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HASIL WAWANCARA 

 

1. Mulai kelas berapa Sejarah mengenai Benda Cagar Budaya / peninggalan sejarah 

diperkenalkan?  ( dari kelas berapa hingga kelas berapa?) 

 Ibu Ratna : Kelas 4-6 SD 

 Ibu Lusi : Kelas 6 SD 

 Pak Luwi : Kelas 4-6 SD 

 Ibu Ribka: Kelas 4-6 SD 

 Ibu Vivi: Kelas 4-6 SD 

 Ibu Rudatiningtyas: 4-6 SD 

 

2. Materi apa saja (batasan materi) yang diajarkan  mengenai Benda Cagar Budaya pada anak 

kelas 4-6 SD?  

 Ibu Ratna : Untuk kelas 4, BCB secara singkat. Kelas 5 BCB mengenai kerajaan 

 Ibu Lusi : kelas 4 hanya mengetahui BCB secara lokal, kelas 5-6 mulai mendalami BCB 

lebih detail 

 Pak Luwi : Kelas 4 mempelajari KPDL sudah masuk mengenai BCB, kelas 5-6 BCB 

secara global 

 Ibu Ribka: kelas 4 mengenai Indonesia, kelas 5-6 BCB dunia 

 Ibu Vivi: Kelas 4 pengenalan BCB, kelas 5 dan 6 BCB dalam 3 kerajaan yaitu Islam, 

Hindhu, dan Budha 

 Ibu Rudatiningtyas: Kelas 4 mengenai BCB yang diulas dengan pengertian, kelas 5 

mengenai kerajaan, kelas 6 lebih mendalami cerita dari BCB 

  

3. Seperti apa pembelajaran sejarah mengenai Benda Cagar Budaya / peninggalan sejarah pada 

sekolah ini?  Apakah hanya dari buku?  membawa contoh gambar?  Mengunjungi museum? 

Atau membuat ruang diskusi? 

 Ibu Ratna : melalui media dan kunjungan 

 Ibu Lusi : buku, media film / gambar, kunjungan ke Museum 

 Pak Luwi : museum 

 Ibu Ribka: field trip ke Museum, film 

 Ibu Vivi: gambar, buku, media visual 

 Ibu Rudatiningtyas: Museum 

 

4. Bagaimana respon anak-anak terhadap materi ini? Tertarik atau tidak? 

 Ibu Ratna : Tertarik,  terlebih menggunakan media 

 Ibu Lusi : tertarik, anak- anak aktif untuk mengetahui lebih mengenai BCB 

 Pak Luwi : Tertarik, terlebih saat diajak melihat langsung 

 Ibu Ribka: Tertarik, anak-anak ingin melihat BCB secara langsung 

 Ibu Vivi: Sangat tertarik terlebih jika diajak ke Museum 

 Ibu Rudatiningtyas: Tertarik karena memiliki cerita dibalik penemuan BCB 

 

5. Bagaimana kesulitan guru saat memperkenalkan materi Benda Cagar Budaya / peninggalan 

sejarah kepada anak-anak? 

 Ibu Ratna : Sulit menjelaskan kepada anak karena gambar yang terbatas 

 Ibu Lusi : minimnya gambar / film di Sekolah 

 Pak Luwi : Anak tidak mengalami masa tersebut 

 Ibu Ribka: minimnya peraga dan gambar sehingga sulit memperkenalkan aslinya 

 Ibu Vivi: kurangnya buku yang menunjang BCB 

 Ibu Rudatiningtyas: padatnya waktu di sekolah sehingga sulit ke Museum 

 

6. Jika ada buku interaktif mengenai benda cagar budaya, kira-kira cocok diberikan saat anak 

sedang mempelajari materi tersebut (yaitu kelas…….) atau setelahnya? 

 Ibu Ratna : bersama saat anak mendapat pelajaran 

 Ibu Lusi : lebih cocok digunakan  bersamaan saat anak menerima materi 

 Pak Luwi : saat mendapat pelajaran, sebagai buku pendamping anak 

 Ibu Ribka: lebih baik saat anak-anak mempelajari, sehingga bisa jadi refrensi untuk anak 

 Ibu Vivi: saat pelajaran didapat oleh anak 

 Ibu Rudatiningtyas: saat pelajaran, sehingga anak mendapat wawasan lebih 

 

7. Adakah usulan seperti apa buku interaktif mengenai benda cagar budaya yang diharapkan oleh 

guru agar dapat membantu pembelajaran serta dapat mengajak anak untuk pergi ke museum?  

 Ibu Ratna : bagaimana buku tersebut dapat lebih menarik perhatian anak sehingga anak 

rasa ingin tahunya lebih dalam 

 Ibu Lusi : Buku tidak hany a dapat berinteraksi, tetapi juga merasakan masa itu 

 Pak Luwi : buku dibuat agar anak missal merasakan nilai-nilai dari sejarah dan seni 

 Ibu Ribka: Buku tidak hanya sekedar buku bacaan 

 Ibu Vivi: Buku dapat meniru versi luar negeri yang mengajak anak untuk berinteraksi 

 Ibu Rudatiningtyas: Buku dibuat dengan cerita yang jelas 

 

8. Anak SD lebih menyukai buku fiksi atau non fiksi? 

 Ibu Ratna : Fiksi 

 Ibu Lusi : Fiksi 

 Pak Luwi : Fiksi 

 Ibu Ribka: Fiksi 

 Ibu Vivi: Fiksi 

 Ibu Rudatiningtyas: Fiksi 
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