
BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.  Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

a) Letak dan sejarah Pendirian SMA

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri (SMAN) 1 Ciamis, 

tepatnya beralamat di Jl.     Gn. Galuh No.37, Ciamis, Kec. Ciamis, 

Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. SMAN 1 Ciamis mulai     dirintis pada 

tahun 1959 oleh tim pendiri yang     dipimpin oleh     Rd.     Dodo     Natapura, 

Kepala     SMPN 1 pada waktu itu. Pada fase persiapan ini, SMAN 1 Ciamis 

berlokasi di Amarjiwa, bekas   bangunan SGB III Ciamis. Pada tanggal 15 

Oktober 1959 SMA Persiapan Negeri Ciamis resmi     menjadi SMA Negeri 

Ciamis dengan SK Mendikbud nomor 72/SK/B/III/1959. Tanggal 1 April  

1960, barulah SMA Negeri Ciamis mempunyai kepala sekolah yang 

definitif, yakni Daman  Saputra.

SMA Negeri Ciamis beberapa bulan kemudian pindah alamat ke Jl. 

Ir. H. Juanda, dan     menetap selama 3 tahun. Pertengahan tahun 1963 

berpindah lagi dengan menempati dua lokasi,     yakni Sikuraja dan 

Selagangga. Pada tahun 1964, SMA Negeri Ciamis memiliki bangunan  

sendiri di Jln. Gunung Galuh. Gedung ini dibangun oleh Panitia pendirian 

Gedung SMA Negeri     Ciamis     yang     diketuai     oleh     Bapak     Kapten     Atju  

Syamsudin,     waktu     itu     menjabat     sebagai     Komandan PEKUPER Ciamis. 

Panitia ini berhasil membangun 1 unit sekolah dengan ruang     belajar  

sebanyak     23     lokal     dilengkapi     Kantor,     WC,     Garasi     dan     rumah     jaga .   

(www.sman1ciamis.sch.id)

SMAN 1 Ciamis pada tanggal 7 Maret     tahun 1997 berubah nama  

menjadi SMUN 1     Ciamis sesuai dengan SK Mendikbud Nomor 

035/0/1997 tentang perubahan nomenklatur SMA     menjadi     SMU     dan     pada  

tahun     2003     berubah     menjadi     SMAN     1     Ciamis,     sejalan     dengan  
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diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem     Pendidikan Nasional, yang pada Pasal 18, ayat 3 

menyatakan :Pendidikan menengah berbentuk     Sekolah Menengah Atas 

(SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK),  

dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. 

Kurikulum yang digunakan di SMA Negeri 1 Ciamis adalah 

kurikulum 2013. Pendekatan     dalam kurikulum 2013 lebih dititik beratkan 

kepada kegiatan pembelajaran yang berorientasi     atau     berpusat     pada  

peserta     didik     (student     centered     approach)     dan     lebih     menekankan pada  

pendidikan     karakter,     kreatif     dan     inovatif,     pendidikan     karakter     juga  

penting     yang     nantinya     terintegrasi     menjadi     satu.     Misalnya,     pendidikan  

budi     pekerti     luhur     dan     karakter     harus     di     integrasikan     kesemua     program  

studi.     Pengembangan     kurikulum     2013     perlu     adanya   kesimbangan antara 

kepentingan lokal, nasional, bahkan global karena setiap masyarakat tidak 

dapat lepas dari interaksi antar ketiga kelompok tersebut.

Sekolah di setiap daerah memiliki kesempatan untuk 

mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan 

potensi daerah masing-masing. Pengembangan kurikulum dapat langsung 

dirasakan oleh guru dan peserta didik di setiap daerah karena secara 

lngsung dapat melakukan pembelajaran dengan memanfaatkan sumber- 

sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar di daerahnya masing- 

masing.

b) Guru Sejarah di SMA Negeri 1 Ciamis

Guru sejarah yang ada di SMA Negeri 1 Ciamis sebanyak 3 orang. 

Mereka semua tergabung di dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran 

(MGMP) Sejarah di Kabupaten Ciamis. Ketiga guru sejarah tersebut 

berlatar belakang pendidikan sarjana pendidikan sesuai dengan bidang 

studi yang mereka ampu/ajar yaitu pendidikan sejarah dengan masa kerja 

yang berbeda- beda. Guru yang mengajar di kelas X adalah Bapak Haviz 

Amanda Kuamra, S.Pd, yang mengajar di kelas XI adalah Bapak  Gunarso, 
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S.Pd, dan terakhir yang mengajar di kelas XII adalah Ibu Yuniar, M.Pd.

Penelitian ini lebih banyak melibatkan informan guru kelas X yaitu 

Bapak Haviz Amanda Kumara, S.Pd, dengan alasan bahwa bapak Haviz 

merupakan guru yang mengajar di kelas X berlatar belakang S1 

pendidikan Sejarah dengan masa bakti selama 5 tahun 8 bulan. Bapak 

Haviz semenjak tahun 2011 merupakan salah satu anggota budayawan 

Ciamis yang peduli dan tertarik dengan peninggalan-peninggalan 

bersejarah di Kabupaten Ciamis khususnya Situs Astana Gede Kawali 

yang memiliki bukti-bukti peninggalan kerajaan Sunda Beliau 

menjelaskan pengetahuan dan pemahaman mengenai peninggalan- 

peninggalan bersejarah yang dekat dengan lingkungan tempat tinggal 

peserta didik harus terus di sampaikan guna meningkatkan pengetahuan 

sejarah muatan lokal sehingga dapat meningkatkan minat dan kepedulian 

pada diri peserta didik untuk mengatahui mengenai peristiwa-peristiwa 

penting yang terjadi di masa lalu di sekitar lingkungan tempat tinggalnya 

dengan harapan dapat menumbuhkan kepedulian terhadap sejarah daerah 

asalnya (wawancara tanggal 18 Januari 2021).

c) Deskripsi Analisis Rencana Pelaksanaan Pembeljaran (RPP).

Penulis menganalisis Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar 

dan Menengah. Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan 

pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai Standar 

Kompetensi Lulusan.

Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada Standar 

Isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat 

penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang akan dianalisis  

adalah RPP mata pelajaran sejarah untuk kelas X dengan Kompetensi Inti 
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(KI): 3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 

dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah; Kompetensi Dasar (KD) 3.6 

Menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan 

budaya pada masa kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia 

serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada 

kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Dalam hal ini, peneliti 

menganalisis RPP sejarah yang dibuat oleh salah seorang guru yang ada 

di sekolah tempat penelitian dilaksanakan (SMA Negeri 1 Ciamis) 

sekaligus menjadi guru matapelajaran sejarah di kelas X.

Adapun yang menjadi indikator penilaian RPP meliputi: a) 

penjabaran indikator yang menjadi tujuan pembelajaran harus jelas 

rumusan dan cakupannya serta sesuai dengan Kompetensi Dasar yang 

harus dicapai, b) pemilihan dan pengorganisasian materi pembelajaran, 

serta strategi atau metode yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran 

harus sesuai dengan tujuan pembelajaran serta waktu yang tersedia, c) 

pemilihan sumber/media yang tepat, d) penilaian hasi l belajar serta 

kelengkapannya.

Apabila dilihat dari tujuan pembelajaran yang disusun sudah 

mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan ketrampilan. Kemudian 

mengenai alokasi waktu untuk menyampaikan materi cukup, yaitu 4 x 45 

menit. Hanya saja, dalam pelaksanaan kegiatan inti, tidak sesuai dengan 

yang telah dirancang oleh guru tersebut. Sumber belajar seharusnya dapat 

menggunakan banyak sumber seperti yang terdapat dalam RPP dan juga 

diharapkan dalam implementasi Kurikulum 13 yang mengeksplorasi 

berbagai sumber sebagai bahan pengamatan peserta didik. Sumber belajar  

yang dipakai di SMA Negeri 1 Ciamis adalah buku pegangan peserta 
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didik yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta 

ditunjang dengan media pembelajaran yang dibuat sendiri oleh guru yaitu 

Unit Kegiatan Belajar Mandiri (UKBM). Nyatanya, pembelajaran yang 

dilakukan secara online sering te rkendala kualitas jaringan yang  

menyebabkan tidak jelasnya intruksi dari guru kepada peserta didik 

sehingga peserta didik banyak yang merasa kurang mengerti mengenai 

pembelajaran yang sedang dilaksanakan tersebut. Selanjutnya, dari 

analisis RPP ini dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan bahwa RPP 

yang dibuat cukup representatif untuk materi yang akan disampaikan 

sesuai dengan Kompetensi Dasar. Perbaikan justru diperlukan pada saat 

kegiatan pembelajarannya.

d) Evaluasi Pembelajaran Sejarah

Evaluasi pembelajaran dilakukan ketika guru sedang mengajar 

dengan mengajukan pertanyaan kepada peserta didik untuk mengetahui 

apakah materi yang disampaikan guru dipahami atau tidak oleh peserta 

didik. Guru juga memberi tugas dan setelah tugas dikumpulkan dan 

diperiksa ternyata masih banyak yang salah dan kurang paham, pada 

pertemuan berikutnya guru akan mengulang materi yang belum dipahami 

oleh peserta didik. Dari beberapa contoh tersebut jelas bahwa penilaian 

formatif tidak hanya berbentuk tes tertulis yang diberikan pada akhir 

pelajaran namun juga dapat berupa tes lisan dan tugas-tugas yang bisa 

diberikan pada setiap kesempatan. Yang kedua adalah penilaian sumatif, 

penilaian ini dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sampai 

dimana penguasaan atau pencapaian belajar peserta didik terhadap materi 

yang sudah disampaikan selama jangka waktu tertentu. Tujuannya adalah 

untuk menentukan apakah dengan nilai yang diperoleh peserta didik 

dapat meluluskannya atau tidak sesuai dengan KKM yang sudah 

ditentukan.

1. Kerajaan Sunda

Sunda berasal dari bahasa Sansakerta, yaitu sudha yang berarti putih. 
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Menurut bahasa sunda, sunda artinya bagus, indah, cantik, gudang dan tempat 

penyimpanan .  Menurut R.W. Van Bammelen, Sunda adalah sebuah istilah yang 

digunakan untuk menamai dataran bagian barat laut winlayah India Timur, 

sedangkan dataran bagian tenggara dinamakan sahul. Dataran sunda dikelilingi 

oleh sistem Gunung Sunda yang melingkar (Cirum Sunda Mountain System) 

yang panjangnva sekitar 7000 km. Dataran sunda (Circum Sunda System) itu 

terdiri dari bagian utara yang meliputi kepulauan Filipina sepanjang laut Pasifik 

bagian barat serta bagian selatan dataran sunda.

Menurut data sejarah, istilah sunda menunjukan pengertian wilayah di 

bagian barat pulau Jawa dengan segala aktivitas manusia di dalamnya, muncul 

unt uk pertama kalinya pada abad 11  M. Istilah tersebut tercatat dalam prasasti 

yang ditemukan di Cibadak Sukabumi. Adanya kerajaan sunda disebutkan dalam 

sebuah prasasti yang berasal dari daerah Cibadak, Sukabumi, di Sungai Citatih 

dalam bahasa jawa kuno yang berbunyi:

Swasti shakawarsatita Kartikamasa tithi dwachi cuklpaksa ha ka ra wara 
tampir irika prahajayan sunda. Maharaja Sri Jayahbupati jaya manahen 
Wisnu murti samarawijaya cakalabhanamandaleswaranindita. 
Haroghawardhana mottunggadewa. Magaway.
Selamat tahun Saka 952, bulan kartika tanggal 12 paroterang: Hari Minggu: 
waku tambir: ini peringatan saat raja sunda: Maharaja Sri Jayahbupati, 
yang gagah berani berhati wisnu yang unggul dalam peperangan dihormati 
dan tiada cacatnya di dunia. Haroghawardhana wikramama tunggadewa. 
Magway (Haryati Suebadio,1988).
Prasasti ini menyebutkan Maharaja Sri Bupati yang memerintah sekitar 

tahun 952 Saka (1030). la adalah raja dari kerajaan Sunda (Prahajayan Sunda).

Pada abad 11 M di Jawa Barat ada sebuah kerajaan yang cukup terkenal 

bernama kerajaan sunda (Prahajayan Sunda) yang Rajanya bernama Sri 

Jayahbupati. Petunjuk tentang berdirinya kerajaan Sunda terdapat dalam naskah 

sunda kuno, menurut sumber ini kerajaan sunda didirikan oleh Maharaja 

Tarusbawa memerintah pada tahun 591-645 atau 669/670-723/724 M. la penerus 

raja Tarumanegara (Atja dan Ayattrohaedi, 1986 : 157 dan 227).

Pada tahun 669 Masehi, Sang Maharaja Linggarwarman wafat beliau 

diganti oleh menantunya Sang Tarusbawa, tindakan pertamanya yaitu merubah  

Tarumanegara diganti menjadi kerajaan Sunda, mengambil nama kota 
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kelahirannya Sunda Sembawa atau tanah kabuyutan. Maharaja Tarusbawa 

mengirimkan duta keliling keberbagai daerah antar negeri untuk memberitahukan 

bahwa ia telah menjadi penguasa negara sunda atau kerajaan sunda. Setahun 

kemudian, Sang Wretakendayun mengirimkan duta balasannya dengan 

membawa surat yang menyatakan bahwa ia tidak bersedia menjadi raja bawahan 

kerajaan sunda dan menetapkan batas kedua kerajaan ialah Tarumanadi (Citarum) 

sebagai batas wilayah kerajaan. Disebelah barat citarum adalah wilayah 

kekuasaan sunda dan sebelah timurnya menjadi wilayah kekuasaan Galuh (Atja 

& dkk,1986).

 Walaupun kerajaan sunda sudah terbagi dua, Sang Tarusbawa masih 

sempat memberikan penobatannya sebagai penerus tahta kerajaan Tarumanegara, 

tindakan Tarusbawa yang kedua yaitu memindahkan ibukota kerajaan dari 

sundapura (bekasi) ke pasundan (Bogor). Tarusbawa mendirikan lima buah 

keraton yaitu Bima, Punta, Narayana, Madura, Suradipati, atau disebut juga 

panca persada.

Sebelum dilanjutkan dibawah ini adalah nama-nama raja yang memerintah 

dikerajaan  sunda  yaitu:

Maharaja Tarusbawa : 669-723

Sanjaya Harisdarma : 723-732

Tamperan Barmawijaya : 732- 739

Rakeyan Banga : 739-766

Rakeyan Medang Prabu Hulu Kujang : 766- 783

Prabu Oiling  Wesi : 783-795

Pucuk Bumi Dameswara : 795-819

Rakeyan Wuwus Prabu Gajah Kulon : 819- 891

Prabu Darmareksa : 891-895

Prabu Windusakti Kawegeng : 895-913

Rakeyan Kamuninggaling : 913-916

Rakeyan Jaya Giri Prabu  Wanayasa : 916- 942
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Prabu Resi Atmayathadarma Hariwangsa : 942-952

Prabu Limbur  Kencana : 952-964

Prabu Sundasamawa Munding Gandarwirya  : 964- 973

Prabu Jayagiri Walunggadung : 973-989

Prabu Brajawisesa : 989-1012

Prabu Dewa Sanghyang : 1012-1019

Prabu Sanghyang  Ageng : 1019-1030

Detya Maharaja  Sri Jayabhupati : 1030-1042

Prabu Darmaraja : 1042-1065

Prabu Langlang bhumi : 1065-1155

Rakeyan Jayagiri Prabu Manakluhur : 1155-1157

Prabu Darmakusuma : 1157-1175

Prabu Guru Darmasiksa : 1175-3297

Rakeyan Saunggalah Prabu  Raga Suci : 1297-1030

Prabu Citra Ganda :1303-1311

Prabu Linggadewata : 1311-1333

Prabu Ajiguna Linggawisesa : 1333-1340

Pada masa pemerintahannya     ibu kota kerajaan sunda termasuk galuh 

dipindahkan ke     Kawali   (Ciamis),     yang     sekarang     menjadi   Situs     Astana Gede  

kawali.

PraPrabu Raga Mulya (Aki Kolot) : 1340-1350

Prabu Linggabuana : 1350-1357

Bunisora Suradhipati Adik Linggabuana : 1357-1371

Wastu Kancana : 1371-1457

Itulah     silsilah     nama     raja-raja     sunda     yang     dilengkapi     dengan     tahun  

pemerintahannya.  (Iskandar,  1997  :  323).

Setelah Linggarwarman wafat tahun 669 Masehi (ia adalah raja  

Tarumanegara), kemudian   dilanjutkan oleh     manantunya     Tarusbawa,     dan     nama  
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kerajaan pun diganti menjadi kerajaan     sunda, pada masa pemerintahannya, ia 

banyak mengikat atau mengadakan persahabatan dengan     daerah     atau     negeri     lain,  

rakyatnya     makmur.     Tarusbawa     memerintah     dari     tahun     669     sampai     723   M. (Atja  

& dkk,  1986).

Sebagai generasi penerusnya yaitu Sanjaya Harisdarma, yang memerintah 

dari tahun 723-     732 M. kemudian tahta kerajaan sunda dikuasakan kepada 

putranya, Tamperan Barmawijaya     yang memerintah dari tahun 732-739 M. tahta 

selanjutnya Rakeyan Banga 739-766, ia adalah     Sang Prabu Kerta Buana 

Yasawiguna Hajimulya, kemudian digantikan Rakeyan Medang Sang     Prabu 

Hulukujang  yang  memerintah tahun 766 sampai 783.  (Atja  & dkk,  1986 :  236).

Setelah Sang Maharaja Sanghiyang Agen wafat, penggantinya adalah Sri 

Jayahbupati,     dengan mempertengahkan prasasti Cibadak,     Sukabumi dan tiga 

buah prasasti lainnya     yang     berhubungan   dengan   Sri   Jayahbupati,     isi   prasasti  

tersebut  yaitu  :

“ Swasti     Cakrawarsatita     952     kartikamasa     tithi     dwadaci     'buklapa     ksa     ha     ka  
ra     wara   tambir.     Iri     ka     diwaca     nira     prahajayan     sunda. Ma     haraja     Sri  
Jayabhupati     jayamana     henwisnumurti     samarawijaya     caka  
labhuwanamandaecwaranindita     haroghawardhana     wikra mottunggadewa 
ma-gawai tapek i purvva sanghayang tapak ginaway denira Sri  
Jayabhupati prahajayan Iwah     watesna i hulu i sanghyang tapak. i hilir 
marikang umpi  ing  wungkul  gde  kalih  I  wruhhanta  kamung  hyang  kabeh”.

Selamat     tahun     baru     saka     952     bulan     kartika     tanggal 12     bagian     terang     baru  
Hanyang     Kaliwon     Ahad     wuku     tambir.     Inilah     saat     raja     sunda     maharaja     Sri  
Jayabhupati     Jayamanahen       Wisnumurti       samarawijaya       wikramotung  
gadawe membuat tanda     disebelah timur sanghyang tapak. Dibuat oleh Sri 
Jayabhupati raja sunda dan jangan ada     yang melanggar ketentuan di sungai 
ini mulai dari batas daerah kabuyutan sanghyang     tapak dibagian hulu 
sampai batas daerah kabuyutan sanghyang tapak dibagian hilir pada     dua  
batu     besar.     Untuk   tujuan   tersebut     telah   dibuat     plagnem   yang     telah  
dikukuhkan   dengan   seruan, kutuk serta sumpah oleh raja sunda yang bunyi 
lengkapnya demikian : Sungguh     indah sekalian kamu hyang siwa agastya 
timur, selatan, barat, utara, tenggara, barat daya,     timur laut, zenith, nadir, 
matahari, bulan, bumi, sungai, air, angin, api, kekuatan, angkasa,     cahaya, 
malam, sanghyang, senja, yaksa, raksasa, pisaca, garuda, buaya, kinara, 
naga,     keempat     perlindungan     yama,     baruna,     kuwera,     besawa,     dan putra  
sewata     pancakusika     lembu tunggangan siwa, mahakala, dewi durga,     ananta  
arwah     semoga     ikut menjelma     merasuki     semua orang.   Kalian gerakanlah 
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seputa, janji sumpah dan seruan raja sunda  ini” (  Iskandar,  1997).

Sri     Jayabupati     yang     juga     bernama     Prabu     Ditya     Maharaja     ia     dipercaya  

menjadi     Mangkubumi Panglima angkatan perang kerajaan sunda, Sri Jayabupati 

dengan hatinya yang     damai, kemudian membuat Prasasti Cibadak yang isinya 

berintikan pelestarian lingkungan.     Tahta kerajaan selanjutnya ialah Citraganda 

outra prabu Ragasuci, setelah wafat tahun 1311     Citraganda dipusarakan di 

tanjung (sang lumah ing tanjung), dan penggantinya ialah Prabu     Linggadewata, 

ia berkuasa atas kerajaan sunda dari tahun 1311-1333. Sebagai penggantinya  

Prabu     Ajiguna     Linggawisesa     yang     memperistri     Uma     Lestan.     Pada     masa  

pemerintahannya     dikaruniai tiga orang     putra yaitu     Prabu     Ragamulya Luhur  

Prabawa,     Dewi Kiranasari yang     diperistri   oleh     Arya     Kulon,     Surya Dewata.   (Atja  

&  dkk, 1989  : 28).

Prabu     Ajiguna     Linggawisesa     memerintah     dikerajaan     sunda     dari     tahun  

1333-1340,     kemudian digantikan oleh putranya yaitu Prabu Ragamulya Luhur 

Prabawa dan dikaruniai putra   yang bernama Linggabuana. Tahta kerajaan sunda 

dilanjutkan oleh maha Prabu Linggabuana, ia   dinobatkan menjadi maharaja 

Sunda pada tanggal 14 bagian terang bulan Palguna tahun 1272     Saka atau kira- 

kiramtanggal 22 Februari 1350 Masehi, pada masa pemerintahan Maha Prabu  

Linggabuana,     ada     kaitannya     dengan kerajaan Majapahit     (Hayam Wuruk),  

sehingga     sampai     terjadinya Perang Bubat. Beliaulah yang mempertahankan 

harga diri dan orang sunda, dari pada   dihina Oleh Gajah Mada, beliau lebih baik 

mati dalam Perang Bubat. Akibat peristiwa tersebut     namanya menjadi harum, 

sehingga Prabu Linggabuana mempunyai gelar Prabu Wangi karena     namanya 

wangi (terkenal), dan ia adalah orang yang pemberam, mangkat sebagai bunga 

negara.   Demikian juga putrinya Dewi Citra Resmi atau Dyah Pitaloka bersama 

pengiringnya gugur  dibubat.  (Atja  & dkk,  1989:29).
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2. Kerajaan Majapahit

Majapahit     adalah sebuah kerajaan besar di Nusantara dan mencapai 

puncak keemasan     pada abad ke-14, di bawah pimpinan seorang raja yang besar 

bernama Hayam Wuruk dan     didukung seorang Patih Gajah Mada. Mereka bahu 

membahu membangun Majapahit menjadi     sebuah kerajaan yang diakui 

kedaulatannya oleh kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Nusantara  pada  saat  itu.

Ketika     Majapahit     dibawah     pimpinan     Raden     Wijaya     yang     bergelar  

Kertaharja     Jayawardhana, nama Gajah Mada belum populer di kerajaan 

Majapahit. Baru ketika Raden     Wijaya maninggal dan diganti oleh putranya 

Jayanegara, nama Gajah Mada mulai dokenal di     kalangan     kerajaan     Majapahit.  

Tentang     kelahiran     Gajah     Mada     Moh     Yamin     menafsirkan     :     "Disekeliling kota 

Malang Singosari sejak dahulu banyak didapati tanda -tanda memperingati     Gajah 

Mada, dan oleh karenaanya dalam tahun 1321 telah berusia cukup untuk menjadi 

patih     disuatu daerah, maka diperkirakan tempat kelahiran disekitar sungai 

Brantas, dilahirkan kira-     kira tahun 1300 sebagi soerang pemuda dia tidak 

mempunyai hidup     mewah atau bahagia,     melainkan dibesarkan oleh anak desa 

yang bersatu dalam kemelaratan sehari-hari dengan alam     yang kaya raya. Dan 

masa muda Gajah mada ialah pula serentak dengan rakyat yang lebih tua     dari 

padanya, ia mendengar bagaimana kerajaan Singosari runtuh dengan 

pembakaran keraton,     dan pembunuhan bangsawan pada tempat yang letaknya 

disebelah utara yang pada waktu  itu  masih  jelas bekas-bekasnya.

Perjuangan awal Gajah Mada dikerajaan Majapahit, dimulai ketika 

Majapahit di bawah     permerintahan     Jayanegara.     Ia     banyak     mengalami     banyak  

kesulitan     yang     dikarenakan     pemberontakan     dari     mereka     yang     selalu     setia     kepada  

Kertaharjasa     (Raden     Wijaya).     Pemberontakan itu sebenarnya tidak ditujukan 

kepada raja, melainkan terhadap maha patih,     seorang     pejabat     tinggi     yang     rupa- 

rupanya     sangat     besar     pengaruhnya     atas     raja     dan     yang     bertindak     kurang  

bijaksana.

Gajah     Mada     adalah     seorang     pahlawan     besar,     asalnya     orang     biasa     saja.  

Berkat     kecakapannya yang luar biasa ia dapat mencapai kedudukan yang sangat 

tinggi, ia seorang ahli     negara yang ulung dan berkemauan keras. Pada tahun  
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1333 Gajah Mada diangkat oleh Ratu     Tribuana menjadi patih Majapahit, pangkat 

tertinggi dalam kerajaan. Pada waktu itu Majapahit     menghendaki     pemimpin     yang  

cakap,     sebab     di     Sadeng     Besuki timbul     pemberontakan     yang     sangat besar, yang 

sangat membahayakan, Gajah Mada berhasil menindas pemberontakan itu.  

Dalam usaha itu ia mendapat bantuan besar dari Adityawarman anak raja melayu. 

Sebagai  pemuda  ia datang ke Majapahit  untuk mendapat  didikan dalam istana.

Setelah pemberontakan sadeng, Gajah Mada mendapat kekuasaan penuh 

yang luar biasa.     Selain diangkat sebagai patih Amangkhubumi, ia juga diserahi 

tugas oleh Tribuanatunggadewi     untuk mengurus urusan negara. Didalam tangan 

Gajah Mada tersimpan kekuatan politik yang     dapat memajukan pemerintah 

kerajaan. Struktur pemerintahan yang biasanya terbagi bagi atas     amangkubumi,  

perdana     mentri     dan     penganjur     rakyat     sejak     tahun     1331     dijabat     menjadi     satu  

dibawah kekuasaan maha patih Gajah Mada dengan kedudukannya itu, mulailah 

Gajah Mada  mengembangkan kepemimpinannya.  (Yamin,  1974).

Gajah Mada patih Majapahit, terayata orang kuat. la bercita-cita ingin 

membentuk negara     kesatuan meliputi wilayah kawasan Nusntara. Menurutnya, 

Nusantara harus bersatu dibawah     naungan kerajaan Majapahit. Bahwa kesatuan 

akan menjamin kemakmuran kerajaan. Keinginan   Gajah Mada utuk menunjukan 

pengabdiannya serta memperkenalkan haluan politiknya, disuatu     persidangan  

kerajaan     dan     pembesar     kerajaan,     ia     mengangkat     sumpah     yang     kelak  

mempopulerkannya     namanya   sendiri.     Sampai   sekarang   sumpah   itu     melekat     di  

hati bangsa kita.

Sumpah itu bernama sumpah palapa (Amukti Palapa). Yang dimaksud 

sumpah itu adalah     Gajah     Mada     berpantang     bersenang     senang     memikirkan dirinya  

sendiri,     dan akan     berpuasa     selama     cita-cita     itu     belum     tercapai.     Dihadapan     para  

mentri     dan     di     tengah-tengah     paseban     (tempat bersidang), Gajah Mada 

mengucapkam sumpah : saya akan baru berhenti berpuasa     makan     buah     palapa  

(konon     palapa     ini     sejenis     buah     yang     pahit     rasanya),     jikalau     seluruh     Nusantara 

bertakluk dibawah kekuasaan negara, jikalau Gurun (gorong), Seram (Pulau 

Seram),     Tanjung Pura (Kalimantan), Pahang (Malaysia), Ompo, Tumasik, Bali,  

Sunda (Jawa Barat),  Palembang  itu  sudah dapat  dikalahkan.  (Yamin,  1974:51).
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Sumpah Gajah Mada itu sangat menggemparkan seluruh kerajaan 

Majapahit. Kembar     mengejek     Gajah     Mada     sambil     mencaci     maki     seakan-akan  

tidak     percaya.     Oleh     karena     itu     kesungguhanya akan dibuktikan dengan perbuatan 

dengan melaksanakan program politiknya,     yang     terkenal     dengan     sumapah  

Nusantara.     Untuk     melaksanakan     Sumpah     Amukti     Palapa     tersebut, Gajah Mada 

Segera mulai persiapan-persiapan yang matang dan terarah agar tercapai     cita- 

citanya.     Dibawah     pimpinan     Gajah     Mada     dibangun     angkatan     laut,     peraturan     pajak  

dan   perdangan.     Cita-cita     Gajah     Mada     untuk     mempersatukan     Nusantara     sebagian  

berhasil.     Rintangan-rintangan     yang     menghalingi     cita-citanya     tersebut     dapat  

dilalui.     Namun     tidak     menutup kemungkinan banyak berjatuhan korban, tidak 

sedikit biaya yang dikeluarkan oleh     kerajaan     Majapahit     untuk     mewujudkan     cita- 

cita     Gajah     Mada.     (Mulyana,     1979).     Sumpah     nusantara     semakin     melambungkan  

nama     kerajaan     Majapahit,     karena     kerajaan-kerajaan     disekitarnya mengakui 

kedaulatan dan tunduk kepada Majapahit. Dengan sumpah tersebut yang  

diikrarkan     oleh     Gajah     Mada     memberikan     sumbangan     yang     berarti     bagi  

perjalanan     sejarah     bangsa kita. Kitapun bangga bahwa bangsa kita sejak dahulu 

telah termashur diseluruh kawasan     Asia.     Berdasarkan     analisa     sumpah     palapa,  

Gajah     Mada     patut     dikatakatan     orang     yang     mempunyai     idealisme     yang     tinggi.     Ia  

ingin     selalu     menjalankan     kebijaksanaannya     sendiri.   Kebijaksanaannya     ini  

memberikan  hal  positif  bagi  perkembangan  kerajaan  Majapahit  itu  sendiri.

3. Hubungan antara Kerajaan Sunda dan Majapahit

Terciptanya     hubungan     persaudaraan     antara     kerajaan     sunda     dan     kerajaan  

majapahit     berawal dari Dyah Wijaya yang menjabat sebagai putra dari Rakeyan 

Jayadarma (Sunda) dan     Dyah lembu Tal, putri Mahisa Campaka dari Singasari. 

Pendapat bahwa Dyah Wijaya berdarah     Campuran Sunda-Jawa dikuatkan 

dengan literatur kuno yakni  Pustaka Rajya-Rajya I Bhumi     Nusantara  parwa II 

saga 3 dan Babad Tanah Jawa. Kedua naskah tersebut menyatakan bahwa  

Rakeyan Jayadarma adalah menantu Mahisa Campaka dari Singhasari karena 

berjodoh dengan     putrinya yakni Dyah Lembu Tal. Sementara Mahisa Campaka 

merupakan putra dari Mahisa     Wong     Ateleng     (     keturunan     Ken     Arok     dan   Ken  

Dedes)  (  Sri Wintala,  2019:87)
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Berkat     perkawinannya     dengan     Dyah     lembu     Tal,     Rakeyan     Jayadarma  

memiliki     putra     bernama Naraya Sanggaramawijaya (Dyah Wijaya) yang lahir di 

pakuan (Sunda). Dengan kata     lain, Dyah Wijaya merupakan keturunan ke 4 dari 

Ken Arok dan Ken Dedes. Karena Rakeyan     Jayadarma wafat dalam usia muda, 

Lembu Tal tidak bersedia tinggal lebih lama lagi di Pakuan.     Akhirnya Dyah 

Wijaya beserta ibunya kembali ke Singasari. Sementara Babad Tanah Jawa  

Menjelaskan bahwa     Dyah Wijaya     yang     dikenal     dengan Jaka     Sesuruh tersebut  

berasal dari     Padjajaran.     Sebagai     keturunan     Jayadarma,     Jaka     Sesuruh     merupakan  

penerus     takhta     Sunda-   Galuh yang sah,     yaitu apabila Prabu Guru Darmasiksa 

Prabu Sanghyang     Wisnu Mangkat.     Kematian     Jayadarma     mengkosongkan putra  

mahkota,     karena Jaka Sesepuh     yang     berada di     Singhasari   kemudian     mendirikan  

dan menjadi raja  Majapahit.

Ayatrohaedi,     ahli     kebudayaan     Sunda     Kuno     menyatakan     bahwa     terdapat     hal  

menarik     berkaitan dengan naskah-naskah keagamaan di Tatar Sunda. Adanya 

naskah Sunda Kuno yang     ditulis     dengan     bahasa     Jawa     Kuno     berisikan konsepsi 

keagamaan dan pateon Sunda     Kuno,     misalnya yang terdapat pada naskah Serat 

Dewabuda. Artinya apresiasi dan saling menghargai     antara     kebudayaan     Sunda  

Kno  dan  Jawa  Kuno  terus  berlangsung  hingga  masa-masa  kemudian.

Sementara,     Tome     Pires     dari     Portugis     yang     berkunjung     ke     kepulauan  

Nusantara     menyatakan bahwa ia melawat ke pelabuhan-pelabuhan di pantai utara 

Jawa bagian barat milik     Kerajaan     Sunda     (1513).     Pada     masa     itu,     terdapat     enam  

pelabuhan     penting,     yaitu     Banten,     Pontang, Chegujde (Cigede), Tamgara 

(tanggerang), Calapa (Sunda Kelapa), dan Chi Manuk     (Cimanuk).     (Armando, 

1944).     Mengenai pelabuhan Cimanuk dinyatakan Bandar     Cimanuk     adalah  

Bandar     keenam.     Di     Bandar     ini,     jung-jung     (kapal     layar     besar)     tidak     bias  

berlabuh     di   pantai,     tetapi hanya di lepas pantai pelabuhan.     Banyak     orang     Islam 

tinggal di Bandar     ini.     Pemimpin Bandar adalah pemuja berhala. Bandar ini milik 

Raja Sunda, batas akhir Kerajaan     Sunda     ditempat     ini.     Cimanuk     memiliki  

perdagangan     yang     ramai,     orang-orang     jawa     juga     berniaga di Bandar ini. Bandar 

ini memiliki kota yang luas dan baik .  Informasi penting dari laporan Tome Pires  

bahwa pada awal abad ke 16, banyak para pedagang     Jawa yang berniaga di 
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pelabuhan-pelabuhan di Kerajaan Sunda, mereka berniaga dengan aman  

terutama dipelabuhan Cimanuk  dan Sunda Kelapa.  (Armando,  1944:18)

Pelabuhan Cimanuk merupakan Bandar penting paling timur milik 

Kerajaan Sunda, dan     merupakan Bandar terdepan dalam berhubungan dengan 

Jawa. Dijelaskan apabila angin baik,     pelayaran ke Jawa Timur dari Cimanuk 

hanya menghabiskan waktu sehari semalam. Hubungan     antara orang-orang 

sunda dan Jawa Timur biasa-biasa saja saling menjadi perompak ketika     berlayar  

dilaut,     namun     banyak     juga     diantara     mereka     yang     membina     hubungan     baik     dan  

persahabatan.  (Armando,  1944:21)

Hingga abad ke-14, Kerajaan Sunda masuk kategori kerajaan besar dan 

tidak terkalahkan.     Sampai akhirnya pecah Perang Bubat pada tahun 1357 M atau 

pada abad ke-14. Perang Bubat     berawal dari keinginan Prabu Hayam Wuruk 

memperistri Dyah Pitaloka Citraresmi, Putri Prabu   Linggabuana.     Selain     terpesona  

pada     wajah     putri     yang     cantik,     Prabu     Hayam     Wuruk     ingin     mengikat     persekutuan  

dengan Negeri Sunda. 

Sumber-sumber     yang     menyebutkan     peristiwa     Bubat     adalah     sumber  

historiografi     tradisional     seperti     Carita     Parahyangan,     Pararaton     dan     Kidung  

Sunda .     Namun     sebelum     memberikan gambaran tentang bubat tersebut 

berdasarkan historiografi tradisonal, disini akan     diungkapkan     beberapa     literatur  

yang     menyebut     kan     tentang     Bubat     tersebut.     Ensiklopedi     Indonesia     menyebutkan 

tentang     bubat     yaitu:     Perang     Bubat     merupakan perang     yang     terjadi     antara  

Kerajaan  Majapahit  dengan  Sunda  Pajajaran  di  daerah  Bubat  pada  tahun  1357.

Perang ini terjadi karena muncul salah paham antara patih Gajah Mada 

yang mewakili     Kerajan Majapahit dengan panglima Ane Palaken dari Kerajaan 

Sunda. Pada tahun itu Hayam     Wuruk hendak menikah dengan putri Sunda yang 

bernama Dyah Pitaloka. Putri Raja Sunda     tersebut     sudah     datang     ke     Majapahit  

dengan     diantar     ayahnya     yang     bernama     Sri     Baduga     Maharaja. Ketika 

pembicaraan mengenai rencana pernikahan Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka  

sedang berlangsung, terjadilah salah paham antara Gajah Mada (patih Kerajaan 

Majapahit) dan     Raja Sunda.     Gajah Mada     menghendaki agar     pernikahan puteri  

Raja Sunda dengan Hayam     Wuruk     dilaksanakan     biasa     saja,     sehingga     seolah-olah  
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putri     Raja     Sunda     dipersembahkan     kepada   Raja Hayam Wuruk sebagai tanda 

tunduk kepada kekuasaan Majapahit. Sikap Gajah Mada ini     muncul karena 

keinginannya yang ingin menyatakan bahwa hanya ada satu kerjaan besar yaitu  

Kerajaan Majapahit. Kehendak Gajah Mada ini ditentang Raja Sunda dan 

Pengikutnya. Mereka     menghendaki     pernikahan     itu     dilakukan     dengan     upacara  

kebesaran     sebagaimana     lazimnya     pernikahan putri dengan raja yang mempunyai 

derajat yang sama. Karena kedua belah pihak     tetap     mempertahankan  

pendiriannya,     terjadilah     peperangan     di     Bubat.     Raja     Sunda     dan     pengikutnya dapat  

dikalahkan dan Dyah Pitaloka akhirnya     bunuh diri setelah ayahnya dan  

pengiringnya     terbunuh.     Keterangan     tentang     Bubat     diperoleh     dari     prasasti  

Batutulis .     Cerita     tentang     peristiwa     tersebut     terdapat     dalam     Kidung     Sundayana  

dan  Kitab  Pararaton.   (  Ensiklopedi Indonesia,  1989:492-493)

Ensiklopedi Sunda: Alam, Manusia, dan Budaya termasuk Budaya Cirebon 

dan Betawi,     tentang Bubat     menyebutkan: Bubat adalah tempat terjadinya 

pertempuran sengit Raja Sunda     dan para pengiringnya melawan pasukan 

Majapahit yang terjadi pada tahun 1357 di pantai utara   Majapahit     (disebut  

sebagai     Prabubat     atau     Pasundanbubat     dalam     Pararaton).     Perang     terjadi     sebagai  

akibat     ambisi     sumpah     palapa     mahapatih     Majapahit     yang     bernama     Gajah     Mada  

menjelang perkawinan agung antara Raja Majapahit, Hayam Wuruk dengan 

puteri Raja Sunda,     Dyah     Pitaloka     Citraresmi.     Gajah     Madamengharuskan     Raja  

Sunda     menyerahkan     puterinya     sebagai upeti kepada Raja Majapahit yang 

menandakan bahwa kerajaan Sunda takluk kepada     Majapahit. Padahal 

sebelumnya Prabu Hayam Wuruk telah mengirimkan utusan melamar Dyah  

Pitaloka untuk dijadikan permaisuri.     Raja Sunda menolak permintaan itu dan 

Gajah Mada     memerintahkan     pasukannya     agar     mengepung     pesanggrahan     tempat  

menginap     Raja     Sunda     beserta     para     pengiringnya.     Menurut     Carita     Parahyangan  

Raja     Sunda     itu     bernama     Prabu     Maharaja     yang     berkuasa   selama   tujuh     tahun  

(1350-  1357).

B. Sajian  Data

1. Dampak Perang Bubat bagi kerajaan Sunda dan Majapahit
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Perang Bubat telah menimbulkan beberapa dampak negatif yang sangat 

merugikan pada     kedua pihak yakni kerajaan Majapahit dan kerajaan Sunda. 

Kerugian bagi Majapahit, adalah     Perang Bubat menghancurkan hubungan 

dengan Sunda yang akan dibangun melalui pernikahan     politis antara Hayam 

Wuruk dan Dyah Pitaloka. Kerugian bagi Sunda,     Perang Bubat telah  

menewaskan     Linggabuana     Wisesa,     permaisuri,     dan     seluruh     rombongan  

pengantin.     Akibat     perang tersebut Dyah Pitaloka melakukan bunuh diri. 

Kedudukan Gadjah Mada sejak Perang     Bubat     mulai     menurun     dimata     Hayam  

Wuruk     hal     ini     membuat     Gadjah     Mada     mengundurkan     diri   dari politik Majapahit 

(Sri Wintala, 2019:120). Perang Bubat juga menyebabkan dampak antara  lain:

a. Dampak dalam bidang Politik

Karena keberanian Maharaja Linggabuanawisesa melawan pasukan 

Majapahit dalam     Perang     Bubat     hingga     gugur,     Maharaja  

Linggabuanawisesa     mendapatkan     julukan     dari     masyarakat Sunda yakni 

Prabu Wangi (Ensiklopedi Sunda, 2000:135). Sepeninggal Prabu  

Linggabuana seharusnya yang menggantikan adalah 

Niskalawastukancana,        putranya     yang saat itu tidak ikut ke Majapahit 

mengiringi keluarga nya karena pada saat itu masih     berusia 9 tahun, dan 

menjadi satu-satunya keturunan Raja yang masih hidup. Karena di     usia 

nya yang masih kecil maka kedudukan kekuasaan     dipegang     oleh     adik dari 

Prabu  Linggabuana  yaitu  Mangkubumi Hyang  Bunisora  Suradipati.

Sang     paman     ini     memposisikan diri sebagai wali     pemerintahan dan  

membesarkan     Niskalawastukancana. Niskalawastukancana dinobatkan 

menjadi raja Sunda pada 1371     dalam usia 23 tahun. Dirinya memerintah 

Kerajaan Sunda dalam waktu yang panjang     selama 104 tahun. Setelah 

dinobatkan menjadi raja, ia membuat kebijakan yaitu ingin     memutuskan 

hubungan diplomatik dengan Majapahit     dan menerapkan isolasi terbatas  

dalam     hubungan     kenegaraan     antar     kedua     Kerajaan.     Prabu  

Niskalawastukancana     itu     menerapkan politik tertutup dalam hubungan 

kenegaraan dengan Majapahit. Kebijakan     memutuskan     hubungan  

diplomatik     dengan     Majapahit     adalah     cara     dirinya     memegang     teguh nilai- 
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nilai dari tragedi Bubat. Hubungan antara kedua Kerajaan yang awalnya 

penuh   kekeluargaan     itu     kemudian     berubah     menjadi   permusuhan   akibat  

tragedi Bubat.

Tragedi berdarah di lapangan Bubat itu membekukan hubungan 

kedua kerajaan yang     tidak bisa dipulihkan kembali, sehingga diselimuti 

oleh kebencian dan kecurigaan. Ketika     berkuasa,     Prabu  

Niskalawastukancana     sudah     tidak     menaruh     perhatian       terhadap  

keberadaan Majapahit.     Hubungan dingin dan sarat dengan kebencian 

antara Kerajaan     Sunda     dan     Majapahit     itu     kemudian     menimbulkan  

berdampak     yang     lebih     luas     dalam     kehidupan     masyarakat     Jawa     dan     Sunda.  

Bukan     hanya     antar     pemerintahan,     pengaruh     negatif Perang Bubat     itu juga  

berpengaruh ke seluruh masyarakat. Jadi pasca Perang     Bubat kedua 

kerajaan yang berada di barat dan timur pulau Jawa ini tidak saling sapa. 

Ini     merupakan     hubungan     paling     kelam     dalam     sejarah     Sunda     dan  

Majapahit.     Akibatnya,     Kerajaan     Sunda     dan     Majapahit     kemudian     terlibat  

Perang     Dingin,     dimana     keduanya     termasuk     masyarakat     saling     bersaing  

dan  saling  menunjukkan  eksistensinya  masing-  masing.

b. Dampak dalam bidang Sosial Budaya

Perang Bubat bukan hanya berdampak pada rusaknya hubungan 

Diplomatik antara     Kerajaan Sunda dan Kerajaan Majapahit, tetapi juga 

berdampak buruk pada hubungan     sosial masyarakat Jawa dengan Sunda. 

Dikalangan kerabat Kerajaan Sunda diberlakukan     peraturan esti 

larangan ti kaluaran  yang isinya di antaranya tidak boleh menikah 

dengan     luar lingkungan kerabat Sunda atau dengan pihak timur kerajaan 

Sunda yaitu Majapahit (     Ensiklopedi Indonesia, 1989 :150). Hubungan 

kedua masyarakat ini akibat Perang Bubat     juga menjadi tidak baik dalam 

konteks kehidupan sosial. Masyarakat Sunda memandang     orang Jawa 

sebagai orang yang licik, haus darah dan berjiwa penghianat. Maka tentu 

tidak   terima ketika rajanya, puteri nya dan seluruh rombongan kerajaan 

Sunda dihianati dan     diperangi secara tidak seimbang oleh orang- orang  

Majapahit. Maka dalam Perang Bubat     tersebut Raja Linggabuana, Putri 
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Dyah Pitaloka dan semua Ksatria Kerajaan Sunda gugur     dalam tragedi 

Bubat tersebut dipandang sebagai pahlawan, sementara Gajah Mada dan  

tentaranya     yang     menyerang     Sunda   dipandang     sebagai   penjahat     dan  

penghianat.

Dalam tragedi itu, bagi masyarakat Sunda mengandung nilai- nilai 

kepahlawanan,     keutamaan dan harga diri yang harus dipegang teguh. 

Bukan hanya itu, meskipun Bali     sering dianggap sebagai pewaris 

kebudayaan Majapahit, karena Bali merupakan salah satu   wilayah     yang  

pertama     kali ditaklukkan oleh Majapahit     melalui agenda     politik     Gajah  

Mada, namun masyarakat Bali cenderung berpihak kepada Kerajaan 

Sunda. Bukan hanya     masyarakat     Sunda,     masyarakat     Bali     juga     sangat  

kagum     dengan     keberanian     Raja     Linggabuana,     putri     Dyah     Pitaloka     dan  

para     Kesatria     Sunda     dalam     melakukan     aksi     kepahlawanan   dalam   Perang  

Bubat.

Akibat     permusuhan     atau     konflik     antara     Majapahit     dan     Sunda     itu,  

masih     terjadi     ketegangan sosial di masyarakat hingga di abad modern 

sekarang. Meski peristiwa Bubat     itu terjadi di abad ke-14 M, namun 

dampak dan kesan yang ditimbulkan tetap melekat di     dalam kesadaran 

masyarakat Sunda dan Jawa dari masa ke masa. Ketika Perang Bubat itu  

usai, penerus Raja Linggabuana yang kemudian dikenal sebagai 

Siliwangi mengeluarkan     sebuah larangan bagi para lelaki Sunda untuk 

menikahi perempuan Jawa. Ini merupakan     bentuk isolasi atau pemutusan 

diri dengan orang Jawa hingga berbagai larangan pamali     lainnya terus 

diwariskan secara  turun temurun.

Reaksi diatas merupakan kekecewaan dan kemarahan besar 

masyarakat Sunda kepada   Majapahit.     Kekecewaan     dan     kemarahan     inilah  

yang     memicu     rasa     persaingan     dan     permusuhan     antara     suku     Sunda     dan  

Jawa     yang     dalam     beberapa     hal     masih     terasa     hingga   sekarang. Salah 

satunya adalah tidak seperti kota- kota lain di Indonesia, di Jawa Barat  

tidak ditemukan jalan bernama Gajah Mada, Hayam Wuruk atau  

Majapahit. Begitupun     sebaliknya, nama Pajajaran atau Siliwangi tidak 
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ditemukan di Jawa. Baru pada Oktober     2017, Sultan Hamengkubuwono 

X di Yogyakarta meresmikan jalan yang diberi nama     Pajajaran     dan  

Siliwangi.     Momen     ini     baru     diharapkan     sebagai     awal       harmonisasi  

masyarakat  Jawa dan Sunda.

Dampak kisah Perang Bubat yang merusak hubungan dan 

persaudaraan masyarakat     Sunda dan Jawa dari generasi ke generasi juga 

tercermin dalam hal adanya larangan orang   Sunda     menikah     dengan     orang  

Jawa.     Hal     ini     terkiat     dengan       kebijakan       penerus     Linggabuana yang 

mengeluarkan sebuah larangan atau pamali bagi para lelaki Sunda  

menikahi Perempuan Jawa. Banyak yang sudah menyatakan bahwa 

larangan pernikahan     antara orang Sunda dan Jawa akibat Perang Bubat 

itu merupakan sebuah mitos. Mitos itu     memang sangat berpengaruh 

terhadap pikiran kedua masyarakat. Diantara mitos terkait     larangan     itu  

adalah     jika     seorang     Sunda     menikah     dengan     orang     Jawa     maka     rumah  

tangganya tidak akan tentram karena banyak terjadi perselisihan dan 

masalah lainnya     sehingga hubungan   rumah   tangga     itu     bisa rusak     dan  

terjadi perceraian.

c. Dampak dalam bidang Ekonomi

Dampak dari adanya Perang Bubat dari segi ekonomi, Perang Bubat 

berpengaruh     besar     terhadap     dampak     ekonomi     antara     Majapahit     dan  

kerajaan     Sunda.     Akibatnya     hubungan     perekonomian     antara     kedua  

kerajaan     ini     terlihat     merenggang,     dilihat     dari     putusnya     hubungan     dagang  

antara     kedua     kerajaan.     Kerajaan     Majapahit     dan     Sunda     memiliki     hubungan  

dagang     yang     terlihat     dari     adanya     jual     beli     rempah-rempah     dan     berbagai  

sayuran  yang  dilakukan di jalur  laut  dan  darat.

Dampaknya dalam segi ekonomi di kerajaan Majapahit masih tetap 

stabil. Karena     walaupun mempunyai hubungan dagang yang erat antara 

kedua Kerajaan ini, dengan     adanya Perang Bubat perekonomian 

Majapahit tidak mengalami penurunan dikarenakan     Majapahit     merupakan  

sebuah     Kerajaan     besar     yang     wilayah     kekuasaan     nya     meliputi     hampir 
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seluruh Nusantara dan menjalin berbagai hubungan dagang dengan 

Kerajaan yang  ada di Nusantara bahkan hingga  ke semenanjung  Malaya.

Tetapi setelah terjadinya Perang Bubat Kerajaan Majapahit 

mengalamai penurunan     perekonomian     nya     dikarenakan     terjadinya     perang  

paregrek     akibat     perebutan     tahta     di     antara     keturunan     Hayam     Wuruk.  

Sementara     Kerajaan     Sunda     tetap     mencapai     puncaknya   dan  

perekonomian     Kerajaan     Sunda     tetap     maju     bahkan     masyarakat     pun     hidup  

damai  dibawah kepemimpinan Raja  Niskalawastukancana.

d. Dampak dalam bidang Religi

Kerajaan Majapahit dan Sunda merupakan Kerajaan yang bercorak 

agama Hindu-     Budha. Tetapi walaupun dengan adanya Perang Bubat, 

tidak ada dampak yang terjadi di     antara kedua Kerajaan. Kerajaan 

Majapahit tetap memegang teguh agama yang mereka     percayai dan 

Kerajaan Sunda pun tetap berpegang teguh dengan agama yang mereka  

percayai.

Sebelum terjadinya Perang Bubat, masyarakat di antara kedua 

kerajaan saling hidup     berdampingan dan tetap menjalankan ajaran agama 

Hindu-Budha dengan sesuai aturan     agama. Perang Bubat tidak 

melibatkan antara urusan agama, karena Perang Bubat hanya     lebih  

terfokuskan     politik     Gajah     Mada     sebagai     Patih     Amangkubumi     untuk  

menguasai   Nusantara. Oleh karena itu tidak ada dampak signifikan yang 

terjadi akibat adanya Perang   Bubat, hanya saja yang terjadi yaitu 

terjadinya perselisihan antara Kerajaan Majapahit dan   Sunda yang bahkan 

masih berlangsung sampai sekarang dengan adanya aturan antara     kedua 

Kerajaan  ini.

e. Dampak Perang Bubat  bagi kerajaan Majapahit

1) Mahapatih     Amangkubhumi     Gajah     Mada     dijauhkan     dari     urusan     politis  

Majapahit     (Yosep,1997:     79).     Dengan     demikian,     Gajah     Mada     tidak  

berwenang     lagi     untuk     merealisasikan Gagasan Nusantara dan 

Sumpah Palapa yang dimanifestasikan dengan   menundukan kerajaan- 

kerajaan baik di Jawa maupun Nusantara dibawah kekuasaan  
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Majapahit. Menurut Serat Pararaton bahwa berakhirnya Perang 

Bubat, Gajah Mada     yang akan ditangkap oleh raja Kahuripan dan 

raja Daha melakukan moksa, wafat     tanpa     meninggalkan   raganya 

(Susilo,Sofiarini,2018:99).

2) Hayam Wuruk menyusun sistem pemerintahan baru yang membuat 

penguasa dapat     aktif secara langsung, dan meminta pertimbangan 

dari keluarga dan pejabat senior     sebelum mengambil keputusan 

penting. Hayam Wuruk juga melakukan perjalanan ke     berbagai 

daerah untuk mengetahui kondisi masyarakatnya. Rakayat menjadi 

terkesan     dengan     sistem pemerintahan Hayam Wuruk     yang     lebih 

terbuka,     walaupun Gajah     Mada tetap menjabat sebagai Mahapatih 

Amangkubhumi namun kekuasaannya tidak     lagi   sebesar     dahulu     (Sri  

Wintala,  2019:102)

Dari     pandangan     sejarah,     Perang     Bubat     diragukan     kebenarannya     oleh  

sebagian     besar     sejarawan.     Alasannya     adalah     perang     antara     rombongan     pengiring  

pengantin     Sunda     dan     pasukan   Majapahit     hanya     diberitakan     oleh     naskah     Carita  

Parahyangan,     Kidung     Sunda,     Kidung     Sundayana,     Serat     Pararaton,     Babad  

Dalem,     dan     Hikayat     Sang     Bima;     naskah-naskah     ini     menurut sejarawan 

bercampur dengan mitos sehingga cerita yang terkandung di dalam naksah-  

naskah tersebut  cenderung  merupakan cerita  fiksi (Hariadi,2006:78).

Faktor penguat atas pendapat bahwa Perang Bubat cenderung sebagai fiksi 

sejarah karena     beberapa sumber sejarah yang dijadikan acuan hanya sekedar 

karya-karya fiksi dan gubahan     pasca runtuhnya Majapahit. Sementara  Kakawin 

Nagarakretagama  gubahan Pu Prapanca pada     era pemerintahan Hyam Wuruk 

serta  Catatan Perjalanan Bujangga Manik  yang sempat singgah   di     Bubat     tidak  

mengisahkan     perihal     perang     antara     rombongan     pengantin     Sunda     melawan  

pasukan Bhayangkara  Majapahit  (Ensiklopedi Sunda,  2000:305).

Sanggahan dari para sejarawan bahwa Perang Bubat hanya sebuah cerita 

fiksi sejarah  berdasarkan teori-teori,  yaitu:

a) Menurut     seorang     sejarawan     Universitas     Negeri     Surabaya,     Aminuddin  

Kasdi     menyatakan bahwa Perang Bubat hanya dikisahkan oleh 
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naskah-naskah kuno yang     digubah pasca runtuhnya Majapahit. 

Pengisahan naskah-naskah kuno tentang Perang     Bubat     tidak     di     dukung  

oleh     data-data     sejarah     baik     prasasti     maupun     naskah     yang     dikeluarkan  

atau     diterbitkan     semasa     atau     pasca     pemerintahan     Hayam     Wuruk     atau  

Maharaja Linggabuana  Wisesa.

b) Pasca     timbulna     Perang     Bubat     tidak     ada     permusuhan antara     Sunda     dan  

Majapahit.     Kerajaan Sunda semasa pemerintahan Prabu Bunisora 

hingga Niskala Wastu Kancana     tidak     melakukan     balas     dendam  

terhadap     Majapahit.     Padahal     pasca     pemerintahan     Hayam     Wuruk,  

Majapahit     mengalami     kekacauan     politik     yang     ditandai     dengan  

timbulnya     Perang     Paregreg     yakni     antara     Wikramawardhana  

(Majapahit     Timur)     melawan   Bre     Wirabhumi   (Majapahit     Barat)  

(Partini,1986:203).

c) Perang     Bubat     mengakibatkan     terbunuhnya     Maharaja     Linggabuana  

Wisesa,     namun     Majapahit     tidak     berhasil     menundukan     Sunda.     Suatu  

wilayah     di     Pulau     Jawa     yang     menjadi     target     Sumpah     Palapa     Gajah  

Mada     untuk     ditundukan     dibawah     kekuasaan   Majapahit  

(Atja,Samita,1981:51).

d) Seorang arkeolog Indonesia, Edi Sedyawati, berpendapat bahwa 

keretakan hubungan     antara     Sunda     dan     Jawa     merupakan     bagaian     dari  

politik     kolonial     yang     bertujuan     memacah   belah   (devide   et impera)  

masyarakat  Jawa untuk menguasai wilayah ini.

Beranjak     pada     teori-teori     di     atas,     maka     Perang     Bubat     dapat     dipandang  

sebagai     fiksi     sejarah.     Suatu     karya     sastra     yang     keberadaannya     karena     tendensi  

politik     dari     pihak     tertentu     atau   kaum kolonial pada masanya yang ingin 

memecahbelah  (devide et impera)  antara Sunda (Jawa     Barat) dan Majapahit 

(Jawa Timur). Dengan manyadari bahwa Perang Bubat     hanya sebuah     karya 

sastra dalam sejarah, maka tidak perlu lagi adanya dendam sejarah dari 

masyarakat Jawa     Barat     pada     masyarakat     Jawa     Timur     yang     berkelanjutan.  

Dendam     sejarah     yang     dipandang     sebagai   potensi   oleh   kaum   politis di   dalam  

memecah  belah kesatuan  bangsa.

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



2. Pemanfaatan kajian  peristiwa lokal  Perang Bubat  sebagai  sumber 
belajar sejarah di SMA Negeri 1 Ciamis.

Sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran disesuaikan oleh 

guru dengan RPP     dan materi yang akan diajarkan. Berdasarkan hasil 

observasi dan wawancara yang dilakukan     peneliti dengan guru sejarah 

selama melakukan penelitian disekolah yaitu peneliti mendapatkan  

informasi tentang beberapa sumber belajar yang terdapat di lingkungan 

sekolah SMA Negeri 1     Ciamis di antaranya adalah buku peket pegangan 

peserta didik yang diterbitkan oleh Kemntrian     Pendidikan dan Kebudayaan  

Republik Indonesia Edisi revisi 2018, selain itu di SMA Negeri 1     Ciamis di 

terapkan sistem belajar SKS (Sistem Kredit Semester) yang mulai 

diterapakan secara     berjenjang     dan     bertahap     semenjak     tahun     pelajaran     2019- 

2020     sampai     sekarang.     Dalam     pembelajaran     dengan     Sistem     Kredit     Semester,  

setiap     guru     mata     pelajaran     yang     mengajar     diwajibkan     membuat     media  

pembelajaran     sendiri     bagi     peserta     didik     berupa     Unit     Kegitan     Belajar 

Mandiri (UKBM) sebagai tambahan media belajar selain buku sumber 

belajar yang  disediakan oleh sekolah.

Pemanfaatan     mengenai kajian dampak Perang Bubat     di dalam 

Rencana Pelaksanaan     Pembelajar di SMA Negeri 1 Ciamis terdapat dalam 

RPP ke 6 (enam)     dari keseluruhan RPP     yang berjumlah 9 (sembilan) RPP 

yang dibuat sendiri oleh guru. Namun di dalam RPP dengan     Kompetensi  

Dasar     (KD)     3.6     yaitu     Menganalisis     perkembangan     kehidupan     masyarakat,  

pemerintahan, dan budaya pada masa kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha 

di Indonesia serta     menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada 

kehidupan masyarakat Indonesia     masa kini, tidak secara spesifik di jabarkan 

dalam     rencana pembelajaran, namun keterkaitannya   terdapat di dalam tujuan 

pembelajaran ke 2 (dua) yaitu peserta didik mampu menjelaskan bukti-   bukti 

kehidupan pengaruh Hindu dan Buddha yang masih ada sampai masa kini 

dengan jujur,  teliti,  dan bertanggung  jawab.

Pembahasan mengenai Perang Bubat muncul dalam kegiatan inti 

pembelajaran setelah     peserta didik selesai mengamati video tentang kerajaan  

Hindu Budha yang ada di Indonesia,     salah satu peserta didik mengajukan 
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pertanyaan     mengenai tradisi larangan menjalin pernikahan     antara     suku  

Sunda     dan     suku     Jawa.     Guru     menjelaskan     mengenai     latar     belakang     larangan  

menjalin     hubungan     kekerabatan     antara     suku     sunda     dengan     suku     Jawa     yang  

bermula     dari     peristiwa Perang Bubat antara kerajaan Sunda di Jawa Barat 

dengan kerajaan Majapahit di     JawaTimur. Namun pembahasan tentang 

Perang Bubat tidak terdapat di dalam buku sumber     belajar     peserta     didik     yang  

di sediakan     oleh     sekolah,     sehingga     guru     berusaha     menjelaskan     kepada  

peserta     didik     dengan     pengetahuan     yang     dimiliki termasuk     menjelaskan  

keterkaitan     keberadaan situs Astana Gede Kawali yang jaraknya kurang 

lebih 23 km dari sekolah dengan     peristiwa Bubat. Salah satu dampak yang 

ditimbulkan dari peristiwa Perang Bubat dari asfek     sosial   yaitu  

menimbulkan  emosi kolektif pada  masyarakat  ksusunya  masyarakat  Sunda.

Pembahasan       mengenai dampak Perang Bubat hanya di bahas ketika 

ada peserta didik     yang mengajukan pertanyaan di kelas tersebut, 

dikarenakan dalam perencanaan tidak dibuat     secara spesifik mengenai 

peristiwa sejarah lokal yang terjadi khususnya studi mengenai dampak  

Perang     Bubat     bagi kerajaan Sunda dan Kerajaan Majapahit.     Hal ini 

dilatarbelakangi oleh  beberapa  faktor  di antaranya:

a. Guru     belum     membuat     RPP     yang     membahsas     secara     khusus  

mengenai     sejarah     bermuatan     lokal     tentang     Perang     Bubat     beserta  

dampak     yang     ditimbulkan     pasca     peristiwa tersebut, hal ini 

disebabkan karena alokasi waktu yang kurang memadai  

dibandingkan dengan target pencapaian kompetensi dasar yang 

harus terpenuhi dalam semester tersebut.

b. Guru mengakui bahwa pembahasan mengenai peristiwa Perang 

Bubat terbatas pada     ketersedian     sumber     informasi     bagi     guru     untuk  

disampaikan     pada     peserta     didik.     Menuirut guru yang mengajar, 

hal ini dikarenakan fakta mengenai peristiwa tersebut     masih 

diragukan kebenarannya, kebanyakan sumber tentang peristiwa 

Bubat hanya  berupa cerita  fiksi dalam bentuk  Novel.

c. Dalam masa pandemi, peserta didik tidak bisa berkunjung 
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langsung ke tempat-tempat   yang memiliki keterkaitan cerita 

sejarah tentang Perang Bubat. Peserta didik hanya     menelusuri 

tentang peristiwa Bubat dari media online atau dari sumber buku 

referensi   lain yang dimiliki. Hal ini menyebabkan pembelajaran 

sejarah dengan studi kasus     peristiwa     lokal     yang     diharapkan  

mampu     membangkitkan     suasana     belajar     yang     menyenangkan  

karena     bukti-bukti     sejarahnya     dekat     dengan     lingkungan     tempat  

tinggal peserta  didik  tidak  dapat  tercapai.

Dalam buku sumber pegangan siswa yang disediakan oleh sekolah, juga 

tidak memuat     tentang peristiwa Perang Bubat hal ini menyebabkan minimnya 

informasi yang di dapat oleh  peserta didik.

3. Kendala yang dihadapi  guru  dalam  pemanfatan  peristiwa  lokal  

Perang  Bubat sebagai sumber belajar sejarh.

Selama     ini sejarah yang diajarkan di sekolah     SMA Negeri 1 Ciamis  

kurang     bermakna     bagi peserta didik. Peserta didik diajak untuk mempelajari 

asal-usul daerah lain. Namun, tidak     memahami asal usul daerahnya sendiri. 

Guru sebagai ujung tombak dalam pembelajaran sejarah   juga     tidak     memiliki  

kemauan     dan     kemampuan     untuk     mengembangkan     materi     dan     metode  

pembelajaran. Karena, guru kurang memiliki pemahaman teori dan 

metodologi sejarah. Perlu     dipahami bahwa terbatasnya materi-materi sejarah 

lokal khususnya yang membahas menganai     Perang     Bubat     tidak     terlepas   dari  

beberapa  kendala  di antaranya adalah:

a. Kendala  bagi guru

1) Keterbatasan Sumber

Sumber-sumber     yang     dimaksud     ialah     sumber     tertulis     yang     ada     dan  

dapat     menggambarkan dampak Perang Bubat. Hanya sedikit sumber 

yang dapat dijadikan     sebagai referensi sumber     belajar     bagi peserta 

didik. Sebagian besar sumber     yang     tersedia ialah sumber lisan baik 

itu tradisi lisan ( oral tradition ) maupun sejarah lisan     ( oral history ). 

Hal ini juga berimplikasi pada apa yang ditulis oleh Hasan (2012:  

126)     bahwa     permasalahan     besar     yang     dihadapi     dalam  
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mengembangkan     materi     sejarah     lokal dalam kurikulum pendidikan 

sejarah adalah ketersediaan sumber. Pendidikan     sejarah, sebagaimana 

pendidikan lainnya, tidak mungkin dapat dilakukan dengan baik  

apabila sumber tidak tersedia. Tulisan-tulisan mengenai berbagai 

peristiwa sejarah     Perang Bubat belum banyak tersedia terlebih 

kebenaran tentang peristiwa ini masih     menjadi perdebatan 

dikalangan sejarawan mengenai kebenaran peristiwa tersebut,     karena 

masing-masing pendapat memiliki kelemahan dan kelebihan 

tersendiri dalam  membahas sejarah Perang  Bubat.

2) Alokasi waktu

Beban belajar sejarah Indonesia untuk kelas X di tahun ajaran 2020- 

2021 semester 1     (satu)     adalah 32     jam pelajaran dengan     jumlah 

kompetensi dasar adalah 4     KD,     sedangkan untuk semester 2 (dua) 

adalah 22 jam pelajaran dengan muatan 4 KD.     Materiyang berkiatan 

tentang Perang Bubat ini terdapat dalam     KD 3.6 Menganalisis  

perkembangan     kehidupan     masyarakat,     pemerintahan,     dan     budaya  

pada     masa     kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia serta 

menunjukkan contoh bukti-     bukti yang masih berlaku pada 

kehidupan masyarakat Indonesia masa kini, alokasi     untuk     materi     ini  

4     JP     X     2     sehingga     dengan     alokasi     waktu     tersebut     guru     mengalami  

kendala     keterbatasan     waktu     apabila     pembahsan     yang     lebih     terperinci  

menganai     peristiwa   sejarah   lokal   yang   terjadi   yang terkait     dengan   KD  

yang sedang di ajarkan.

3) Keberagaman informasi mengenai Perang Bubat

Peserta didik dengan pemahaman awalnya tidak bisa membedakan 

informasi sejarah     yang valid dan tidak, sehingga dalam pengerjaan 

tugas banyak sekali kesalahan pada     penyusunan   kronologi   dalam  

sejarah

4) Perbedaan pembentukan karakter  bagi peserta didik

Karakter     yang     dibentuk     guru     sejarah     di     sekolah,     terkadang  

berbenturan     dengan     karakter   yang     sudah   terbentuk     di   lingkungan  
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keluarga.

5) Penyesuaian karakter peserta didik

Kesulitan guru dalam menyesuaikan karakter yang ingin dicapai 

dengan materi yang  akan diajarkan

6) Belum     seragamnya     proses     pembelajaran,     baik     standar     maupun  

kualitas  capaian  pembelajaran  yang  diinginkan.

7) Belum adanya program pelatihan guru-guru dalam penggunaan 

teknologi informasi  dan komunikas

Setiap guru mata pelajran sejauh ini belajar sendiri dalam 

penggunaaan metode dan     media belajar untuk peserta didik, sehingga 

penggunaan metode dan media belajar     menjadi     sangat     beragam  

dengan  hasil  yang  sulit  untuk  mencapai  standar  yang  ditentukan

8) Guru belum terlalu  lihai menggunakan teknologi digital

Sebagian     besar     guru     hanya     mengenal     proses     belajar     secara     tatap  

muka.     Proses     pembelajaran     secara     online     masih     sangat     sedikita  

dilakukan     sehingga     perubahan     sistem     belajar     dari     tatap     muka     menjadi  

online     membuat     guru       harus     segera     beradaptasi     dengan     teknologi  

digital.     Penggunaan     teknologi     digital     yang     harus     dipelajari mulai dari 

perangkat keras hardware hingga software atau aplikasi. Banyak     guru 

hingga yang tidak terlalu paham menjalankan fitur tertentu di dalam 

software  sehingga pembelajaran tidak  maksimal.

9) Pemahaman psikologi siswa

Guru   sejarah   kesulitan   memahami   kondisi   psikologi   siswa     yang  
cenderung pasif

10) Minim pengawasan

Kurangnya     pengawasan dari keluarga     peserta     didik     ketika  

pembelajaran dilkukan     secara     online     di     rumah     masing-masing     yang  

berdampak  pada  tingkat  kehadiran  belajar  siswa  menjadi  berkurang.

11) Kendala teknis dalam pembelajaran online

Sering     terjadi     gangguan     teknis     saat     pembelajaran     di     lakukan     secara  

online     di     antaranya     adalah     tidak     stabilnya     jaringan     internet     sehingga  
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berpengaruh     pada     pemahaman     peserta     didik     dalam     memahami  

intruksi  maupun  materi  yang  disampaikan.

12) Penyalahgunaan internet

Perkembangan     teknologi     yang     pesat     selain     membawa     dampak     posif  

juga     menimbulkan dampak negatif bagi peserta didik, tidak sedikit 

peserta didik saat jam     pelajaran berlangsung     justru membuka 

pasilitas internet yang lain, sehingga fokus  belajar  menjadi terganggu.

13) Minat  belajar secara online mengalami penurunan

Pembelajaran yang dilakukan secara online yang sudah berlangsung 

kurang lebih 2     tahun     menimbulkan   kejenuhan   tersendiri   bagi   peserta  

didik

14) Keterbatasan ruang gerak belajar

Guru     tidak     bisa     menugaskan     peserta     didik     untuk     mengunjungi     secara  

langsung     tempat-tempat yang memiliki nilai historis suatu daerah 

ksusunya yang ada kaitannya   dengan Perang Bubat     dikarenakan 

kondisi pandemi  Coronavirus Diseas  (COVID-     19) yang     membatasi  

ruang gerak belajar  baik untuk guru maupun peserta didik.

b. Kendala bagi peserta didik

1) Keterbatasan  Sumber  belajar

Sumber     belajar     yang     digunakan     oleh     peserta     didik     untuk     menunjang  

proses     belajarnya menggunakan buku sumber belajar yang 

disediakan oleh pihak sekolah     namun di dalam buku tersebut tidak 

terdapat informasi mengenai peristiwa Perang     Bubat, sehingga 

peserta didik harus mencari buku refernsi lain untuk menunjang  

proses belajarnya.sedangkan untuk mencari buku reeferensi yang lain 

terbatas oleh     finalsial,waktu dan ruang di masa pendemi, sehingga 

peserta didik kebanyakan hanya  menggunakan sumber  dari internet.

2) Minimnya informasi mengenai peristiwa sejarah lokal

Pengetahuan mengenai peristiwa sejarah lokal yang terjadi ksusunya  

Perang Bubat     tidak banyak diketahui oleh peserta didik, hal ini 

disebabkan keterbatasan guru dalam     memberikan     informasi  
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mengenai hal-hal  yang  berkaitan dengan peristiwa  Perang  Bubat

3) Sulit  Memahami Materi

Akibat     akses     internet     yang     mengalami gangguan,     maka proses 

pembelajaran pun     menjadi     terganggu,     sehingga     pemahaman     siswa  

terhadap  materi  pun  mengalami  kesulitan

4) Terlalu  banyak tuags

Setiap mata pelajaran dalm pembelajaran secara online, hampir 

semua memberikan     tugas-tugas yang harus dilesaikan. Hal ini 

menjadi beban tersendiri bagi peserta didik     dengan     banyaknya     beban  

tugas  yang  harus diselesaikan.

5) Minat belajar yang menurun

Pembelajaran secara     online     yang     berlangsungkurang     lebih     2     tahun  

menyebabkan     munculnya kejenuhan dalam diri peserta didik karena 

siswa cenderung pasif dalam  proses belajarnya.

6) Koneksi jaringan yang kurang stabil

Tidak semua peserta didik SMA Negeri 1 Ciamis ksusnya kelas X 

IPS 1 bertempat     tinggal     di     wilayah     yang     memiliki     kualitas     jaringan  

internet     yang     stabil,     namun     sebagai besar peserta didik tinggal di 

daerah yang akses internetnya sulit terjangkau.     Hal ini menyebabkan 

tidak maksimalnya kualitas belajar baik pada saat proses belajar  

berlangsung  maupun pada saat  mengerjakan tugas-tugas dari guru.

7) Kuota internet  yang terbatas

Dalam proses belajar secara online sangat tergantung tehadap kuota 

internet yang     dimiliki peserta didik, sedangkan kebanyakan peserta 

didik hanya memiliki kuota     internetyang terbatas dan tidak 

sebanding dengan beban belajar online yang harus     ditempuh. Di 

kelas X beban belajar peserta didik adalah 15 mata     pelajaran, semua  

mata     pejaran     tersebut     diajarkan     secara     online     yang     menuntut  

ketersediaan     kuota     internet     yang     memadai. Meskipun pihak sekolah  

memberikan kuota belajar     yang     merupakan program dari Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan setiap bulannya,     namun terkadang tidak 
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mencukupi kebutuhan belajar selama 1 bulan bagi peserta  didik

8) Keterbatasan finansial

Pembelajaran online     memerlukan peralatan penunjang seperti 

smartphone, laptop,     dan komputer. Sedangkan tidak semua orang tua 

peserta didik mampu memenuhi     kebutuhan belajar tersebut, hal ini 

dikarenakan banyaknya permasalah ekonomi yang     dihadapi oleh 

orang tua peserta didik di masa pandemi  Coronavirus Diseas  

(COVID-  19)  yang  berdampak  pada  proses belajar  peserta  didik.

9) Banyaknya Gangguan di Rumah

Perbedaan utama     dari belajar     di sekolah dengan     belajar     di rumah 

adalah tingkat     distraksi yang dialami oleh peserta didik. Ketika 

peserta didik belajar di ruang kelas,     maka lingkungan ruangan 

tersebut sudah diatur sedemikian rupa untuk mendukung     proses  

pembelajaran agar     berjalan     lancar.     Hal     ini     berbeda     dengan proses  

belajar     mengajar dari rumah. Tidak semua peserta didik memiliki 

kondisi rumah yang sama     untuk mendukung proses belajar. Banyak 

dari peserta didik tidak memiliki ruang     belajar yang sunyi, senyap, 

mendapat sinar yang mencukupi dan nyaman. Ditambah     lagi 

seringkali aktivitas     di     lingkungan rumah     menyebabkan distraksi yang  

cukup     banyak bagi peserta didik . Distraksi tersebut sangat beragam, 

mulai dari distraksi     suara, distraksi   pandangan   yang     menyebabkan  

peserta didik tidak dapat  fokus belajar.

10) Keberagaman informasi mengenai Perang Bubat

Dengan pemahaman awalnya peserta didik tidak bisa membedakan 

informasi sejarah     yang valid dan tidak, sehingga dalam pengerjaan 

tugas banyak sekali kesalahan pada     penyusunan   kronologi   dalam  

sejarah

Kendala yang dihadapi oleh guru sejarah dan peserta didik dalam 

pembelajaran daring     mengindikasi bahwa beralihnya sistem luring ke daring  

tidak secara cepat membawa perubahan     positif dalam proses belajar, melainkan 

hal ini telah melahirkan tantangan baru bagi guru dan     peserta didik untuk 
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mengatasi problematika yang sedang dihadapi, seperti; ketersidiaan sumber  

belajar mengenai Perang Bubat yang menjadi maslah untama baik bagi guru 

maupun peserta     didk, alokasi waktu yang memerlukan penambahan untuk 

pembahsan secara khusus mengenai     peristiwa-peristiwa sejarah yang bermuatan 

lokal di sekitar lingkungan tempat tinggal peserta     didik, selain itu juga 

munculnya kendala-kendala teknis yang dihadapai dalam pembelajaran     yang  

berlangsung  secara  online.

C.   Pokok Temuan

Penelitian mengenai  Pemanfatan Kajian  Peristiwa Lokal (Perang Bubat)  

Sebagai Sumber Belajar Sejarah  Di SMA Negeri 1 Ciamis     menemukan   pokok- 

pokok temuan sebagai berikut:

1. Perang Bubat telah menimbulkan dampak negatif yang sangat merugikan 

pada kedua pihak     yakni kerajaan Majapahit dan kerajaan Sunda. Kerugian 

bagi Majapahit, adalah Perang Bubat     menghancurkan hubungan dengan 

Sunda yang akan dibangun melalui pernikahan politis antara     Hayam Wuruk 

dan Dyah Pitaloka.     Kerugian bagi Sunda,     Perang Bubat     telah menewaskan  

Linggabuana Wisesa, permaisuri, dan seluruh rombongan pengantin. Akibat 

perang tersebut     Dyah Pitaloka     melakukan bunuh diri.     Kedudukan Gadjah 

Mada sejak     Perang Bubat     mulai     menurun dimata Hayam Wuruk hal ini 

membuat Gadjah Mada mengundurkan diri dari politik     Majapahit.  

Dikalangan     kerabat     Kerajaan     Sunda     diberlakukan     peraturan     esti     larangan     ti  

kaluaran  yang isinya di antaranya tidak boleh menikah dengan luar 

lingkungan kerabat Sunda.     A k a n   t e t a p i     b agi sebagian  masyarakat sunda di 

era modern saat ini ,  hal tersebut sudah tidak berlaku lagi, dikarenakan mulai 

banyaknya masyarakat sunda menikah dengan orang jawa. Selain itu 

dampak perang bubat bagi masyarakat sunda khususnya mendidik mereka 

menjadi pribadi yang lebih dewasa, hal ini dibuktikan dengan tidak 

melakukan balasan terhadap kerajaan majapahit atas gugurnya raja mereka 

yakni Prabu Linggabuana dan Dyah Pitaloka.

2. Pemanfatan Kajian  Peristiwa Lokal (Perang Bubat)  Sebagai Sumber Belajar 

Sejarah  Di SMA Negeri 1 Ciamis  tidak secara spesifik di jabarkan dalam 
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Rencana Pelaksanaan     Pembelajaran     (RPP).     Pembahasan     mengenai     materi  

Perang     Bubat     muncul     ketika     proses     pembelajaran berlangsung ketika salah 

satu peserta didik mengajukan pertanyaan mengenai     tradisi larang menjalin 

kekerabatan antara suku Sunda dengan suku Jawa sehingga apabila tidak     ada  

yang     bertanya     mengenai     hal     yang     ada     kaitannya     dengan     Perang     Bubat,  

maka     peristiwa     ini   tidak akan disampaikan oleh guru. Guru belum membuat 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran     dan Unit Kegiatan Belajar Mandiri (UKBM) 

mengenai peristiwa-peristiwa sejarah lokal karena     keterbatasan   waktu     bagi   guru  

untuk  memenuhi target  pembelajaran dalam satu  semester.

3. Kendala yang dihadapi oleh guru sejarah dalam  Pemanfatan Kajian  Peristiwa 

Lokal (Perang Bubat)  Sebagai Sumber Belajar Sejarah,  yang     paling     dominan  

adalah     permasalahan     ketersedian     sumber     belajar     sejarah     yang     otentik,     hal     ini  

disebabkan     salah     satunya     karena     peristiwa     Perang     Bubat     ini     masih     menjadi  

perdebadatan     dikalangan     sejarahwan     mengenai     kebenaran peristiwa tersebut. 

Selain itu dalam proses pelaksanaan pembelajaran, problematika     yang 

dihadapi oleh guru sejarah dalam pembelajaran daring mengindikasikan 

bahwa beralihnya     sistem luring ke daring tidak secara cepat membawa 

perubahan positif dalam proses belajar,     melainkan hal ini telah melahirkan 

tantangan baru bagi guru dan peserta didik untuk mengatasi     permaslahan  

pada  perangkat  hardware  hingga software.

D.  Pembahasan

Sejarah     merupakan     cabang     ilmu     pengetahuan     yang     menelaah     tentang     asal- 

usul     dan     perkembangan     serta     peranan     masyarakat     di     masa     lampau     berdasarkan  

metode     dan     metodologi     tertentu. Terkait dengan pendidikan di sekolah dasar 

hingga sekolah menengah, pengetahuan masa     lampau tersebut mengandung 

nilai-nilai kearifan yang dapat digunakan untuk melatih kecerdasan,     membentuk  

sikap,  watak  dan kepribadian peserta didik.

Sumber belajar merupakan salah satu hal yang penting dalam proses 

pembelajaran. Sumber     belajar     adalah     segala     sesuatu     yang     dipergunakan     sebagai  

acuan     atau     referensi     dalam     proses     pembelajaran     meliputi bahan     yang     mencakup  

media belajar,     alat     peraga, alat     permainan untuk     memberikan informasi maupun 
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berbagai keterampilan kepada anak maupun orang dewasa yang     berperan 

mendampingi proses pembelajaran (Yunanto, 2005:121). Sudah menjadi 

keharusan bagi     seorang guru untuk mengeksplorasi berbagai macam sumber 

belajar untuk mendapatkan alat bantu     yang     tepat     untuk     mengajar     dan     melengkapi 

sumber     belajar     yang     sudah ada,     untuk     menambah     informasi, untuk memperluas 

konsep, dan untuk membangkitkan minat peserta didik. Pentingnya     sumber 

belajar tidak lepas dari peran guru dalam menggunakannya. Sumber belajar yang 

digunakan     harus mampu membantu peserta didik maupun guru dalam proses 

pembelajaran sehingga tujuan  pembelajaran  yang  ingin  dicapai dapat  terlaksana.

Berkaitan dengan pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, 

bahwa pemanfaatan   lingkungan     sebagai     sumber     belajar     sangat     bergantung     pada  

kemampuan     dan     kemauan     tenaga     pengajarnya juga tergantung pada situasi dan 

kondisi lingkungan peserta didik. Berbagai faktor yang   dapat     mempengaruhi  

usaha     pemanfaatan     alam     sekitar     sebagai     sumber     belajar,     yaitu:     (1)     kemauan  

tenaga pengajar,     (2) kemampuan tenaga pengajar untuk dapat     melihat     alam 

sekitar     yang dapat     digunakan untuk pengajaran, dan (3) kemampuan tenaga 

pengajar untuk dapat menggunakan sumber   alam sekitar dalam pembelajaran. 

Pemanfaatan sumber-sumber belajar tersebut harus sesuai dengan     tujuan,     kondisi,  

dan  lingkungan belajar  peserta  didik.

Pembelajaran dalam kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik 

yang sesungguhnya     lebih     memfokuskan     beberapa     peranan     guru     dalam     suatu  

pembelajaran.     Guru     harus     mampu     mengefektifkan pembelajaran     melalui metode  

dan cara     berfikir     ilmiah (keilmuan).     Guru     diberi     kesempatan     penuh     untuk  

mengembangkan     pembelajaran     sesuai     dengan     kearifan     lokal     yang     berkembang 

dimasyarakat, khususnya pelajaran sejarah. Berkaitan dengan hal tersebut guru 

sebagai     fasilitator     dalam     pembelajaran     harus     mengambil     bahan-bahan     yang     akan  

digunakan     dalam     mengembangkan sumber belajar peserta didik. Guru perlu 

mengembangkan materi pembelajaran     dengan     memperhatikan     dan  

memanfaatkan     potensi     daerah     setempat     atau     kearifan     lokal     sesuai     dengan     yang  

terkandung  dalam kurikulum 2013.

Potensi daerah setempat yang digunakan sebagai bahan sumber belajar 
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dalam mata pelajaran     sejarah harus memiliki nilai historis atau sejarah yang 

sesuai dengan kriteria materi yang dipelajari.     Terutama berdasarkan analisis 

silabus dan kurikulum 2013 di SMA pada mata pelajaran Sejarah     Indonesia     kelas  

X,     dengan     Kompetensi     Inti     “ Memahami,     menerapkan,     dan       menganalisis  

pengetahuan     faktual,     konseptual,     prosedural     berdasarkan     rasa     ingin     tahunya  

tentang     ilmu     pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan,     kenegaraan,     dan     peradaban     terkait  

fenomena     dan     kejadian,     serta     menerapkan     pengetahuan     prosedural pada bidang 

kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan  

masalah ” ,     dengan     Kompetensi     Dasar ”     Menganalisis     perkembangan     kehidupan  

masyarakat,     pemerintahan,     dan     budaya     pada     masa     kerajaan-kerajaan     Hindu     dan  

Buddha     di Indonesia     serta     menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku 

pada kehidupan masyarakat Indonesia masa  kini.

Berdasarkan analisis silabus kurikulum 2013 mata pelajaran sejarah 

tersebut, kajian mengenai     peristiwa sejarah lokal yang harus diketahui oleh 

peserta didik yang terjadi di pulau Jawa salah satu     diantaranya adalah Perang 

Bubat, faktanya belum terintegrasi secara khusus dalam perencanaan  

pembelajaran.     Pembahasannya     masih     bersifat     umum     sesuai     dengan     yang  

tercantum     di     dalam     kompetensi dasar ”  Menganalisis perkembangan kehidupan 

masyarakat, pemerintahan, dan budaya     pada masa kerajaan-kerajaan Hindu dan 

Buddha di Indonesia serta menunjukkan contoh bukti-bukti     yang     masih     berlaku  

pada     kehidupan     masyarakat     Indonesia     masa     kini     sehingga     kecil     kemungkinan  

guru menyampaikan materi dampak Perang Bubat     bagi kerajaan Sunda dan 

kerajaan Majapahit     dalam   apabila tidak     ada peserta didik     yang     mengajukan  

pertanyaan.

Perang Bubat telah menimbulkan beberapa dampak negatif yang sangat 

merugikan pada kedua   pihak yakni kerajaan Majapahit dan kerajaan Sunda. 

Kerugian bagi Majapahit, adalah Perang Bubat     menghancurkan hubungan 

dengan Sunda yang akan dibangun melalui pernikahan politis antara     Hayam  

Wuruk     dan     Dyah     Pitaloka.     Kerugian     bagi     Sunda,     Perang     Bubat     telah  

menewaskan     Linggabuana Wisesa, permaisuri, dan seluruh rombongan 
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pengantin. Akibat perang tersebut Dyah     Pitaloka melakukan bunuh diri. 

Kedudukan Gadjah Mada sejak Perang Bubat mulai menurun dimata   Hayam  

Wuruk     hal     ini     membuat     Gadjah     Mada     mengundurkan     diri     dari     politik     Majapahit  

(Sri  Wintala,  2019:120).
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