  Batu Kenong Mata Angin 1 
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5.  Batu Kenong Tunggal 7 

6.  Batu Patung 1 

7.  Batu Gamelan 1 

8.  Menhir  1 

9.  Prasasti 2 

Jumlah Total 25 

 

Informasi lebih lanjut terkait peninggalan-peninggalan tersebut baik yang 

sudah dipindahkan maupun masih belum dipindahkan dapat dilihat pada 

Lampiran 2. Peninggalan-peninggalan tersebut memiliki rincian fungsi sebagai 

berikut. 

1. Batu Kenong 

Batu kenong adalah peninggalan masa prasejarah berupa batu berbentuk 

silinder dengan tonjolan di puncaknya. Batu kenong merupakan batu 

persembahan kepada arwah atau roh bagi orang yang sudah meninggal dunia. 

Untuk wilayah Kabupaten Jember batu ini banyak diketemukan di Desa 

Kamal. Berdasarkan bentuk tonjolan pada puncak batu kenong dijumpai tiga 

buah bentuk tonjolan yaitu :  

a. batu kenong yang memiliki tonjolan pada puncak berbentuk bulat;  

b. batu kenong yang memiliki tonjolan pada puncak berbentuk lancip;  

c. batu kenong yang memiliki tonjolan pada puncak berbentuk kotak.  

Pada umumnya ukuran masing masing batu kenong tidak jauh berbeda, 

sedang letak dan posisinya ada yang sporadis dan ada pula yang berkelompok 

(biasanya empat penjuru mata angin 4 buah). Bentuk detail batu kenong 
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adalah sebuah batu monolit yang dibentuk setengah bulat telur vertikal dengan 

satu atau dua pada bagian puncaknya.  

Di Situs Kamal ini terdapat dua jenis batu kenong yaitu batu kenong 

dengan 1 tonjolan (tunggal) dan batu kenong kembar dengan 2 tonjolan. Batu 

kenong tersebut sudah tersusun dan ada yang sudah dipindahkan dari tempat 

semula. Batu kenong melambangkan bentuk persembahan kepada arwah 

nenek moyang dan menjadi pemujaan yang dibuat sekitar abad 4 M. Batu 

kenong tunggal sebagai tanda tempat penguburan sedangkan, batu kenong 

kembar sebagai ompak-ompak atau alas bangunan rumah dari kayu. 

 

2. Dolmen 

Meja yang terbuat dari batu yang berfungsi sebagai tempat meletakkan 

sesajen untuk pemujaan. Dolmen adalah meja batu, yaitu susunan batu yang 

terdiri atas sebuah batu lebar yang ditopang oleh beberapa buah batu lain 

sehingga menyerupai bentuk meja.20 Dolmen tanpa kaki berfungsi sebagai 

pelinggih di kalangan masyarakat megalitik yang telah maju serta digunakan 

sebagai tempat duduk oleh pemimpin atau kepala suku, dan dipandang 

sebagai tempat keramat dalam melakukan pertemuan-pertemuan maupun 

upacara-upacara dalam hubungan pemujaan arwah leluhur. Dengan demikian 

dolmen tidak berkaki ini dapat berfungsi sebagai pelinggih roh ataupun 

                                                           
20 Soejono, R.P., Jacob, T., Hadiwisastra, S., Sutaba, I.M., Kosasih, E.A., & Bintarti, D.D. Zaman 
Prasejarah di Indonesia. Dalam R.P. Soejono & R.Z. Leirissa (Eds.), Sejarah Nasional Indonesia 

I.(Jakarta: Balai Pustaka, 2010) hlm. 498 
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sebagai tempat persajian, yakni sebagai altar untuk meletakkan sesajian atau 

kurban bagi arwah nenek moyang. 

  

3. Menhir 

Pada dasarnya menhir adalah batu tunggal (monolit) yang berasal dari 

periode neolitikum 4000 sebelum masehi, dan berdiri tegak di atas tanah. 

Menhir biasanya didirikan secara tunggal atau berkelompok. Diperkirakan 

benda prasejarah ini didirikan untuk melambangkan phallus, yakni simbol 

kesuburan untuk bumi. Batu ini dinamakan juga sebagai batu besar (megalit) 

dikarenakan ukurannya, para arkeolog mempercayai menhir digunakan untuk 

tujuan religius dan memiliki makna simbolis sebagai sarana penyembahan 

arwah nenek moyang.  

Di Kabupaten Jember menhir hanya terdapat di Desa Kamal Arjasa 

yakni di Situs Duplang dan Kendal. Menurut Von Heine Geldern (dalam 

Poesponegoro dan Notosusanto, 1993:224) bahwa zaman megalitikum dibagi 

menjadi dua gelombang yaitu : 1). megalitikum tua yang diwakili antara lain 

oleh menhir, undak batu dan patungpatung simbolis-monumental bersama-

sama dengan pendukung kebudayaan beliung yang diperkirakan berusia 2500-

1500 Sebelum Masehi, dan dimasukkan pada masa neolithik; 2). megalitikum 

muda yang mewakili antara lain oleh peti kubur batu, dolmen semu, 

sarkofagus, yang berkembang dalam masa yang telah mengenal perunggu dan 

berusia sekitar awal milenium pertama Sebelum Masehi hingga abad-abad 

pertama Masehi.  
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Dengan demikian masyarakat penghuni wilayah Jember dapat 

diperkirakan sudah ada sejak 1500 Sebelum Masehi tatkalah megalitikum 

muda menyebar di Indonesia. Pada masa megalitikum muda ini berkembang 

di Indonesia didukung oleh Kebudayaan Dongson (Deutro Melayu) yang 

menghasilkan peti kubur batu, dolmen, waruga sarkofagus dan berbagai 

bentuk arca yang dinamis keadaannya. 

4. Batu Patung 

Pada dasarnya fungsi dari batu patung sama dengan menhir yaitu 

digunakan untuk tujuan religius dan memiliki makna simbolis sebagai sarana 

penyembahan arwah nenek moyang.  

5. Batu Prasasti 

Batu prasasti yang ada di Situs kamal Arjasa Jember identik dengan 

batu bergores. Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Slamet Sujud 

Purnawan Jati & Deny Yudo Wahyudi dijelaskan bahwa batu bergores adalah 

sebuah monolit berbentuk besar yang pada bagian permukaannya terdapat 

goresan-goresan bekas asahan buatan tangan yang diperkirakan mempunyai 

maksud khusus bagi pembuatnya atau masyarakatnya. Batu-batu bergores di 

daerah Tlogomas yang ditemukan di tepi Sungai Metro ini mempunyai bentuk 

goresan pada permukaan batu monolit berupa garis-garis lurus yang 

memanjang baik secara horizontal atau miring.  

Melalui studi etnoarkeologi terhadap masyarakat Tekirin di Timor di 

mana tradisi megalitiknya masih berlangsung. Ternyata batu bergores di 

Tekirin sangat berperan dalam upacara-upacara sakral yang berhubungan 



32 
 

dengan upacara perang. Tampaknya batu bergores dianggap sebagai batu 

keramat yang mempunyai kekuatan gaib. Dengan mengasah senjata tajam 

berarti senjata yang diasah mempunyai kekuatan gaib yang besar. 

Kemungkinan lain bahwa bentuk asahan benda tajam atau garis-garis lurus 

pada batu gores di Malang ini mempunyai fungsi yang berkaitan dengan 

aktifitas pertanian, yakni sebagai alat untuk menentukan musim tanam. Tafsir 

fungsi batu bergores sebagai alat penghitung musim tanam dapat dipahami 

mengingat lokasi penemuannya berada di dekat aliran sungai yang notabene 

adalah area persawahan yang subur.21 

Dari fungsi peninggalan berupa batu bergores di wilayah Malang dan 

Timor, dapat disejajarkan bahwa kemungkinan besar fungsi batu prasasti di 

Kamal Arjasa juga berkaitan dengan aktifitas pertanian, yakni sebagai alat 

untuk menentukan musim tanam. 

 

B. Pengembangan Katalog Digital Situs-situs Megalitik di Desa Kamal Arjasa 

Jember 

1. Concept (Konsep) 

Pada tahap ini dilakukan kajian tentang kebutuhan mahasiswa terkait 

materi sejarah lokal. Mahasiswa yang sebagian besar merupakan bagian dari 

generasi milenial, menginginkan mereka bisa belajar dimana saja dengan mudah 

cepat dan menarik. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru dan beberapa 

mahasiswa di Tadris IPS, diperoleh data bahwa diinginkan suatu proses 

                                                           
21

 Slamet Sujud Purnawan Jati & Deny Yudo Wahyudi , Situs-Situs Megalitik Di Malang Raya: Kajian 

Bentuk dan Fungsi, Sejarah dan Budaya, Tahun Kesembilan No. 1, (Juni 2015), hlm. 124 
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penyampaian materi yang tidak membosankan. Berdasarkan hasil wawancara 

yang dilakukan dengan dosen, diketahui bahwa metode yang digunakan sudah 

berusaha melibatkan mahasiswa secara aktif, namun belum maksimal karena 

mahasiswa tetap merasa tidak dan kurang tertarik dengan materi sejarah, terutama 

sejarah yang berkaitan dengan peninggalan Masa Prasejarah .22 Berdasarkan hal 

ini, maka diperlukan sebuah cara yang dapat meningkatkan antusiasme 

mahasiswa dalam materi sejarah. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah 

dengan mengembangkan sebuah media pembelajaran yang disukai oleh generasi 

milenial. Berdasarkan masalah-masalah yang ditemukan dalam observasi, maka 

salah satu alternatif pemecahan guna terlaksananya pembelajaran IPS dalam 

rangka mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran adalah dengan 

mengembangkan media pembelajaran berupa katalog digital berbasis android 

tentang peninggalan megalithikum.  

Setelah ditentukan draft produk pengembangan yang akan didesain, maka 

dikembangkan instrumen uji kelayakan produk yang diberikan kepada ahli desain 

aplikasi, ahli materi/isi, dan mahasiswa yang digunakan sebagai pertimbangan 

revisi produk. Selain itu dikembangkan pula instrumen pendukung seperti angket 

respon mahasiswa, serta pedoman wawancara. Adapun bentuk  bentuk instrumen 

dapat dilihat pada Lampiran 3 dan Lampiran 4. 

 

 

 

                                                           
22 Ana Nurin, observasi dan wawancara, (Jember, 10 September 2019) 
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2. Design (Desain / Rancangan) 

Produk yang dikembangkan yaitu media katalog digital dengan muatan 

materi sejarah lokal. Desain katalog berbasis android ini dilihat dari kriteria 

desain antarmuka pengguna dan material design. 23 Desain antarmuka digunakan 

untuk menggambarkan tampilan dari mesin atau komputer yang berinteraksi 

langsusng dengan pengguna. Desain dan penyusunan tampilan antarmuka perlu 

diperhatikanuntuk menghasilkan tampilan yang bagus. Dalam pengembangan 

katalog digital ini, ditekankan agar tampilan dapat menarik dan memudahkan 

calon pengguna. Menurut Schlatter, ada beberapa komponen dalam 

mengembangkan sebuah aplikasi yang mudah digunakan.  

 Consistency : konsistensi dari tampilan antarmuka pengguna 

 Hierarchy : penyusunan hirarki kepentingan dari obyek-obyek yang 

terdapat di dalam aplikasi 

 Personality : kesan pertama yang terlihat pada aplikasi yang 

menunjukkan ciri khas dari aplikasi tersebut.  

 Layout : tata letak dari elemen-elemen di dalam sebuah aplikasi.  

 Type : tipografi yang digunakan di dalam sebuah aplikasi  

 Color : penggunaan warna yang tepat digunakan pada sebuah aplikasi. 

 Imagery : penggunaan gambar, icon, dan sejenisnya untuk menyampaikan 

sebuah informasi di dalam aplikasi. 

                                                           
23 Muhammad Nauval El Ghiffary, dkk., “Analisis Komponen Desain Layout, Warna dan Kontrol pada 
Antarmuka Pengguna Aplikasi Mobile Berdasarkan KemudahanPenggunaan”,  Jurnal Teknik ITS Vol. 
7 No 1 (2018),  143-144. 
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 Control and Affordances : elemen dari antarmuka pengguna yang dapat 

digunakan orang untuk berinteraksi dengan sistem melalui sebuah layar. 

Petunjuk penyusunan desain antarmuka pengguna dalam sebuah aplikasi 

mobile berbeda-beda tergantung dari sistem operasi yang menjalankannya. 

Dalam studi kasus ini, aplikasi yang digunakan berbasis Android, maka acuan 

dari penyusunan penelitian yang akan dilakukan adalah prinsip desain Android 

atau lebih dikenal dengan sebutan material design guidelines. Berikut adalah 

beberapa komponen dari material design guidelines yang akan dianalisis dalam 

pengembangan aplikasi katalog digital dalam penelitian ini. 

a. Layout  

Di dalam material design, elemen layout dikelompokkan menjadi 5 kategori. 

Berikut adalah kategori layout di dalam Android beserta elemen-elemennya:  

 Units & Measurement : melingkupi pixel density, density-independent 

pixels (dp), scaleable pixel (sp), dan image scaling. 

 Metrics & Keylines : melingkupi baseline grid, spacing, keylines, 

increment sizing, dan touch target size.  

 Structure : melingkupi UI region, Toolbars, App bar, System bars, Side 

nav, dan whiteframes  

 Responsive UI: melingkupi breakpoints, grid, surface behaviors, dan 

patterns  

 Split Screen : melingkupi usage, behavior, dan layout  
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Dalam penelitian ini akan dibuat layout dikembangkan dengan ukuran 

yang cocok untuk layar hp android dengan ukuran yang sesuai. Pada isi katalog 

informasi menggunakan font jenis Arial.  

 

b. Warna  

Warna yang digunakan untuk menarik perhatian dari pengguna harus 

diletakkan secara strategis dan penggunaan warna yang konsisten juga akan 

membantu pengguna untuk memahami aplikasi tersebut. Dari material design 

guidelines, prinsip penggunaan warna untuk Android adalah menggunakan warna 

yang berani sebagai daya tarik dan dikelilingi oleh warna yang lebih halus 

sebagai latar utama, serta menonjolkan efek shadow dan warna terang untuk 

menarik perhatian. Material design telah menyediakan banyak sekali panduan 

untuk digunakan ke dalam sebuah aplikasi.  

Dalam aplikasi katalog digital ini, logo aplikasi menggunakan paduan warna 

merah dan biru dengan latar warna putih. Di bagian halaman menu warna yang 

digunakan juga sama yakni berlatar putih dengan warna font hitam. Untuk warna 

menu sebelum di klik berwarna biru. Di dalam menu katalog, untuk nama dari 

peninggalan memiliki background warna hitam dengan font warna putih. Di 

dalam info detil terdapat menu kembali dengan background berwarna merah 

dengan maksud agar pengguna dengan mudah melihat tombol ini. Adapun 

gambaran dari proporsi warna tersebut dapat dilihat berikut ini. 
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c. Kontrol 

Kontrol merupakan segala sesuatu yang memungkinkan pengguna 

berinteraksi dengan data melalui tampilan antarmuka. Sebuah kontrol, baik itu 

berupa tombol atau logo, harus menunjukkan bahwa pengguna dapat berinteraksi 

dengan kontrol tersebut. Istilah kontrol dalam Material Design disebut sebagai 

komponen dan mencakup banyak sekali komponenkomponen kontrol yang ada di 

dalam sebuah aplikasi seperti tombol, slider, tab, text field, dll.  

Logo untuk aplikasi ini sendiri merupakan rangkaian dari dua huruf K dan D 

yang menggambarkan singkatan dari katalog digital. Di dalam logo aplikasi ini 

juga terdapat logo dari android, dimana ini bermakna aplikasi ini merupakan 

aplikasi android. Di bawah singkatan terdapat frasa yang berbunyi “KATALOG 

DIGITAL” dan “PENINGGALAN MEGALITHIKUM” untuk menjelaskan 

bahwa aplikasi tersebut merupakan katalog peninggalan megalithikum. Adapun 

logo dari katalog digital adalah sebagai berikut. 

 

Di dalam aplikasi ini terdapat 2 tombol di menu halaman utama yakni 

menu “Info” dan “Katalog”. Menu info berisi tentang penjelasan umum dari 

katalog digital Peninggalan Megalithikum Kamal Arjasa, sedangkan menu 
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katalog berisi tentang gambar-gambar peninggalan megalithikum di Situs 

Kamal Arjasa. Gambar dapat di klik dan berisi info detil dari peninggalan 

tersebut disertai dengan tombol kembali untuk kembali ke halaman menu 

sebelumnya. Adapaun gambaran dari menu-menu tersebut adalah sebagai 

berikut. 
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3. Obtaining Content Material (Pengumpulan Materi) 

Tahap ini merupakan proses untuk pengumpulan segala sesuatu yang 

dibutuhkan dalam proyek. Mengenai materi yang akan disampaikan, kemudian 

file-file multimedia seperti audia, video, dan gambar yang dimasukkan dalam 

penyajian proyek multimedia tersebut.  

Pada tahap ini penyusunan katalog digital dimulai dengan melakukan 

inventarisasi dan identifikasi terhadap keberadaan peninggalan megalithikum di 

Situs Kamal Arjasa Jember. Pendataan dimulai dengan mendatangi dulu 

pengelola/pengurus dari Situs Duplang Bapak Abdul Rahim, dimana di situs 

tersebut terdapat beberapa peninggalan megalithikum yang sudah dipindahkan. 

Pak Rahim menjelaskan tentang gambaran umum kondisi peninggalan baik yang 

in situ maupun yang sudah dipindahkan. Pak Rahim juga menunjukkan sketsa 

peta Desa Kamal lengkap dengan keterangan keberadaan peninggalan megalitik.  

Penyusuran pertama dilakukan dengan mengamati kondisi Situs Duplang. 

Berdasarkan pemaparan Pak Rahim dan juga hasil observasi di situs, tercatat  dan 

terdokumentasi sejumlah 43 peninggalan sejarah yang sudah dirawat dengan baik 

dan dipindahkan di Situs Duplang. Setelah menyusuri peninggalan megalithikum 

yang terdapat di Situs Duplang peneliti dan Pak Rahim menuju ke peninggalan 

yang belum dipindahkan. Penyisiran pertama dilakukan di tempat beradanya Batu 

Kenong Mata Angin. Berdasarkan pemaparan Bapak Rahim, keberadaan Batu 

Kenong Mata Angin dapat menjadi penunjuk arah mata angin (utara, selatan, 

barat dan timur). Dari lokasi Batu Kenong Mata Angin, peneliti ditemani Pak 
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Rahim menyusuri lokasi-lokasi lainnya. Tercatat dan terdokumentasi 24 

peninggalan sejarah yang belum dipindahkan di Situs Duplang di Desa Kamal. 

Berdasarkan hasil penyusuran tersebut diambil gambar dari setiap peninggalan 

dan diidentifikasi baik dari segi jenis peninggalan dan fungsi dari peninggalan 

tersebut.  

 

4. Assembly (Penyusunan dan Pembuatan) 

Tahap ini merupakan tahap dimana proyek multimedia diproduksi. 

Materi-materi sefta file-file multimedia yang sudah didapat kemudian dirangkai 

dan disusun sesuai desain. Pada proses ini sangat dibutuhkan kemampuan dari 

ahli agar mendapatkan hasil yang baik.  Materi yang telah diperoleh dari tahap 

pengembangan sebelumnya, kemudian diserahkan kepada ahli pembuat aplikasi 

android untuk disusun menjadi sebuah aplikasi katalog digital peninggalan 

megalithikum di Situs Kamal Arjasa. 

Logo katalog digital dibuat menggunakan aplikasi Inscape yaitu membuat 

logo buku dengan lambang KD (Katalog Digital) di kanan dan lambang android 

di kiri yang menggambarkan katalog digital berbasis android. Kemudian 

dilakukan langkah-langkah berikut ini. 

- Mengumpulkan materi dari word 

- Memisahkan antara informasi text dan gambar dari word 

- Memberi ID penghubung untuk identifikasi  info text dan info gambar 

- Mengkompres gambar agar tidak berat saat dijalankan di android 
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- Membuat aplikasi html builder untuk menyusun tampilan web dari info text 

dan info gambar menggunakan  visual basic 2010. Hal ini dimaksudkan agar 

dapat secara instan membuat desain seperti pada halaman katalog tanpa harus 

ketik satu per satu. 

- Membuat project cordova untuk platform android 

- Mengubah isi default dari cordova android 

- Yang disusun dari beberapa bagian yaitu : 

o Splashscreen ( tampilan logo awal saat membuka aplikasi utk pertama 

kali. Ini berfungsi utk memastikan aplikasi sinkron dengan fungsi 

perangkat android seperti tombol dsb ) 

o Halaman Pengantar yang berisi ringkasan informasi yang disesuaikan 

dengan materi pada word 

o Katalog yang berisi daftar katalog dengan tampilan yang sudah dibuat 

dengan visual basic 2010 

Setelah tersusun kemudian aplikasi ini di-compile / di-build/ dibangun 

agar dapat menjadi file apk. Setelah menjadi file apk menggunakan android studio 

lengkap dengan proses generate keystore ( ID aplikasi untuk identifikasi aplikasi 

di playstore ) maka aplikasi ini siap utk diupload ke playstore. Sebelum upload ke 

playstore harus disiapkan akun google play console. Untuk membuat akun ini 

diharuskan membayar sebesar $35 USD. menggunakan Master Card/ PayPal dsb. 

Setelah akun berhasil dibuat akun, beberapa komponen disiapkan yaitu:1) File 

Apk; 2) Screenshoot aplikasi; 3) Gambar unggulan; 4) Icon Aplikasi. Kemudian  

aplikasi siap diproses di playstore. 
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Pada tahap ini terbentuk sebuah aplikasi berbasis android berupa katalog 

digital peninggalan Megalithikum Situs Kamal Arjasa Jember. Selain berupa 

aplikasi berbasis android yang dapat diunduh melalui playstore, produk ini juga 

dikembangkan dalam bentuk html yang dikemas dalam bentuk compact disc 

sehingga dapat dipakai menggunakan komputer atau laptop. Adapun gambar dari 

dua produk tersebut adalah sebagai berikut. 

 

 

 

5. Testing (Uji Coba) 

a. Hasil Uji Validasi Produk 

Prototipe produk pengembangan berupa katalog digital yang telah selesai 

disusun akan disiapkan untuk divalidasi oleh para ahli. Tujuan prototipe produk 

berupa katalog digital diserahkan pada para ahli untuk mendapatkan tanggapan 

dan saran yang bermanfaat demi perbaikan atau penyempurnaan katalog digital 

yang dikembangkan. Hasil validasi dari para ahli ini digunakan sebagai dasar 
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dalam melakukan revisi produk yang akan dihasilkan. Berikut ini akan disajikan 

data hasil uji coba ahli materi dan ahli desain. 

1) Data Uji Coba Ahli Materi 

Katalog digital peninggalan megalithikum Situs Kamal Arjasa Jember 

berkaitan dengan materi tentang kehidupan Masa Praaksara. Materi ini 

diperuntukkan untuk mahasiswa Tadris IPS dan memiliki tujuan penting agar 

mahasiswa dapat mengetahui bahwa di wilayah sekitar siswa terdapat 

peninggalan megalithikum yang harus dijaga dan dilestarikan. Hal tersebut, 

menjadi alasan diperlukannya ahli materi untuk menilai dan memberikan 

masukan yang relevan dengan materi yang disajikan dalam bahan ajar berupa 

katalog digital ini. 

Pada penelitian ini, peneliti memohon kesediaan dari Musyarofah, 

M.Pd. untuk memvalidasi prototipe (draft awal) modul dan yang akan 

diujicobakan. Beliau adalah ahli di bidang IPS. Adapun hasil validasi ahli 

materi terhadap catalog digital dapat dilihat pada Lampiran 5.1.  

Dari data analisis angket validasi ahli materi, diperoleh persentase 

validitas  sebesar 86,67%.  Berdasarkan kriteria yang digunakan menurut 

rumus Akbar dan Sriwiyana dapat disimpulkan bahwa hasil yang diperoleh 

terkait materi dalam katalog digital adalah sangat valid sehingga produk dapat 

digunakan tanpa revisi. Namun berbagai saran dari ahli tersebut tetap 

dijadikan pertimbangan untuk merevisi produk ini sebelum diujicobakan pada 

siswa. 
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2) Data Uji Coba Ahli Desain  

Katalog digital peninggalan megalithikum Situs Kamal Arjasa Jember 

ini dikembangkan dalam bentuk aplikasi berbasis android. Maka desain 

katalog digital harus tepat sesuai dengan kriteria aplikasi yang baik dan 

mudah digunakan oleh calon pengguna. Berdasarkan alasan tersebut, 

diperlukan ahli di bidang multimedia untuk menilai dan memberikan masukan 

yang relevan terhadap katalog digital ini. Pada penelitian ini, peneliti 

memohon kesediaan dari Totok Sudarmanto, S. Kom. untuk memvalidasi 

prototipe (draft awal) katalog yang akan diujicobakan. Beliau adalah ahli di 

bidang komputer pemrograman. Adapun hasil validasi ahli desain terhadap 

katalog digital ini disajikan pada Lampiran 5.2.  

Dari hasil analisis angket validasi desain, diperoleh persentase validitas  

sebesar 80,90%.  Berdasarkan kriteria yang digunakan menurut rumus Akbar 

dan Sriwiyana (2011:207) dapat disimpulkan bahwa hasil yang diperoleh 

terkait desain katalog digital adalah valid sehingga produk dapat digunakan. 

Namun ada beberapa saran dari ahli yang dijadikan pertimbangan untuk 

merevisi produk ini sebelum diujicobakan pada siswa. 

 

b. Data Uji Coba Lapangan Tahap Awal 

Uji coba lapangan tahap awal dilakukan setelah revisi rancangan produk 

berdasarkan hasil validasi dari para ahli. Dari uji validasi ahli, diperoleh produk 

berupa katalog digital peninggalan Situs Kamal Arjasa Jember yang valid, maka 

selanjutnya dapat dilakukan uji coba lapangan tahap awal. Uji coba tahap awal 
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dlakukan terhadap 6 mahasiswa Tadris IPS yang memliki kemampuan akademik 

berbeda. Dari hasil validasi tersebut maka akan diperoleh data apakah katalog 

digital yang dikembangkan sudah benar-benar valid dan layak digunakan untuk 

pembelajaran.  

Pada tahap ini juga diperoleh data tentang respon uji coba berupa 

tanggapan yang diisi pada angket respon mahasiswa terhadap modul yang 

mereka gunakan. Adapun rekapitulasi angket tanggapan mahasiswa dalam uji 

coba lapangan tahap awal dipaparkan dalam Lampiran 5.4. Dari hasil analisis 

angket-angket tersebut, diperoleh rata-rata persentase validitas  sebesar 86%. 

Berdasarkan kriteria yang digunakan menurut rumus Akbar dan Sriwiyana, maka 

dapat disimpulkan bahwa katalog digital sangat valid sehingga produk dapat 

digunakan tanpa revisi. Namun berbagai saran dari siswa tersebut tetap dijadikan 

pertimbangan untuk merevisi produk ini sebelum diujicobakan dalam tahap uji 

coba lapangan utama.  

 
 

c. Hasil Uji Coba Lapangan Utama 

Hasil uji coba lapangan utama dapat dilaksanakan apabila uji coba 

lapangan tahap awal sudah selesai direvisi. Pada tahap ini akan diujicobakan 

draft catalog digital hasil revisi dan dari tahap sebelumnya. Subjek uji coba 

lapangan utama adalah seluruh mahasiwa Tadris IPS Angkatan 2021. Langkah-

langkah pembelajaran dengan menggunakan katalog digital ini adalah sebagai 

berikut. 
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 Kegiatan Awal 

Pembelajaran dimulai dengan kegiatan berdoa dan melakukan 

presensi. Dosen menjelaskan tetang pembelajaran menggunakan katalog 

digital. Selanjutnya guru melakukan kegiatan apersepsi untuk menggali 

pengetahuan awal mahasiswa tentang topik yang akan dipelajari. Apersepsi 

dilakukan dengan mengajak mahasiswa membuka bagian kegiatan awal pada 

modul. Dosen kemudian menugaskan mahasiswa untuk mengikuti petunjuk 

yang ada pada modul untuk memudahkan siswa dalam belajar menggunakan 

katalog digital.  

 Kegiatan Inti  

Pada kegiatan ini mahasiswa diminta untuk mengamati peninggalan-

peninggalan megalithikum yang ada pada katalog digital, kemudian 

mahasiswa diminta mengelompokkan peninggalan tersebut dan menganalisis 

ciri dan fungsi dari peninggalan tersebut. Selanjutnya, diminta untuk 

mengidentifikasi masalah kontekstual berkaitan dengan keberadaan 

peninggalan megalithikum dan menuliskan apa yang diketahui di dalam 

masalah, menuliskan apa yang ditanyakan di dalam masalah. Mahasiswa juga 

diarahkan berdiskusi untuk memunculkan ide-ide untuk menemukan strategi 

pemecahan masalah dan melakukan pemecahan masalah secara berkelompok, 

menuliskan langkah-langkah dan hasil pemecahan masalah. 

Selanjutnya mahasiswa diminta mempresentasikan dan memberi 

kesempatan kepada mahasiswa lainnya untuk bertanya atau berbagi hasil dari 

pemecahan masalah. Kemudian dosen memeriksa dan  memberikan umpan 
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balik atas hasil pemecahan masalah mahasiswa membantu mahasiswa 

melakukan refleksi atas proses dan hasil pemecahan masalah.  

 Kegiatan Akhir 

Pada kegiatan akhir siswa menuliskan kesimpulan dari apa yang telah 

dipelajari Selama proses pembelajaran guru melakukan penilaian sikap dan 

keterampilan berdasarkan observasi dan penilaian proses kegiatan mahasiswa 

selama pembelajaran seperti diskusi dan presentasi. 

Uji coba lapangan diamati dan dinilai oleh observer. Observer mengamati 

keterterapan pembelajaran menggunakan catalog digital dan melakukan penilaian 

proses, sikap dan keterampilan siswa selama proses pembelajaran. 

 

d. Respon Mahasiswa 

Indikator lain keefektifan katalog digital yang dikembangkan pada uji 

coba lapangan adalah respon mahasiswa. Respon mahasiswa dapat diketahui 

melalui pengisian angket respon mahasiswa dan wawancara. Angket respon 

mahasiswa bertujuan untuk mengetahui respon dari mahasiswa setelah belajar 

dengan menggunakan katalog digital. Rekapitulasi respon mahasiswa disajikan 

dalam Lampiran 5.5. 

Berdasarkan hasil analisis angket respon mahasiswa, respon terhadap 

catalog digital ini menunjukkan rata-rata 92%. Sesuai kajian analisis pada bab 

III, rata-rata 92% terdapat pada kategori sangat tinggi. Data tersebut didukung 

oleh hasil wawancara dengan perwakilan dari mahasiswa. Berdasarkan hasil 

wawancara tersebut, dapat ditarik kesimpulan secara umum bahwa mahasiswa 
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merasa senang saat belajar menggunakan katalog digital. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa respon yang diberikan siswa setelah menggunakan katalog 

digital peninggalan megalithikum Situs Kamal Arjasa Jember dapat mendukung 

tingkat keefektifitasan pembelajaran. 

 

C. Pemanfaatan Katalog Digital Situs-situs Megalitik di Desa Kamal Arjasa 

Jember sebagai Sumber Belajar IPS Pelajar Generasi Milenial 

 Pembelajaran IPS harus dapat membentuk makna di benak peserta didik 

dengan minat dan keinginan mereka sendiri.24 Dipahami bahwa dalam 

membentuk ide, peserta didik perlu bekerja sama dengan orang lain dan 

lingkungan untuk membangun ide penelitian sosial sehingga ide-ide itu berarti 

sesuatu bagi peserta didik. Pengajar bertindak sebagai fasilitator dalam penciptaan 

pembelajaran yang bermakna dengan perencanaan dan pengembangan materi 

yang faktual dan kontekstual. 

 Terkait dengan penerapan pembelajaran, Kurikulum 2013 

merekomendasikan tiga model pembelajaran utama sesuai dengan Permendikbud 

103 tahun 2014 yaitu model Problem Based Learning, model Project Based 

Learning dan model inquiry. Ketiga model tersebut diharapkan membangun 

perilaku ilmiah, perilaku sosial dan mengembangkan rasa penasaran. Konsekuensi 

dalam hal ini adalah materi pembelajaran yang disediakan di kelas harus dapat 

                                                           
24

 Fraenkel, Jack, R. 1977. How to Teach About Values: An Analytic Approach. New Jersey: Prentice 

Hall 
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mencapai standar tersebut. Materi berdasarkan masalah-masalah lingkungan 

faktual dan kontekstual bagi peserta didik dapat menjawab harapan tersebut. 

 Kajian tentang keberadaan peninggalan megalithikum Situs Kamal Arjasa 

dapat menjadi bahan kontekstual yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran 

matri sejarah lokal. Adanya katalog digital berbasis android dapat memudahkan 

siswa dimanapun berada untuk mengakses aplikasi ini, dengan syarat ada 

smartphone sebagai media. Aplikasi ini juga diharapkan dapat menjembatani 

masalah di generasi milenial yang cenderung lebih tertarik dalam penggunaan 

smartphone daripada membaca atau belajar. Diharapkan melalui katalog digital 

ini, generasi saat ini dapat memahami warisan budaya leluhur, minimal dengan 

mengenal peninggalan sejarah di sekitar tempat tinggal mahasiswa. Dampak 

jangka panjang yang diharapkan adalah, saat masih ada generasi yang mengenal 

dan mengetahui keberadaan sebuah peninggalan bersejarah, maka peninggalan 

tersebut akan lestari atau tidak tergilas perkembangan zaman. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

Pada bab ini disajikan paparan tentang kesimpulan dan saran berkaitan dengan 

pengembangan katalog digital dengan muatan materi sejrarah lokal Jember. Adapun 

kesimpulan analisis data dan saran yang terbagi pada saran pemanfaatan dan 

pengembangan produk akan disajikan sebagai berikut. 

 
A. Kesimpulan 

 

Pada penjelasan hasil analisis data di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

pengembangan katalog digital dengan muatan materi sejrarah lokal Jember dapat 

membuat mahasiswa tertarik belajar tentang peninggalan sejarah sesuai konteks di 

lingkungan sekitar. Katalog digital dengan muatan materi sejrarah lokal Jember ini 

memiliki keunggulan yaitu katalog yang berbentuk aplikasi android ini dapat diakses 

dan didownload oleh siapa saja melalui playstore .  namun demikian katalog digital 

ini juga meliliki keterbatasan yaitu, aplikasi ini hanya dapat diakses bagi mahasiswa 

yang memiliki smartphone, namun demikian peneliti sudah mensiasati dengan 

membuat format html yang dapat dibuka melalui komputer/laptop. Materi yang 

disajikan dalam katalog mewakili materi prasejarah masa megalithikum.  
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B. Saran  

 

Produk pengembangan ini sudah mengalami beberapa proses revisi sesuai 

dengan tahap-tahap pengembangan serta diuji keefektifitasannya, namun terdapat 

saran pengembangan produk lebih lanjut yaitu hendaknya produk ini juga 

dikembangkan untuk materi-materi IPS yang lain.  
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HASIL PENDATAAN DAN PENEMUAN 

PENINGGALAN SEJARAH 

SITUS DUPLANG, ARJASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDATAAN PENINGGALAN SEJARAH 

DI SITUS DUPLANG ARJASA 

Tercatat dan terdokumentasikan 43 Peninggalan sejarah yang sudah 

dirawat dan dipindahkan di situs Duplang. Rinciannya sebagai 

berikut: 

1. Batu kenong tunggal : 37 

2. Batu kenong kembar : 2 

3. Batu kenong susun 2 : 1 

4. Dolmen   : 1 

5. Menhir   : 2 

Total    : 43 

Dokumentasi Keterangan 

 

Nama : Batu Kenong Tunggal 

Kondisi : Baik 

Letak 
Geografis 

: Situs Duplang 

Letak 
Astronomis 

: -8.084359, 113.758263 

Pemeliharaan : Sudah terawat 

Lokasi  : Situs Duplang 

 

Dokumentasi Keterangan 

 

Nama : Batu Kenong Tunggal 

Kondisi : Rusak/ pecah 

Letak 
Geografis 

: Situs Duplang 

Letak 
Astronomis 

: -8.084359, 113.758263 

Pemeliharaan : Sudah Terawat 

Lokasi  : Situs Duplang 

 

Dokumentasi Keterangan 

 

Nama : Batu Kenong Tunggal 

Kondisi : Rusak/ pecah 

Letak 
Geografis 

: Situs Duplang 

Letak 
Astronomis 

: -8.084359, 113.758263 

Pemeliharaan : Sudah terawat 

Lokasi  : Situs Duplang 



 

Dokumentasi Keterangan 

 

Nama : Batu Kenong Tunggal 

Kondisi : Baik 

Letak 
Geografis 

: Situs Duplang 

Letak 
Astronomis 

: -8.084359, 113.758263 

Pemeliharaan : Terawat 

Lokasi  : Situs Duplang 

 

Dokumentasi Keterangan 

 

Nama : Batu Kenong Tunggal 

Kondisi : Rusak/ pecah 

Letak 
Geografis 

: Situs Duplang 

Letak 
Astronomis 

: -8.084359, 113.758263 

Pemeliharaan : Terawat 

Lokasi  : Situs Duplang 

 

Dokumentasi Keterangan 

 

Nama : Batu Kenong Tunggal 

Kondisi : Baik 

Letak 
Geografis 

: Situs Duplang 

Letak 
Astronomis 

: -8.084359, 113.758263 

Pemeliharaan : Terawat 

Lokasi  : Situs Duplang 

 

Dokumentasi Keterangan 

 

Nama : Batu Kenong Tunggal 

Kondisi : Baik 

Letak 
Geografis 

: Situs Duplang 

Letak 
Astronomis 

: -8.084359, 113.758263 

Pemeliharaan : Terawat 

Lokasi  : Situs Duplang 

 



Dokumentasi Keterangan 

 

Nama : Batu Kenong Tunggal 

Kondisi : Rusak/ pecah 

Letak 
Geografis 

: Situs Duplang 

Letak 
Astronomis 

: -8.084359, 113.758263 

Pemeliharaan : Terawat 

Lokasi  : Situs Duplang 

 

Dokumentasi Keterangan 

 

Nama : Batu Kenong Tunggal  

Kondisi : Rusak/ pecah 

Letak 
Geografis 

: Situs Duplang 

Letak 
Astronomis 

: -8.084359, 113.758263 

Pemeliharaan : Terawat 

Lokasi  : Situs Duplang  

 

Dokumentasi Keterangan 

 

Nama : Batu Kenong Tunggal  

Kondisi : Baik 

Letak 
Geografis 

: Situs Duplang 

Letak 
Astronomis 

: -8.084359, 113.758263 

Pemeliharaan : Terawat 

Lokasi  : Situs Duplang 

 

Dokumentasi Keterangan 

 

Nama : Dolmen 

Kondisi : Baik 

Letak 
Geografis 

: Situs Duplang 

Letak 
Astronomis 

: -8.084359, 113.758263 

Pemeliharaan : Terawat 

Lokasi  : Situs Duplang 

 



Dokumentasi Keterangan 

 

Nama : Batu Kenong Tunggal 

Kondisi : Rusak/ pecah 

Letak 
Geografis 

: Situs Duplang 

Letak 
Astronomis 

: -8.084359, 113.758263 

Pemeliharaan : Terawat 

Lokasi  : Situs Duplang 

 

Dokumentasi  Keterangan  

 

Nama : Batu Kenong Tunggal 

Kondisi : Baik  

Letak 
Geografis 

: Situs Duplang 

Letak 
Astronomis 

: -8.084359, 113.758263 

Pemeliharaan : Terawat 

Lokasi  : Situs Duplang 

 

Dokumentasi Keterangan 

 

Nama : Batu Kenong Tunggal 

Kondisi : Baik  

Letak 
Geografis 

: Situs Duplang 

Letak 
Astronomis 

: -8.084359, 113.758263 

Pemeliharaan : Terawat 

Lokasi  : Situs Duplang 

 

Dokumentasi  Keterangan  

 

Nama : Batu Kenong Tunggal 

Kondisi : Baik  

Letak 
Geografis 

: Situs Duplang 

Letak 
Astronomis 

: -8.084359, 113.758263 

Pemeliharaan : Terawat 

Lokasi  : Situs Duplang 

 



Dokumentasi  Keterangan  

 

Nama : Batu Kenong Tunggal 

Kondisi : Baik  

Letak 
Geografis 

: Situs Duplang 

Letak 
Astronomis 

: -8.084359, 113.758263 

Pemeliharaan : Terawat 

Lokasi  : Situs Duplang 

 

Dokumentasi  Keterangan  

 

Nama : Batu Kenong Tunggal 

Kondisi : Rusak/ pecah 

Letak 
Geografis 

: Situs Duplang 

Letak 
Astronomis 

: -8.084359, 113.758263 

Pemeliharaan : Terawat 

Lokasi  : Situs Duplang 

 

Dokumentasi  Keterangan  

 

Nama : Menhir 

Kondisi : Baik  

Letak 
Geografis 

: Situs Duplang 

Letak 
Astronomis 

: -8.084359, 113.758263 

Pemeliharaan : Terawat 

Lokasi  : Situs duplang 

 

Dokumentasi Keterangan 

 

Nama : Batu Kenong Tunggal 

Kondisi : Baik 

Letak 
Geografis 

: Situs Duplang 

Letak 
Astronomis 

: -8.084359, 113.758263 

Pemeliharaan : Terawat 

Lokasi  : Situs Duplang 

 



Dokumentasi  Keterangan  

 

Nama : Batu Kenong Tunggal 

Kondisi : Baik 

Letak 
Geografis 

: Situs Duplang 

Letak 
Astronomis 

: -8.084359, 113.758263 

Pemeliharaan : Terawat 

Lokasi  : Situs Duplang 

 

Dokumentasi  Keterangan  

 

Nama : Batu Kenong Tunggal 

Kondisi : Baik 

Letak 
Geografis 

: Situs Duplang 

Letak 
Astronomis 

: -8.084359, 113.758263 

Pemeliharaan : Terawat   

Lokasi  : Situs Duplang 

 

Dokumentasi  Keterangan  

 

Nama : Batu Kenong Tunggal 

Kondisi : Baik  

Letak 
Geografis 

: Situs Duplang 

Letak 
Astronomis 

: -8.084359, 113.758263 

Pemeliharaan : Terawat 

Lokasi  : Situs Duplang 

 

Dokumentasi Keterangan 

 

Nama : Batu Kenong Tunggal 

Kondisi : Baik 

Letak 
Geografis 

: Situs Duplang 

Letak 
Astronomis 

: -8.084359, 113.758263 

Pemeliharaan : Terawat 

Lokasi  : Situs Duplang 

 

Dokumentasi Keterangan 



 

Nama : Batu Kenong Tunggal 

Kondisi : Baik 

Letak 
Geografis 

: Situs Duplang 

Letak 
Astronomis 

: -8.084359, 113.758263 

Pemeliharaan : Terawat 

Lokasi  : Situs duplang 

 

Dokumentasi  Keterangan  

 

Nama : Batu Kenong Tunggal 

Kondisi : Baik 

Letak 
Geografis 

: Situs Duplang 

Letak 
Astronomis 

: -8.084359, 113.758263 

Pemeliharaan : Terawat 

Lokasi  : Sistus Duplang 

 

Dokumentasi  Keterangan  

 

Nama : Batu Kenong Tunggal  

Kondisi : Baik  

Letak 
Geografis 

: Situs Duplang 

Letak 
Astronomis 

: -8.084359, 113.758263 

Pemeliharaan : Terawat 

Lokasi  : Situs Duplang 

 

Dokumentasi  Keterangan  

 

Nama : Batu Kenong Tunggal  

Kondisi : Baik 

Letak 
Geografis 

: Situs Duplang 

Letak 
Astronomis 

: -8.084359, 113.758263 

Pemeliharaan : Terawat 

Lokasi  : Situs Duplang 

 

Dokumentasi  Keterangan  



 

Nama : Batu Kenong Tunggal 

Kondisi : Baik 

Letak 
Geografis 

: Situs Duplang 

Letak 
Astronomis 

: -8.084359, 113.758263 

Pemeliharaan : Terawat 

Lokasi  : Situs Duplang 

 

Dokumentasi  Keterangan  

 

Nama : Batu Kenong Tunggal 

Kondisi : Baik  

Letak 
Geografis 

: Situs Duplang 

Letak 
Astronomis 

: -8.084359, 113.758263 

Pemeliharaan : Terawat 

Lokasi  : Situs Duplang 

 

Dokumentasi  Keterangan  

 

Nama : Batu Kenong Tunggal 

Kondisi : Baik 

Letak 
Geografis 

: Situs Duplang 

Letak 
Astronomis 

: -8.084359, 113.758263 

Pemeliharaan : Terawat 

Lokasi  : Situs Duplang 

 

Dokumentasi  Keterangan  

 

Nama : Batu Kenong Tunggal 

Kondisi : Rusak/ pecah 

Letak 
Geografis 

: Situs Duplang 

Letak 
Astronomis 

: -8.084359, 113.758263 

Pemeliharaan : Terawat 

Lokasi  : Situs Duplang 

 



Dokumentasi  Keterangan  

 

Nama : Batu Kenong Tunggal 

Kondisi : Baik 

Letak 
Geografis 

: Situs Duplang 

Letak 
Astronomis 

: -8.084359, 113.758263 

Pemeliharaan : Terawat 

Lokasi  : Situs Duplang 

 

Dokumentasi  Keterangan  

 

Nama : Batu Kenong Tunggal 

Kondisi : Baik 

Letak 
Geografis 

: Situs Duplang 

Letak 
Astronomis 

: -8.084359, 113.758263 

Pemeliharaan : Terawat 

Lokasi  : Situs Duplang 

 

Dokumentasi  Keterangan  

 

Nama : Batu Kenong Tunggal 

Kondisi : Baik 

Letak 
Geografis 

: Situs Duplang 

Letak 
Astronomis 

: -8.084359, 113.758263 

Pemeliharaan : Terawat 

Lokasi  : Situs Duplang 

 

Dokumentasi  Keterangan  

 

Nama : Batu Kenong Kembar 

Kondisi : Baik 

Letak 
Geografis 

: Situs Duplang 

Letak 
Astronomis 

: -8.084359, 113.758263 

Pemeliharaan : Terawat 

Lokasi  : Situs Duplang 

 



Dokumentasi  Keterangan  

 

Nama : Batu Kenong Kembar 

Kondisi : Baik 

Letak 
Geografis 

: Situs Duplang 

Letak 
Astronomis 

: -8.084359, 113.758263 

Pemeliharaan : Terawat 

Lokasi  : Situs Duplang 

 

Dokumentasi  Keterangan  

 

Nama : Batu Kenong Tunggal 

Kondisi : Baik 

Letak 
Geografis 

: Situs Duplang 

Letak 
Astronomis 

: -8.084359, 113.758263 

Pemeliharaan : Terawat 

Lokasi  : Situs Duplang 

 

Dokumentasi  Keterangan  

 

Nama : Batu Kenong Bersusun 
Dua 

Kondisi : Baik 

Letak 
Geografis 

: Situs Duplang 

Letak 
Astronomis 

: -8.084359, 113.758263 

Pemeliharaan : Terawat 

Lokasi  : Situs Duplang 

 

Dokumentasi  Keterangan  

 

Nama : Menhir 

Kondisi : Baik 

Letak 
Geografis 

: Situs Duplang  

Letak     
Astronomis 

: -8.084359, 113.758263 

Pemeliharaan : Terawat 

Lokasi  : Situs Duplang 

 



Dokumentasi  Keterangan  

 

Nama : Batu Kenong Tunggal 

Kondisi : Baik 

Letak 
Geografis 

: Situs Duplang 

Letak 
Astronomis 

: -8.084359, 113.758263 

Pemeliharaan : Terawat 

Lokasi  : Situs Duplang 

 

Dokumentasi  Keterangan  

 

Nama : Batu Kenong Tunggal 

Kondisi : Baik 

Letak 
Geografis 

: Situs Duplang 

Letak 
Astronomis 

: -8.084359, 113.758263 

Pemeliharaan : Terawat 

Lokasi  : Situs Duplang 

 

Dokumentasi  Keterangan  

 

Nama : Batu Kenong Tunggal  

Kondisi : Baik 

Letak 
Geografis 

: Situs Duplang 

Letak 
Astronomis 

: -8.084359, 113.758263 

Pemeliharaan : Terawat 

Lokasi  : Situs Duplang 

 

Dokumentasi  Keterangan  

 

Nama : Batu Kenong Tunggal 

Kondisi : Baik 

Letak 
Geografis 

: Situs Duplang 

Letak 
Astronomis 

: -8.084359, 113.758263 

Pemeliharaan : Terawat 

Lokasi  : Situs Duplang 

PENDATAAN PENINGGALAN SEJARAH 
DI SITUS DUPLANG, ARJASA 

YANG TERBENGKALAI 



Tercatat dan terdokumentasikan 24 Peninggalan sejarah yang 

terbengkalai di Desa Kamal. Rinciannya sebagai berikut: 

1. Batu lesung   : 2 

2. Dolmen   : 9 

3. Batu payung   : 1 

4. Batu kenong mata angin : 1 

5. Batu kenong tunggal : 7 

6. Batu patung   : 1 

7. Batu gamelan  : 1 

8. Menhir   : 1 

9. Prasasti    : 2 

Total    : 25 

Dokumentasi  Keterangan  

 

Nama : Batu lesung 

Kondisi : Terkubur 

Letak 
Geografis 

: Utara situs 

Letak 
Astronomis 

: -8.088416,113.738556 

Pemeliharaan : Butuh perawatan 

Lokasi  : Belum dipindahkan 

 

Dokumentasi  Keterangan  

 

 
 
 

Nama : Dolmen  

Kondisi : Tertutup akar pohon, 
tonggak kuburan jatuh 
namun kondisi utuh 

Letak 
Geografis 

: Utara situs 

Letak 
Astronomis 

: -8.080001,113.746735 

Pemeliharaan : Butuh perawatan 

Lokasi  : Belum pindah 

 

 

Dokumentasi  Keterangan  

 Nama : Batu payung 

Kondisi : Terkubur, dipecah oleh 
masyarakat 



 
 

Letak 
Geografis 

: Barat situs 

Letak 
Astronomis 

: -8.080001,113,746735 

Pemeliharaan : Butuh perawatan 

Lokasi  : Belum dipindahkan  

 

Dokumentasi  Keterangan  

 

 

Nama : Dolmen  

Kondisi : Tonggak rusak, pernah 
dilakukan penggalian 

Letak 
Geografis 

: Barat situs 

Letak 
Astronomis 

: -8.080001,113,746735 

Pemeliharaan : Butuh perawatan 

Lokasi  : Belum dipindahkan  

 

Dokumentasi  Keterangan  

 

 
 

Nama : Dolmen 

Kondisi : Terkubur parah 

Letak 
Geografis 

: Barat Situs 

Letak 
Astronomis 

: -8.080001,113,746735 

Pemeliharaan : Butuh perawatan 

Lokasi  : Belum dipindahkan 

 

Dokumentasi  Keterangan  

 

 
 

Nama : Batu kenong  

Kondisi : Kondisi hancur dan rusak. 
Sering digunakan tempat 
untuk mabuk-mabukan 
remaja Arjasa 

Letak 
Geografis 

: Barat situs 

Letak 
Astronomis 

: -8.084359,113.758263 

Pemeliharaan : Butuh perawatan 

Lokasi  : Belum dipindahkan  

 



Dokumentasi  Keterangan  

 

Nama : Batu patung 

Kondisi : Terkubur, kondisi utuh, 
sebagai tempat pemujaan 

Letak 
Geografis 

: Barat situs 

Letak 
Astronomis 

: -8.084359,113.758263 

Pemeliharaan : Butuh perawatan 

Lokasi  : Belum dipindahkan 

 

Dokumentasi  Keterangan  

 

 
 

Nama : Batu gamelan 

Kondisi : Terkubur oleh tanah 

Letak 
Geografis 

: Barat situs 

Letak 
Astronomis 

: -8.084359,113.758263 

Pemeliharaan : Butuh perawatan 

Lokasi  : Belum dipindahkan 

 

Dokumentasi  Keterangan  

 

Nama : Batu kenong  

Kondisi : Terkubur 

Letak 
Geografis 

: Selatan situs 

Letak 
Astronomis 

: -8.080001,113.746735 

Pemeliharaan : Butuh perawatan 

Lokasi  : Belum dipindahkan  

 

Dokumentasi  Keterangan  

 

Nama : Dolmen 

Kondisi : Terkubur, rusak  

Letak 
Geografis 

: Selatan situs 

Letak 
Astronomis 

: -8.080001,113.746735 

Pemeliharaan : Butuh perawatan 

Lokasi  : Belum dipindahkan  

 



Dokumentasi  Keterangan  

 

Nama : Dolmen 

Kondisi : Terkubur, rusak 

Letak 
Geografis 

: Selatan situs 

Letak 
Astronomis 

: -8.080001,113.746735 

Pemeliharaan : Butuh perawatan 

Lokasi  : Belum dipindahkan 

 

Dokumentasi  Keterangan  

 

Nama : Batu kenong mata angin 

Kondisi : Utuh, berlumut 

Letak 
Geografis 

: Timur situs 

Letak 
Astronomis 

: -8.080001,113.746735 

Pemeliharaan : Butuh perawatan 

Lokasi  : Belum dipindahkan 

 

Dokumentasi  Keterangan  

 

Nama : Batu kenong  

Kondisi : Utuh 

Letak 
Geografis 

: Timur situs  

Letak 
Astronomis 

: -8.080001,113.746735 

Pemeliharaan : Butuh perawatan 

Lokasi  : Belum dipindahkan  

 

Dokumentasi  Keterangan  

 

Nama : Batu kenong tunggal 

Kondisi : Tertumpuk dan pecah  

Letak 
Geografis 

: Timur situs  

Letak 
Astronomis 

: -8.080001,113.746735 

Pemeliharaan : Butuh perawatan 

Lokasi  : Belum dipindahkan 

 

Dokumentasi  Keterangan  



 

Nama : Batu kenong tunggal 

Kondisi : Utuh, jatuh 

Letak 
Geografis 

: Timur situs  

Letak 
Astronomis 

: -8.080001,113.746735 

Pemeliharaan : Butuh perawatan 

Lokasi  : Belum dipindahkan 

 

Dokumentasi  Keterangan  

 

Nama : Batu kenong tunggal 

Kondisi : Terkubur 

Letak 
Geografis 

: Timur situs  

Letak 
Astronomis 

: -8.080001,113.746735 

Pemeliharaan : Butuh perawatan 

Lokasi  : Belum dipindahkan  

 

Dokumentasi  Keterangan  

 

Nama : Batu lesung  

Kondisi : Terkubur 

Letak 
Geografis 

: Timur situs 

Letak 
Astronomis 

: -8.080001,113.746735 

Pemeliharaan : Butuh perawatan 

Lokasi  : Belum dipindahkan 

 

Dokumentasi  Keterangan  

 

Nama : Prasasti (Tulisan Paku) 

Kondisi : Baik 

Letak 
Geografis 

: Timur situs 

Letak 
Astronomis 

: -8.080001,113.746735 

Pemeliharaan : Belum perawatan  

Lokasi  : Belum dipindahkan 

 

Dokumentasi  Keterangan  

 

Nama : Dolmen  



Kondisi : Hilang, tinggal 1 cagak 
dolmen 

Letak 
Geografis 

: Timur situs 

Letak 
Astronomis 

: -8.080001,113.746735 

Pemeliharaan : Butuh perawatan 

Lokasi  : Belum dipindahkan 

 

Dokumentasi  Keterangan  

 

 
 
 

Nama : Menhir 

Kondisi : Utuh, baik  

Letak 
Geografis 

: Timur situs 

Letak 
Astronomis 

: -8.080001,113.746735 

Pemeliharaan : Butuh perawatan 

Lokasi  : Belum dipindahkan 

 

Dokumentasi  Keterangan  

 

Nama : Prasasti  

Kondisi : Baik, utuh  

Letak 
Geografis 

: Timur situs 

Letak 
Astronomis 

: -8.080001,113.746735 

Pemeliharaan : Butuh perawatan 

Lokasi  : Belum dipindahkan 

 

Dokumentasi  Keterangan  

 

Nama : Batu kenong tunggal 

Kondisi : Terkubur 

Letak 
Geografis 

: Timur situs 

Letak 
Astronomis 

: -8.080001,113.746735 

Pemeliharaan : Butuh perawatan 

Lokasi  : Belum dipindahkan  

 

Dokumentasi  Keterangan  

 

Nama : Dolmen  



Kondisi : Tenggelam di sungai 

Letak 
Geografis 

: Timur situs 

Letak 
Astronomis 

: -8.080001,113.746735 

Pemeliharaan : Butuh perawatan 

Lokasi  : Belum dipindahkan 

 

Dokumentasi  Keterangan  

 

Nama : Dolmen  

Kondisi : Terkubur  

Letak 
Geografis 

: Timur situs 

Letak 
Astronomis 

: -8.080001,113.746735 

Pemeliharaan : Butuh perawatan 

Lokasi  : Belum dipindahkan  

 

Dokumentasi  Keterangan  

 

Nama : Dolmen  

Kondisi : Baik  

Letak 
Geografis 

: Timur situs 

Letak 
Astronomis 

: -8.080001,113.746735 

Pemeliharaan : Butuh perawatan 

Lokasi  : Belum dipindahkan 

 

Dokumentasi  Keterangan  

 

Nama : Tugu Batu 

Kondisi : Terkubur  

Letak 
Geografis 

: Timur situs 

Letak 
Astronomis 

: -8.080001,113.746735 

Pemeliharaan : Tidak terawat 

Lokasi  : Belum dipindahkan  

 

FUNGSI  

PENINGGALAN SEJARAH 



1. DOLMEN 

- Tempat menguburkan mayat manusia purba 

- Kubur batu  

- Meja yang terbuat dari batu yang berfungsi sebagai tempat 

meletakkan ssesajen untuk pemujaan 

2. MENHIR 

- Tempat pemujaan roh nenek moyang 

- Tugu batu memperingati seseorang ( kepala suku) yang telah 

meninggal 

- Tempat menampung kedatangan roh 

3. BATU KENONG TUNGGAL/KEMBAR 

- Tempat pemujaan roh nenek moyang 

- Tonjolan satu sebagai tanda tempat penguburan 

- Tonjolan dua sebagai ompak-ompak atau alas 

bangunan/pondasi.  

4. TUGU BATU 

- Tempat pemujaan roh nenek moyang 

- Tempat sesajen  

- Sebagai tanda telah meninggal 

5. BATU PATUNG 

- Tempat peletakan sesajen  

6. BATU KENONG MATA ANGIN 

- Penunjuk arah lokasi harta karun 

- Arah keberadaan dolmen 



 

ANALISIS HASIL ANGKET VALIDASI MATERI/ISI 

“KATALOG DIGITAL SITUS KAMAL ARJASA JEMBER” 

 

 

No. Aspek yang Dinilai Hasil 

Validasi 

Saran Revisi 

Materi atau Isi 

1. Ketepatan judul aplikasi dalam merepresentasikan isi 4 Sudah  Tidak ada 
2. Kesesuaian judul bab dengan uraian materi 4 Sudah  Tidak ada 
3. Kesesuaian uraian materi pada aplikasi yang dapat 

meningkatkan pemahaman siswa 

5 Sudah Tidak ada 

4. Kejelasan uraian materi mengarah pada pembelajaran 

IPS  

5 Sudah  Tidak ada 

5. Kesesuaian antara gambar, ilustrasi  5 Sudah  Tidak ada 
6. Kesesuaian contoh gambar yang mendukung materi  5 Sudah Tidak ada 
7. Kesesuain bagian informasi untuk mendukung materi 4 Sudah  Tidak ada 
8. Kesesuaian latihan akhir dengan materi yang dipelajari 

siswa 

3 Sudah Tidak ada 

Penyajian  

9. Keajegan teknik penyajian dalam katalog 4 Sudah  Tidak ada 
10. Penyajian materi berpusat pada siswa 4 Sudah  Tidak ada 
11. Kelengkapan pendahuluan yang disajikan dalam  katalog 4 Sudah Tidak ada 
12. Kepaduan penyajian ilustrasi yang disajikan dalam 

katalog 

5 Sudah Tidak ada 

Skor Total 52   

Skor Maksimal 60   

Prosentase Validitas 

� =
�����

�� − �	


 �% 

 

86,67%   

 

Komentar dan saran secara umum ahli materi terhadap modul ini adalah  sebagai berikut: 

1. Judul lengkapi dengan lokus 

2. Detail info terkait fungsi masukkan pada penjelasan peninggalan 

3. Gambar diperbesar 

Kesimpulan dari ahli materi terhadap katalog digital ini adalah katalog layak untuk digunakan. 

 

  

Dari tabel di atas, diperoleh prosentase validitas  sebesar 86,67 %.  Kriteria yang 

digunakan menurut rumus Akbar dan Sriwiyana (2011:207) adalah sebagai berikut: 

 

Kriteria Kualifikasi Keterangan 

75,01% - 100,00 % 

50,01% - 75,01% 

25,01% - 50,01% 

0,00% - 25,01% 

Sangat valid 

Cukup valid 

Tidak valid 

Sangat tidak valid 

Tanpa revisi 

Revisi kecil 

Revisi besar 

Revisi Besar 

 

Dapat disimpulkan bahwa hasil yang diperoleh terkait materi katalog digital adalah sangat 

valid sehingga produk dapat digunakan. Namun berbagai saran dari ahli tersebut tetap 

dijadikan pertimbangan untuk kesempurnaan produk ini. 

Lampiran 6.1 



ANALISIS HASIL ANGKET VALIDASI DESAIN 

“KATALOG DIGITAL SITUS KAMAL ARJASA JEMBER” 

 

 

No. Aspek yang Dinilai Hasil 

Validasi 

Saran Revisi 

Aspek Umum 

1. Kreatif dan inovatif (baru, luwes, 

menarik, cerdas, unik, dan tidak asal 

beda) 

4 Sudah Tidak ada 

2. Komunikatif (mudah dipahami serta 

menggunakan bahasa yang baik, 

benar, dan efektif) 

4 Sudah Tidak ada 

3. Unggul (memiliki kelebihan 

dibanding multimedia pembelajaran 

lain ataupun dengan cara 

konvensional) 

4 Sudah Tidak ada 

Aspek Rekayasa Perangkat Lunak 

4. Efektif dan efisien dalam 

pengembangan maupun penggunaan 

media pembelajaran 

5 Sudah Tidak ada 

5. Reliabilitas (kehandalan) 4 Sudah Tidak ada 

6. Maintainable (dapat dipelihara atau 

dikelola dengan mudah) 

5 Sudah Tidak ada 

7. Usabilitas (mudah digunakan dan 

sederhana dalam pengoperasian) 

5 Sudah Tidak ada 

8. Ketepatan pemilihan jenis 

aplikasi/software/tool pengembangan

 untuk 

4 Sudah Tidak ada 

9. Kompatibilitas (media pembelajaran 

dapat diinstalasi dan dijalankan 

diberbagai hardware dan software 

yang ada) 

4 Sudah Tidak ada 

10. Pemaketan program media 

pembelajaran secara terpadu dan 

mudah dalam eksekusi, 

3 Sudah Tidak ada 

11. Dokumentasi multimedia 

pembelajaran yang lengkap meliputi 

: petunjuk instalasi (jelas, singkat, 

dan lengkap), penggunaan, 

troubleshooting (jelas, terstruktur, 

dan antisipatif), desain program 

(jelas, dan menggambarkan alur 

kerja program), 

4 Sudah Tidak ada 

12. Reusabilitas (sebagian atau seluruh 

multimedia pembelajaran dapat 

dimanfaatkan kembali untuk 

mengembangkan multimedia lain). 

4 Sudah Tidak ada 

Aspek Komunikasi Visual 

13. Kreatif : Visualisasi diharapkan 

disajikan secara unik dan tidak klise 

(sering digunakan), agar menarik 

perhatian 

4 Sudah Tidak ada 

14. Sederhana : visualisasi tidak rumit, 

agar tidak mengurangi kejelasan isi 

4 Sudah Tidak ada 

Lampiran  5.2 



No. Aspek yang Dinilai Hasil 

Validasi 

Saran Revisi 

materi ajar dan mudah diingat 

15. Unity : menggunakan bahasa visual 

dan audio yang 

harmonis, utuh, dan senada, agar 

materi ajar dipersepsi secara utuh 

(komprehensif) 

4 Sudah Tidak ada 

16. Penggambaran objek dalam bentuk 

image (citra) baik realistik maupun 

simbolik 

4 Sudah Tidak ada 

17. Pemilihan warna yang sesuai, agar 

mendukung kesesuaian antara konsep 

kreatif dan topik yang dipilih 

4 Sudah Tidak ada 

18. Tipografi (font dan susunan huruf), 

untuk memvisualkan bahasa verbal 

agar mendukung isi pesan, baik 

secara fungsi 

keterbacaan maupun fungsi 

psikologisnya, 

4 Sudah Tidak ada 

19. Tata letak (layout): peletakan dan 

susunan unsur-unsur 

visual terkendali dengan baik, agar 

memperjelas peran dan hirarki 

masing-masing unsur tersebut 

4 Sudah Tidak ada 

20. Unsur visual bergerak (animasi dan/ 

atau movie), animasi dapat 

dimanfaatkan untuk mensimulasikan 

materi ajar dan 

movie untuk mengilustrasikan materi 

secara nyata 

3 Sudah Tidak ada 

21. Navigasi yang familiar dan konsisten 

agar efektif dalam penggunaannya 

4 Sudah Tidak ada 

22. Unsur audio (dialog, monolog, narasi, 

ilustrasi musik, dan 

sound/ special effect) sesuai dengan 

karakter topik dan dimanfaatkan 

untuk memperkaya imajinasi 

4 Sudah Tidak ada 

Skor Total 89   

Skor Maksimal 110   

Persentase Validitas 

� =
�����

�� − �	


 �% 

 

80,90%    

 

Kesimpulan dari ahli desain terhadap katalog digital ini adalah layak untuk digunakan dalam 

pembelajaran IPS. 

 

 

Dari tabel di atas, diperoleh persentase validitas  sebesar 80,90%.  Kriteria yang 

digunakan menurut rumus Akbar dan Sriwiyana (2011:207) adalah sebagai berikut: 

 



Kriteria Kualifikasi Keterangan 

75,01% - 100,00 % 

50,01% - 75,01% 

25,01% - 50,01% 

0,00% - 25,01% 

Sangat valid 

Cukup valid 

Tidak valid 

Sangat tidak valid 

Tanpa revisi 

Revisi kecil 

Revisi besar 

Revisi Besar 

 

Dapat disimpulkan bahwa hasil yang diperoleh terkait desain katalog 

digital adalah cukup valid sehingga produk dapat digunakan.  
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