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SARI 
Rohmah, Siti Nur Mualifatur. 2017. Perbedaan Minat Belajar Siswa Dengan 

Penggunaan Sejarah Samin Surosentika Sebagai Bahan Ajar Kelas XI Masdrasah 

Aliyah Negeri Blora Tahun Pelajaran 2016/2017. Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu 

Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dr. Suwito Eko Pramono, 

M.Pd. Pembimbing II: Romadi, S.Pd., M.Hum. 250 halaman  

Kata Kunci: Minat Belajar, Pebelajaran Sejarah, Pemanfaatan Sejarah 
Samin Surosentika.  
 

Hasil penelitian awal menunjukan minat belajar siswa di Madrasah aliyah 

Negeri Blora terhadap sejarah sedang, tetapi minat akan sejarah lokal kurang. 

Mereka merasa asing dengan sejarah lokal yang ada di daerahnya, karena belum 

ada yang mengenalkan akan sejarah lokal di sekitar mereka. Dalam penelitian ini 

diterapkan pembelajaran yang memanfaatkan sejarah Samin Surosentika menjadi 

sumber belajar siswa. Dengan merumuskan masalah sebagai berikut:(1) 

Bagaimanakah minat belajar siswa dalam pembelajaran sejarah pada kelas kontrol 

XI IPS 4 di MAN Blora?(2) Bagaimanakah minat belajar siswa dalam 

pembelajaran sejarah di kelas eksperimen XI IPS 5 MAN Blora?(3) Apakah minat 

belajar siswa kelas eksperimen sangat tinggi daripada kelas kontrol?  

Peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan Quasi 
Eksperimental, dan memilih bentuk pendekatan Nonequivalent Control Group 
Design, dimana populasi yang digunakan sebagai penelitian adalah siswa kelas XI 

Madrasah Aliyah Negeri Blora. Sampel penelitian ini adalah kelas XI IPS 4 

sebagai kelompok kontrol dan kelas XI IPS 5 sebagai kelompok eksperimen. 

Metode pengumpulan data menggunakan angket (kuesioner) menggunakan skala 
likert. Sebagai variabel bebasnya adalah pemanfaatan sejarah Samin Surosentika 

sebagai sumber belajar sejarah dan variabel terikatnya yaitu minat belajar siswa 

kelas XI Madrasah Aliyah Negeri Blora. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dikelas eksperimen dengan 

menggunakan sejarah Samin Surosentiko sebgai sumber belajar dan di kelas 

kontrol menggunakan materi tokoh-tokoh nasional dan daerrah dalam 

mempertahankan kemerdekaan, menunjukan perbedaan yang signifikan antara 

minat belajar kelas kontrol dan kelas eksperimen. Hasil uji-t nilai sig 0,391> α 

dengan α= 0,05, maka Ho diterima dengan kata lain kelas eksperimen lebih baik 

atau sama dengan kelas kontrol. Rata-rata minat belajar siswa  setelah proses 

pembelajaran pada kelas kontrol 138,129, sedangkan skor rata-rata pada kelas 

eksperimen 141,194. 

Simpulan dari penelitian ini yakni sejarah Samin Surosentiko dapat 

meningkatkan minat belajar siswa di Madrasah Aliyah Negeri Blora, dan saran 

dalam penelitian ini adalah: (1) perlu adanya inovasi dalam pembelajaran sejarah 

di kelas dengan pemanfaatan sejarah lokal.(2) pemanfaatan sumber sejarah berupa 

sejarah lokal perlu direncanakan dengan matang, agar tercapainya tujuan 

pembelajaran yang diinginkan dan bermanfaat bagi siswa. 
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ABSTRACT 
Rohmah, Siti Nur Mualifatur. 2017. The Difference of Students’ Learning Interest 

Utilizing Samin Surosentika History as a Teaching Materials for Eleventh Graders 

of Masdrasah Aliyah Negeri Blora In The Academic Year of 2016/2017. 

Department of History. Faculty of Social Science. Semarang State University. 

Advisor I: Dr. Suwito Eko Pramono M.Pd. Advisor II: Romadi, S.Pd., M. Hum. 

250 pages 

 
Keywords: Learning Interest, History Lesson, Samin Surosentika History, 
 

The initial study showed that MAN Blora students’ leraning interest in 
learning history is moderate, but the interest in local history is less. They felt 

strange to the local history because no one around them introduced it. This study 

applied the history of Samin Surosentika as a learning source with the research 

problems as follows: (1) How is student's interest in learning history in control 

class of XI IPS 4 in MAN Blora (2) How is student's interest in learning history in 

experimental class of XI IPS 5 MAN Blora (3) Does the students’ learning 
interest of experimental class is very high than control class. 

This study follows Quantitative True Experimental approach with Pretest-
Posttest Control Group form where the population used is the students of class XI 

Madrasah Aliyah Negeri Blora. The sample of this research is class XI IPS 4 as 

control group and class XI IPS 5 as experimental group. The data were collected 

using questionnaire method of Likert scale. The independent variable is the 

utilization of Samin Surosentika history as a learning source, and the dependent 

variable is learning interest of class XI MAN Blora. 

Based on the results of research conducted in experimental class using 

Samin Surosentiko history as learning source and control class using material of 

national and regional figures in maintaining independence, it showed a significant 

difference between learning interest of control and experiment class. The result of 

t-test value of sig 0,391> α with α = 0,05, then Ho accepted in other words 
experimental class was better or same with control class. The mean of students' 

learning interest after learning process in control class is 138,129 while the mean 

score in the experimental class was 141,194.  
From the study, it is suggested that: (1) it needs an innovation in learning 

history in the classroom. (2) the use of historical sources in the form of local 

history needs to be carefully planned in order to achieve the desired learning 

objectives and give benefit for the students. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sejarah merupakan cerita tentang pengalaman kolektif suatu 

komunitas atau nasional di masa lampau. Pada pribadi pengalaman 

membentuk kepribadian seseorang sekaligus menentukan identitasnya. 

Proses serupa terjadi pada kolektivitas yakni pengalaman kolektifnya atau 

sejarahnyalah yang membentuk kepribadian nasional dan identitas 

nasionalnya. Bangsa yang tidak mengenal sejarahnya dapat diibaratkan 

seorang individu yang telah kehilangan memorinya, ialah orang yang 

pikun atau sakit jiwa maka dia kehilangan kepribadianya atau identitasnya 

(Kartodirdjo, 1993: 50).  

Suatu identitas harus dimiliki oleh bangsa untuk bisa 

memperlihatkan kelebihan serta kisah dari bangsa tersebut. Sejarah 

berkaitan dengan ilmu hanya apabila sejarah mengkaji tentang kerja keras 

manusia dan pencapaian yang diperolehnya. Dengan demikian waktu 

dalam sejarah melahirkan presepektif tentang berbagai peristiwa yang 

terjadi dan sekaligus sesuatu yang secara menonjol mampu memperindah 

masa lalu (Subagyo, 2013:1). Seandainya waktu berhenti maka sejarah 

juga akan berhenti, jejak-jejak sejarah yang ada akan habis diteliti dan 

dikaji. Dari pengertian sejarah di atas dapat disimpulkan bahwa sejarah 
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yaitu pengalaman individu atau suatu bangsa di masa lampau dalam kurun 

waktu tertentu  yang menjadi identitas individu atau bangsa. 

Menurut Kochhar (2008: 3)  ada 7 hakikat sejarah yaitu: 

1. Ilmu tentang manusia, sejarah berkaitan dengan ilmu jika sejarah 

berkaitan dengan manusia, 

2. Sejarah mengkaji manusia dalam lingkup waktu karena sejarah 

berkaitan dengan rangkaian peristiwa, dan setiap peristiwa terjadi 

dalam lingkup waktu tertentu, 

3. Mengkaji manusia dalam lingkup ruang, manusia yang saling 

berinteraksi akan menghasilkan variasi perkembangan dalam berbagai 

bidang, 

4. Sejarah menjelaskan masa kini dimana masa kini merupakan susunan 

dari peristiwa-peristiwa masa lampau, 

5. Dialog antara peristiwa-peristiwa masa lampau dan perkembangan ke 

masa depan, peristiwa-peristiwa yang relevan membuka kesadaran 

akan tumbuhnya tujuan-tujuan baru ke masa depan, 

6. Sejarah merupakan cerita tentang perkembangan kesadaran manusia, 

baik dalam aspek individual maupun kolektif, dan 

7. Kontinuitas dan keterkaitan adalah hal yang sangat penting dalam 

sejarah, tidak ada peristiwa atau kejadian yang tidak ada hubunganya 

sama sekali dengan peristiwa lain di dunia ini.  
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Dari pengertian di atas dapat disimpulkan hakikat sejarah ialah 

ilmu yang mempelajari tentang manusia yang mengkaji tentang lingkup 

dan ruang pada masa lampau yang berkembangan ke masa depan. 

Sementara itu fungsi sejarah dalam pendidikan sangatlah penting 

yakni untuk menyadarkan siswa akan adanya proses perubahan dan 

perkembangan masyarakat dalam dimensi waktu dan untuk membangun 

perseperktif serta kesadaran sejarah dalam menemukan, memahami, dan 

menjelaskan jati diri bangsa di masa lalu, masa kini, dan masa depan di 

tengah-tengah perubahan dunia (Agung, 2013:56). 

Pembelajaran sejarah  memiliki tujuan seperti tercantum dalam 

Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 bahwa pelajaran sejarah di SMA 

secara terperinci memiliki 5 tujuan agar siswa memiliki kemampuan, 

yaitu: 

1. Membangun kesadaran siswa tentang pentingnya waktu dan tempat 

yang merupakan sebuah proses dari masa lanpau, masa kini, dan masa 

depan,  

2. Melatih daya kritis siswa untuk memahami fakta sejarah secara benar 

dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah dan metodologi keilmuan,  

3. Menumbuhkan aspirasi dan penghargaan siswa terhadap peninggalan 

sejarah sebagai bukti peradapan bangsa Indonesia di masa lampau,  

4. Menumbuhkan pemahaman siswa terhadap proses terbentuknya 

bangsa Indonesia melalui sejarah yang panjang dan masih berproses 

hingga masa kini dan masa yang akan datang,  
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5. Menumbuhkan kesadaran dalam diri siswa sebagai bagian dari bangsa 

Indonesia yang memiliki rasa bangga dan cinta tanah air yang dapat 

diimplementasikan dalam berbagai kehidupan baik nasioal maupun 

internasional. 

Berdasarkan tujuan di atas terlihat bahwa sejarah sangat penting 

peranannya untuk membentuk karakter dan kemampuan peserta didik, 

sehingga menjadi generasi cerdas yang selalu berpijak pada pengalaman 

sejarah untuk menjadikan kehidupan mendatang yang lebih gemilang 

untuk diajarkan di sekolah (Aman, 2011:59). Sesuai dengan Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 

2013, bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi 

siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan 

perkembangan fisik serta psikologis dari siswa. 

Sejarah bangsa ini tidak hanya seputar sejarah nasional saja tetapi 

dalam suatu daerah ada beberapa yang memiliki sejarah lokal tersendiri. 

Mengingat tingkat proses sejarah itu ada pada tingkat makro maka 

penyelesaian fakta dari sejarah lokal perlu didasarkan atas kriteria yang 

relevan dengan maknanya bagi kehidupan tingkat nasional (Kartodirjdo, 

1992:75). Indonesia merupakan daerah yang memiliki sejarah lokal 

beraneka ragam dari Sabang hingga Merauke. Pada tiap daerah pastinya 
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memiliki cerita tersendiri yang unik serta menarik seperti salah satu 

Provinsi yang berada di Indonesia yaitu Jawa Tengah. 

Jawa Tengah merupakan daerah yang memiliki ragam kultur dan 

budaya, dari situ pula berbagai versi tentang sejarah lokal bervariasi tiap 

Kabupatennya. Dapat dilihat daerah Karesidenan Pati dan sekitarnya 

banyak daerah-daerah yang memiliki sejarah lokal, seperti Sunan Kudus di 

Kudus, Sunan Kalijaga di Demak, Ratu Kalinyamat di Jepara, Bleduk 

Kuwu di Purwodadi, M. Nitisemito di Kudus, Sendang Sani di Pati, Samin 

Surosentika di Blora. Salah satu sejarah lokal yang menarik di sini ialah 

tokoh Samin Surosentika yang ada di Kabupaten Blora. 

Kabupaten Blora merupakan kabupaten yang berbatasan langsung 

dengan Jawa Timur, tidak heran banyak masyarakat Blora yang memiliki 

watak keras seperti halnya di daerah Jawa Timur. Bahasa sehari-hari  yang 

digunakan masyarakat Blora yaitu bahasa ngoko yang cenderung kasar, 

ciri kas bahasa Blora dengan ada tambahan di belakang seperti kata “nem” 

yang artinya kepunyaanmu dan “leh” kata tambahan di akhir kata atau 

kalimat. Kabupaten Blora di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten 

Tuban dan Kabupaten Bojonegoro, dan sebelah selatan berbatasan dengan 

Kabupaten Ngawi. Kabupaten Blora terletak pada 111º 16 - 111º338 BT, 

6º528 - 7º248 LS, dengan luas wilayah 1.821,59 km². Kabupaten Blora 

merupakan daerah yang terdiri atas dataran rendah dan perbukitan. 

Dataran rendah yang ada di Blora dimanfaatkan oleh masyarakat 

Blora sebagai lahan pertanian, tanaman yang ditanam oleh masyarat 
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bermacam-macam mengikuti keadaan musim. Pada musim penghujan 

menanam tanaman padi sedangkan pada musim kemarau menanam 

tanaman palawija seperti kacang-kacangan dan jagung. Banyaknya 

masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani membuat mereka 

hidup rukun saling gotong royong. Kabupaten Blora memiliki ikon 

tanaman yang sangat terkenal di Asia Tenggara yakni pohon jati. Tidak 

hanya dari sisi kekayaan alam yang dimiliki Kabupaten Blora tetapi 

terdapat pula peninggaan-peninggalan sejarah. 

Kabupaten Blora terdapat beberapa peninggalan baik pada jaman 

pra sejarah maupun kolonial. Pada zaman pra sejarah di Kabupaten Blora 

banyak ditemukan goa-goa yang digunakan manusia purba untuk tinggal, 

salah satu goa yang berhasil ditemukan serta dilestarikan ialah Goa 

Terawang yang terdapat di daerah Todanan, yang sampai saat ini masih 

digunakan untuk objek pariwisata dan selalu ramai pada musim lebaran. 

Selain goa, terdapat pula fosil- fosil binatang seperti gajah yang ditemukan 

dan dimuseumkan di sebelah kantor Bupati Kabupaten Blora. 

Kabupaten Blora memiliki kearifan lokal salah satunya Tayuban, 

pada masa penjajahan Belanda tayup ini diibaratakan sebagai wanita 

penghibur dikala para belandong (penebang pohon jati) libur bekerja pada 

hari sabtu minggu, itulah hiburan para belandong yang dibuat menarik 

sedemikian rupa, sehingga para belandong tidak pulang kerumah masing-

masing untuk memberikan uang hasil kerja keras mereka selama menjadi 

belandong mereka kepada istri serta keluarga, melainkan dihabiskan untuk 
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menyawer (memberi uang) penari wanita sambil mabuk atau minum 

minuman keras, hal tersebut di lakukan terus-menerus sampai para 

belandong malu untuk pulang ke rumah mereka, karena uang mereka 

sudah habis di gunakan untuk berpesta pora dan membiarkan istri beserta 

keluarga mereka menunggu dan kelaparan di rumah, dari situ pula banyak 

korban berjatuhan karena kelaparan dan gizi buruk. 

Sedangkan pada masa kolonial dan pada masa kependudukan 

Jepang, Blora memiliki banyak tokh-tokoh yang berperan dalam 

menyuarakan aspirasinya diantaranya Naya Gimbal yang lebih dikenal 

dengan istilah Kraman Naya Gimbal atau pemberontakan oleh Naya 

Gimbal, saat terjadi eksploitasi hutan di Karesidenan Rembang pada abad 

ke XIX yang melakukan pemberontakan dengan penjajah kolonial yang 

lebih dikenal dalam perang Bangsri pada masa Raden Mas Cokronegoro. 

Terdapat pula cerita Maling Kentiri cerita ini hampir  mirip dengan 

Ken Arok yang merebut istri Tunggul Ametung yaitu Ken Dedes, di sini 

Maling berarti mencuri dan Kentiri merupakan nama seseorang, Kentiri 

merupakan anak dari Kyai Ageng Pancuran yang jatuh cinta dengan Dewi 

sirep putri Mbok Randha Suganti dari Sulang Rembang. Jaka Selakan 

anak dari Kyai Ngusman dari cepu juga jatuh cinta dengan Dewi Sirep, 

lamaran Jaka Selakan di dahului oleh Kentiri tetapi yang di terima oleh Ibu 

Dewi Sirep ialah Jaka Selakan, itulah penyebab Kentiri membunuh Jaka 

Selakan atau yang lebih dikenal dengan cerita Maling Kentiri. 
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Tokoh berikutnya yaitu Mbah Engkrek (Suro Samin) salah satu 

tokoh yang menjadi penasehat sekaligus penerus dari ajaran Samin 

Surosentika (Suro Sentiko) di Kabupaten Blora, usianya lebih tua dari 

Samin Surosentika, beliau tinggal di Klopoduwur yang saat ini terdapat 

sedulur sikep serta pendopo sedulur sikep, menurut cerita dari penerus dari 

Mbah Engkrek ini juga menjadi pencetus ajaran nyamin atau bertingkah 

aneh agar penjajah Belanda pada saat itu geram dengan tindakanya, Mbah 

Engkrek ini tidak mempunyai foto dokumentasi karena hasil foto yang 

diperoleh akan putih dengan kata lain Mbah Engkrek tidak bisa difoto, 

beliau dimakamkan di Klopoduwur lebih tepatnya di gapura pertama 

masuk Desa Klopoduwur.  

Selain Suro Samin terdapat pula tokoh lokal yang berjuang 

bersamanya yaitu Samin Surosentika (Suro Sentiko) yang merupakan 

tokoh penggerak gerakan Samin pada masa kolonial, Samin merupakan 

tokoh keturunan bangsawan yang memiliki nama asli Raden Kohar yang 

lahir di Ploso Kediren, Randublatung, dari sisilah atau garis 

kebangsawananya itulah Samin Surosentika sering menulis dan membuat 

kitab-kitab yang dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari bersama 

pengikutnya. Pengikut kepercayaan samin tidak hanya berasal dari daerah 

Blora tetapi banyak juga di daerah tempat tinggalnya yakni Bojonegoro. 

Dengan kecerdikannya, Samin Surosentika behasil membuat penjajah 

Belanda pada saat itu naik darah dengan kelakuanya, hingga Samin 

Surosentika dan 9 penggikutnya di buang di Sawah Lontar, Padang 
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Sumatera Barat hingga meninggal disana pada tahun 1914. Akhir-akhir 

ini, foto tokoh penggerak pada masa Kolonial banyak terpampang di sudut 

Kota. Samin Surosentika sekarang ini menjadi simbol kota Blora, banyak 

anak muda yang menggunakan foto dari Samin Surosentika untuk 

dijadikan identitas organisasi atau perkempulan anak muda, tanpa 

mengetahui sejarah dari tokoh Samin Surosentika. 

Selanjutnya yaitu Pramodya Ananta Toer, Sastrawan dengan watak 

keras dan frontal dalam menciptakan karya-karyanya mengkritik 

pemerintahan saat itu dengan kata-kata indahnya, Pram sejak kecil sudah 

hidup prihatin dengan keadaan ekonomi Indonesia yang semakin sulit, 

terlebih lagi saat ayahnya tertipu dengan janji-janji manis penjajah Jepang 

pada saat itu. Sampai saat ini untuk mengenang sosok Pram, terdapat 

perpustakaan “PATABA” yang dikelola oleh adik pram, serta nama Pram 

di jadikan nama jalan di dekat rumahnya semasa kecil. 

Dari semua tokoh di atas yang melirik hati peneliti ialah sosok dari 

Samin Surosentika. Kisah Samin Surosentika ini seperti Sunan Kalijaga 

saat menjadi pencuri, dan hasil curianya diberikan kepada masyarakat 

miskin, sedangkan Samin Surosentika walaupun dia keturunan seorang 

bangsawan, tetapi mau untuk menjadi seorang petani seperti masyarakat 

biasa demi mengusir penjajah Belanda dari daerah Blora.  

Perjuangan Samin Surosentika seharusnya perlu dikenang agar 

tidak lenyap begitu saja dimakan arus jaman. Masih banyak masyarakat 

Blora yang berangapan bahwa Samin itu tidak waras, aneh dan tidak 
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seharusnya di jadikan teladan inilah yang bisa menghambat perkembangan 

sejarah lokal di daerah Blora, pandangan negatif mengenai masyarakat ini 

harus dihilangkan dengan menghadirkan sejarah lokal di dalam kelas. 

 Karena sejarah lokal mampu untuk membawa siswa pada situasi 

yang riil di lingkungannya, seakan-akan mampu menerobos batas antara 

dunia sekolah dan dunia nyata di sekitar sekolah. Siswa akan mendapatkan 

banyak contoh-contoh dan pengalaman dari berbagai tingkat 

perkembangan lingkungan masyarakatnya, termasuk situasi masa kininya. 

Mereka akan lebih mudah menangkap konsep waktu atau perkembanganya 

yang menjadi kunci penghubung masa lampau, masa kini dan masa yang 

akan datang (Widja,1989:113). 

Pembelajaran sejarah di sekolah secara spesifik baru diterapkan 

pada sekolah menengah tingkat atas.  Dimana mata pelajaran sejarah pada 

tingkat SMA memiliki arti strategis dalam pembentukan watak dan 

peradaban bangsa yang bermatrabat serta dalam pembentukan manusia 

Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. 

Pembelajaran sejarah memiliki tujuan tertentu seperti tercantum 

dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 bahwa pelajaran sejarah di 

SMA secara terperinci memiliki 5 tujuan agar siswa memiliki kemampuan, 

yaitu pertama membangun kesadaran siswa tentang pentingnya waktu dan 

tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan 

masa depan, kedua melatih daya kritis siswa untuk memahami fakta 

sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah dan 
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metodologi keilmuan, ketiga menumbuhkan apresiasi dan penghargaan 

siswa terhadap peninggalan sejarah sebagai bukti peradaban bangsa 

Indonesia di masa lampau, keempat menumbuhkan pemahaman siswa 

terhadap proses terbentuknya bangsa Indonesia melalui sejarah yang 

panjang dan masih berproses hingga masa kini dan masa yang akan 

datang, kelima menumbuhkan kesadaran dalam diri siswa sebagai bagian 

dari bangsa Indonesia yang memiliki rasa bangga dan cinta tanah air yang 

dapat diimplementasikan dalam berbagai kehidupan baik nasional maupun 

internasional (2006:254). Berdasarkan tujuan di atas terlihat bahwa sejarah 

sangat penting peranannya untuk membentuk karakter dan kemampuan 

peserta didik. Sehingga menjadi generasi yang cerdas yang selalu berpijak 

pada pengalaman sejarah untuk menjadikan kehidupan mendatang yang 

lebih gemilang untuk diajarkan di sekolah (Aman,2011:59). 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013, bahwa proses pembelajaran 

pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, dan memotivasi siswa untuk berpartisipasi 

aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta 

psikologis dari siswa. Dalam proses pemberlajaran diharapkan guru 

menggunakan cara-cara tersebut dalam proses belajar mengajar di dalam 

kelas agar siswa menjadi lebih tertarik terhadap pelajaran sejarah di SMA. 



12 
 

 
 

Penggunaan pembelajaran sejarah di SMA dapat dibedakan atas 

sejarah empiris dan sejarah normatif. Sejarah empiris menyajikan subtansi 

kesejarahan yang bersifat edukatif dan akademis sedangkan sejarah 

normatif menyajikan subtansi kesejarahan yang dipilih menurut ukuran 

nilai dan makna yang sesuai dengan tujuan yang bersifat normatif, sesuai 

dengan pendidikan nasional (Surya, 1991 dalam Agung 2013:63). 

Pelajaran sejarah di SMA tidak hanya mengkaji permasalahan dan 

pekembangan masyarakat dari masa lampau sampai masa kini, baik di 

Indonesia maupun di luar Indonesia. 

Posisi materi sejarah lokal dalam kurikulum diangap penting 

karena pendidikan harus dimulai dari lingkungan terdekat dan siswa harus 

menjadi diriya sebagai anggota masyarakat terdekat. Materi sejarah lokal 

harus pula disajikan tidak dalam persepektif ilmu sejarah tetapi dalam 

persepektif pendidikan. Pada kurikilum pendidikan sejarah di sekolah ini 

maka kemampuan pemahaman maupun skills yang diperlukan dalam 

disiplin sejarah sudah selayaknya diperlukan (Mulyana, 2007:190). 

Persepektif yang sudah keliru mengenai sosok Samin Surosentika, 

sudah mendarah daging secara turun temurun terjadi di kalangan siswa 

khususya SMA ini, bisa menjadi pelajaran bagi para pendidik untuk 

memasukkan sejarah lokal yang ada di Blora dari Sosok Samin 

Surosentika menjadi contoh teladan yang bisa di banggakan di dalam 

pembelajaran sejarah di sekolah. Pembelajaran sejarah di SMA yang 

terkesan hafalan membuat siswa kadang enggan untuk melihat lebih jauh 
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materi-materi yang ada, apalagi untuk mengaplikasikkan dalam kehidupan 

sehari-hari.  

Proses pembelajaran berdasarkan Kurikulum 2013 haruslah 

berbasis pendekatan saintifik, seperti mengamati, menanya, menalar, 

membentuk jejaring. Pembelajaran sejarah di kelas terbukti sedikit 

memiliki kesesuaian berdasarkan ketentuan kurikulum yang dipakai. 

Kurikulum 2013 yang memberi ruang luas pada materi sejarah di SMA, 

yang bisa dijadikan kesempatan emas bagi pengajar sejarah khususnya di 

Kabupaten Blora, untuk memanfaatkan sejarah lokal khususnya sejarah 

Samin Surosentika dalam pembelajaran.  

Pada pengamatan yang dilakukan telah  di MAN Blora yang sudah 

menerapkan kurikulum 2013. MAN Blora ini berjalak 9,2 Km dari Desa 

Randublatung yang merupakan pusat dari ajaran samin. MAN Blora 

merupakan salah satu sekolah favorit di Kabupaten Blora yang banyak di 

lirik oleh beberapa anak SMP untuk melanjutkan jenjang sekolah tingkat 

menengah atas. Siswa di sekolahan ini tidak hanya berasal dari lingkup 

sekitar Kecamatan Tunjungan saja melainkan banyak siswa dari daerah 

barat seperti Ngawen, Kunduran, dan Wirosari banyak yang memilih di 

MAN Blora. 

Siswa yang bertempat tinggal di daerah Blora bagian barat, dimana 

daerah tersebut jauh dari pusat ajaran samin membuat sekolah ini cocok 

untuk  dijadikan tempat penelitian. Selain itu berdasarkan hasil observasi 

yang sudah dilakukan peneliti untuk mengetahui minat belajar sejarah 
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lokal di MAN Blora dapat disimpulkan bahwa siswa-siswa di MAN Blora 

tidak banyak mengetahui tentang sejarah lokal yang ada di daerahnya, 

khususnya sejarah Samin Surosentika. Bertambanya jam pembelajaran 

sejarah di MAN Blora 3-5 jam tiap minggu, dengan alokasi waktu 45 

menit tiap jamnya. Dengan alokasi waktu yang bertambah panjang ini 

dapat dimanfaatkan guru untuk memasukan sejarah Samin Surosentika 

sebagai tokoh lokal yang ada di Kabupaten Blora. Dimana sebelumnya 

guru tidak memiliki kesempatan yang lebih untuk mejelaskan kepada 

siswa tentang sejarah Samin Surosentika. 

Pemanfaatan sejarah Samin Surosentika dalam pembelajaran 

sejarah memiliki beberapa hal yang penting mengapa harus dihadirkan 

dalam pembelajaran di sekolah. Diantaranya unsur lokalitas, menurut 

Widja (1989: 97) sejarah lokal bisa dikatakan sebagai suatu bentuk 

penulisan sejarah dalam lingkup tertentu yang meliputi lokalitas terbatas, 

biasanya dikaitkan dengan unsur wilayah. Maka dari itu perjuangan yang 

telah dilakukan Samin Surosentika dalam mengusir penjajah Belanda yang 

sudah relevan pada dasarnya harus  dihadirkan dalam pembelajaran sejarah 

oleh guru. 

Pentingnya mengingat sejarah daerah saat ini sangat diperlukan 

oleh generasi muda, arus jaman yang semakin maju serta pergaulan yang 

sudah bercampur aduk dengan berbagai kebudayaan membuat sejarah 

suatu tokoh maupun daerah perlahan diabaikan oleh beberapa kalangan 

generasi muda. Masih banyaknya sekolah di Blora khususnya siswa SMA, 
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yang belum mengenalkan lebih dekat tentang sosok dan perjuangan dari 

Samin Surosentika, membuat para siswa semakin acuh dengan sosok ini. 

Kurangnya kesadaran siswa untuk mencari tahu tentang sejarah 

yang ada di daerahnya sendiri membuat banyak peristiwa sejarah lambat 

laun hilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak atau bukti, ditambah lagi 

dengan kebiasaan siswa SMA di daerah Blora yang sudah mengikuti arus 

modernisasi, dengan gaya hidup yang kebarat-baratan membuat mereka 

lupa akan warisan sejarah yang luar biasa terdapat di daerah Blora. Banyak 

siswa-siswa SMA yang belum tahu siapakah sosok Samin Surosentika, 

bagaimanakah latar belakang Samin Surosentika melakukan taktiknya 

membuat  penulis miris dengan perseperktif mereka mengenai perjuangan 

yang telah dilakukan oleh Samin Surosentika. Pemanfaatan sejarah Samin 

Surosentika yang diharapkan bisa menambah rasa cinta tanah air bagi 

siswa di MAN Blora sehingga dapat memerngaruhi hasil belajar mereka 

khususnya mata pelajaran sejarah. Hal tersebut diperlukan dalam diri 

siswa dengan bentuk nyata berupa minat siswa yang harus ditingkatkan.  

Minat belajar siswa sendiri tidaklah bawaan dari lahir dan timbul 

secara tiba-tiba. Maka oleh sebab itu perlu diarahkan dan dikembangkan. 

Kalau dilihat dari segi psikologis, minat belajar siswa dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yang secara umum dikelompokan menjadi dua faktor, 

yaitu faktor internal dan eksternal. Menurut Reber (dalam Syah, 

2008:136), minat memiliki ketergantung yang banyak pada faktor-faktor 

internal seperti: pemusatan perhatian, keiingintahuan, motivasi, dan 
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kebutuhan. Sedangkan untuk faktor eksternal minat belajar sangat 

dipengaruhi oleh tersedianya sarana prasarana, dorongan dari orang tua, 

guru dan lingkungan sekitar. 

Mengingat masih rendahnya minat siswa di Kabupaten Blora pada 

mata pelajaran sejarah membuat peneliti ingin meningkatkan hasil belajar 

siswa-siswi SMA khususnya di MAN Blora, menggunakan sejarah yang 

ada di daerah itu sendiri yaitu tokoh pejuang kemerdekaan Samin 

Surosentika. Dengan adanya tokoh yang bisa di jadikan panutan 

diharapakan siswa-siswi di daerah Blora terutama MAN Blora dapat 

meningkatkan minat belajarnya. Berdasarkan masalah yang telah diuraikan 

di atas, makapeneliti mengkaji tentang bagaimana cara untuk 

meningkatkan minat belajar siswa tentang materi Tokoh-Tokoh Nasional 

dan Daerah Perjuangkan Menegakkan Negara Republik Indonesia, dengan 

penggunaan sejarah Samin Surosentika. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

maka permasalahan yang akan diteliti dalam permasalahan ini dirumuskan 

sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah minat belajar siswa dalam pembelajaran sejarah pada 

kelas kontrol XI IPS 4 di MAN Blora? 

2. Bagaimanakah minat belajar siswa dalam pembelajaran sejarah di 

kelas eksperimen XI IPS 5 MAN Blora? 
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3. Apakah minat belajar siswa kelas eksperimen sangat tinggi daripada 

kelas kontrol? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mendiskripsikan dan menganalisis minat belajar siswa dalam 

pembelajaran sejarah pada kelas kontrol XI IPS 4 di MAN Blora. 

2. Mendiskripsikan dan menganalisis minat belajar siswa dalam 

pembelajaran sejarah di kelas eksperimen XI IPS 5  di MAN Blora. 

3. Mengetahui dan menganalisis apakah minat belajar siswa kelas 

eksperimen sangat tinggi daripada kelas kontrol. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat baik 

itu secara teoritis maupun praktis. Secara garis besar manfaat penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini pada pembelajaran sejarah secara 

teoritik dapat dijadikan sumber maupun referensi guru sejarah dalam 

pembelajaran sejarah di sekolah Kabupaten Blora, dan dapat dijadikan 

sebagai sumber referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai 

pengembangan materi tentang Tokoh-Tokoh Nasional dan Daerah 



18 
 

 
 

dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia berbasis Sejarah 

Lokal di Kabupaten Blora berupa sejarah Samin Surosentika. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis dengan penggunaan sejarah Samin Surosentika, 

penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat berupa: 

a. Manfaat Bagi Siswa 

1) Menciptakan iklim pembelajaran baru yang mandiri untuk 

siswa. 

2) Memberi pengetahuan secara komprehensif mengenai sejarah 

Samin Surosentika kepada siswa. 

3) Memberi contoh dan nilai keteladanan tokoh Samin 

Surosentika kepada siswa. 

4) Memberi pemahaman yang relevan agar minat belajar dan 

prestasi belajar siswa meningkat. 

b. Manfaat Bagi Guru  

1) Memberi dorongan agar terus memotivasi siswanya dalam 

belajar dengan adanya sejarah lokal. 

2) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman guru tentang potensi 

sejarah lokal bagi pembelajaran. 

3) Memberi stimulus  agar terus kreatif dalam memanfaatkan 

sejarah yang ada di sekitar dalam pembelajaran sejarah di 

sekolah. 
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4) Memberi motivasi untuk meningkatkan minat belajar siswa 

dalam pembelajaran sejarah. 

5) Meningkatkan antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran 

dengan adanya media pemanfaatan sejarah Samin Surosentika. 

6) Memberi contoh dan nilai keteladanan dari Samin Surosentika 

pada siswa. 

7) Meningkatkan motivasi siswa untuk lebih giat dalam 

meningkatkan hasil belajarnya. 

c. Manfaat Bagi Sekolahan 

Memberikan sumbangan bagi pihak sekolahan untuk 

meningkatkan minat belajar siswa dengan memberikan informasi 

mengenai materi sejarah Tokoh-Tokoh Nasional dan Daerah dalam 

Memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia kelas XI mata pelajaran 

sejarah dilihat dari sudut pandang pemanfaatan Sejarah Samin 

Surosentika. Serta bisa memberikan contoh bagi guru-guru lain 

untuk mengembangkan kereativitas dalam melakukan 

pembelajaran dengan menggunakan contoh-contoh  yang ada di 

sekitar mereka untuk meningkatkan minat belajar serta hasil 

berlajar siswanya di sekolahan. 

E. Pembatasan Istilah 

Untuk menghindari penafsiran berbeda yang menjadikan kesalahan 

pandangan dan pengertian antara peneliti dan pembaca, perlu ditegaskan 

istilah yang berhubungan dengan penelitian ini. Istilah yang perlu 
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mendapat penegasan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Sejarah Samin Surosentika 

Dalam penelitian ini perhatian utama pada sejarah tokoh Samin 

Surosentika yang akan dijadikan materi di dalam pemanfaatan minat 

belajar siswa. Megenai sejarah asal usul, kiprah, keteladanan, 

kehidupan, peninggalan, dan relevansinya untuk kehidupan. Materi ini 

diperoleh dari sumber literatur serta wawancara dengan keturunan dan 

warga pengikut Samin Surosentika yang ada di desa Randublatung, 

Kabupaten Blora. 

2. Minat Belajar 

Minat merupakan momen-momen dari kecenderungan jiwa 

yang terarah secara intensif kepada suatu obyek yang dianggap paling 

efektif (perasaan, emosional) yang di dalamnya terdapat elemen-

elemen efektif (emosi) yang kuat. Minat juga berkaitan dengan 

kepribadian (Kartodirjo 1995). Jadi dapat disimpulkan bahwa minat 

belajar ialah ketertarikan pada suatu objek tertentu yang dapat 

meninggkatkan hasil belajar. Minat yang dimaksudkan di sini ialah 

minat belajar siswa terhadap sejarah Samin Surosentika. 

3. Materi tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam perjuangkan 

menegakkan negara republik Indonesia. 
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Materi yang menceritakan sejarah tokoh-tokoh maupun 

peristiwa di  indonesia yang memiliki sumbangan sumbangan penting 

bagi Indonesia pada kurun waktu masa kolonial. 

Pada penelitian ini peneliti mengkaitkan tokoh lokal Samin 

Surosentika pada materi sejarah tokoh-tokoh nasional dan daerah 

dalam perjuangkan menegakkan negara republik Indonesia, sesuai 

dengan Buku Guru dan Buku Siswa (2014). 

4. Sejarah Lokal 

Menurut Widja  (1989:11) sejarah lokal bentuk penulisan 

sejarah dalam lingkup yang terbatas yang meliputi suatu lokalitas 

tertentu. Runag lingkup sejarah lokal yang dimaksudkan ialah 

keseluruhan lingkungan sekitar yang bisa berupa kesatuan wilayah 

seperti desa, kecamatan, kabupaten, kota kecil beserta unsur-unsur 

institusi sosial dan budaya yang berada di suatu lingkungan tersebut 

seperti pola pemukiman, mobilitas penduduk, kegotong royongan, 

pasar, teknologi pertanian, lembaga pemerintahan setempat, 

perkumpulan kesenenian monumen dan lainya. Sejarah lokal yang 

dimaksudkan  dalam penelitian ini ini ialah sejarah Samin Surosentika 

yang terdapat di Kabupaten Blora. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Teoritis 

1. Pembelajaran Sejarah 

Menurut Sudrajat 2011 dalam Agung (2013: 100)  pembelajaran 

memberi kesan sebagai suatu pekerjaan suatu pihak, yaitu pekerjaan guru 

untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswanya dan menjadikan 

siswa sebagai organisme yang pasif, yang belum memahami apa yang 

belum dipahami. Pembelajaran menurut Winkel (1991) dalam Siregar 

pembelajaran adalah seperangkat tindakan yang dirancang untuk 

mendukung respon belajar siswa, utuk memperhitungkan kejadian-

kejadian ekstrim yang berperan dalam rangkaian kejadian-kejadian intern 

yang berlangsung dialami siswa. Hamalik (2008: 57) mendifinisikan 

pembelajaran sebagai suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-

unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang 

saling mempengaruhi tujuan pembelajaran. 

Sedangkan menurut Susanto (2013: 19) pembelajaran merupakan 

bangian yang diberikan pendidik agar terjadi proses pemerolehan ilmu 

dan pengetahuan, penguasaan, kemahiaran, dan tabiat, serta pembentukan 

sikap dan keyakinan pada peserta didik. Pembelajaran adalah suatu 

proses atau cara yang dilakukan agar seseorang dapat melakukan 

kegiatan belajar (Arifin, 2016: 10). Dalam hal ini pembelajaran 
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mengandung makna adanya proses  timbal balik antara guru dan siswa 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

2. Komponen Pembelajaran 

Menurut Bell Gledler 1991 dalam Dimiyati (2009; 11) komponen 

pembelajaran mengambarkan dua hal yaitu pembelajaran merupakan 

interaksi anata keadaan internal dan kognitif dan proses kognitif siswa 

dengan stimulus dari lingkungan. Proses kognitif tersebut menghasilkan 

suatu hasil belajar, hasil belajar tersebut meliputi  informasi verbal, 

ketrampilan intelek, ketrampilan motorik, sikap, dan siasat kognitif. 

Kelima hasil belajar tersebut merupakan kapasitas siswa berupa: 

a) Informasi verbal merupakan kemampuan siswa untuk mengungkapkan 

pengetahuan dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. 

Pemilihan informasi verbal memungkinkan individu berperan dala 

kehidupan. 

b) Ketrampilan intelektual merupakan kecakapan yang berfungsi untuk 

berhubungan dengan lingkungan hidup serta mempresentasikan antara 

ide atau gagasan dengan tujuanya. 

c) Strategi kognitif merupakan kemampuan untuk menyalurkan dan 

mengarahkan aktifitas kognitignya sendiri, kemampuan ini meliputi 

ide atau gagasan dengan patokan atau aturan yang sudah pasti. 

d) Ketrampilan motorik merupakan kemampuan melakukan serangkaian 

gerak jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud 

otomatisme gerak jasmani. 
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e) Sikap merupakan kemampuan menerima atau menolak obyek 

berdasarkan penilaian terhadap obyek tersebut. 

Sedangkan menurut Bloom dkk dalam Dimiyati (2009; 26) dalam 

komponen pembelajaran terdapat 3 ranah yaitu kognitif, afektif dan 

psikomotorik.  

a) Ranah kognitif terdapat enam perilaku yaitu 

1) Pengetahuan, mencapai kemampuan ingatan tentang hal yang telah 

dipelajari dan tersimpan dalam ingatan. Pengetahuan itu berkenaan 

dengan fakta, peristiwa, pengertian, kaidah, teori, prinsip dan 

metode. 

2) Pemahaman, mencakup kemampuan menangkap arti dan makna 

tentang hal yang dipelajari. 

3) Penerapan mencakup kemampuan menerapkan metode dan kaidah 

untuk menghadapi masalah yang nyata dan baru dengan 

menggunakan prinsip. 

4) Analisis, mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan ke dalam 

bagian-bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami 

dengan baik. 

5) Sintesis mencakup kemampuan membentuk pola baru. 

6) Evaluasi mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang 

beberapa hal berdasarkan kriteria tertentu. 

b) Ranah afektif terdiri dari lima perilaku yaitu 
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1) Penerimaan yang mencakup kepekaan tantang hal dan kesediaan 

memperhatikan hal tersebut, seperti kemampuan dalam mengakui 

adanya perbedaan-perbedaan. 

2) Partisipasi, yang mencakup kerelaan, kesediaan memperhatikan 

dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Seperti mematuhi atuaran 

dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan. 

3) Penilaian dan penentuan sikap yang mencakup menerima suatu 

nilai, menghargai, mengakui dan menentukan sikap. Sepeti 

menerima suatu pendapat dari orang lain. 

4) Organisasi, yang mencakup kemampuan membentuk suatu sistem 

nilai sebagai pedoman dan pegangan hidup. Misalnya, 

menempatkan nilai dalam suatu skala nilai dan dijadikan pedoman 

bertindak secara bertangung jawab. 

5) Pembentukan pola hidup, yang mencakup kemampuan menghayati 

nilai dan membentuknya menjadi pola nilai kehidupan pribadi. 

Misalnya kemampuan mempertmbnagkan dan menunjukan tidakan 

yang berdisiplin. 

c) Ranah psikomotorik terdiri dari tujuh perilaku yaitu. 

1) Persepsi, yang mencakup kemampuan memilah dan memilih hal-

hal secara khas, dan menyadari adanya perbedaan yang khas 

tersebut. 

2) Kesiapan, yang mencakup kemampuan penempatan diri dalam 

keadaan dimana akan terjadi suatu gerakan atau rangkaian gerakan. 



26 
 

 
 

3) Gerakan terbimbing, mencakup kemampuan melakukan gerakan 

sesuai contoh atau gerakan peniruan. 

4) Gerakan yang biasa, mencakup kemampuan melakuakan gerakan 

gerakan tanpa contoh. 

5) Gerakan kompleks, yang mencakup kemampuan melakukan 

gerakan atau ketrampilan yang terdiri dari banyak tahap, secara 

lancar, efesien dan tepat. 

6) Penyesuaian pola gerakan, mencakup kemampuan mengadakan 

perubahan dan penyesuaian pola gerak-gerik dengan persyaratan 

khusus yang berlaku. 

7) Kreativitas, mencakup kemampuan melahirkan pola gerak yang 

baru atas dasar prakarsa diri. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam  komponen 

pembelajaran setidaknya mencakup tiga unsur utama yaitu efektif, efisien 

dan bermakna yang saling berkesinambungan antara komponen satu 

dengan yang lainya, agar terwujud pembelajaran sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai. 

Dalam pembelajaran terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan 

diantaranya tujuan pembelajaran, bahan ajar, suasana belajar, media dan 

sumber, guru sebagai pembelajar serta evaluasi pembelajaran. 

a. Tujuan pembelajaran 

Tujuan yang didasarkan pada tingkah laku dan kemampuan 

yang harus dicapai dan dimiliki peserta didik setelah ia menyelesaikan 
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pengalaman dan kegiatan belajar dalam proses pembelajaran. Menurut  

Hamalik (2003) menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran adalah 

suatu deskripsi tentang tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh 

siswa setelah berlangsungnya pembelajaran. Sedangkan menurut 

Roestiyah, N.K (1998) menyatakan bahwa tujuan pembelajaran adalah 

deskripsi tentang penampilan perilaku (performance) peserta didik 

yang kita harapkan setelah mereka mempelajari bahan pelajaran yang 

kita ajarkan. Dari pengertian oleh para ahli, dapat di simpulkan bahwa 

tujuan pembelajaran yakni tercapainya perubahan perilaku atau 

kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Sanjaya (2010: 122-123) dalam Agung menyatakan bahwa ada 

beberapa alasan mengapa tujuan pembelajaran perlu dirumuskan 

dalam merancang suatu program pembelajaran, yakni sebagai berikut: 

1) Rumusan tujuan yang jelas dapat digunakan untuk mengevaluasi 

efektifitas keberhasilan proses pembelajaran. Proses pembelajaran 

dikatakan berhasil jika siswa dapat mencapai tujuan secara 

optimal. Keberhasilan pencapaian tujuan merupakan indikator 

keberhasilan guru dalam merancang dan melaksanakan proses 

pembelajaran. 

2) Pedoman dan panduan kegiatan belajar siswa. Tujuan yang jelas 

dan tepat dapat membimbing siswa dalam melaksanakan aktivitas 

belajar. Dan juga guru, tujuan yang jelas dapat perancang dan 
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mempersiapkan tindakan yang harus dilakukan untuk membantu 

siswa belajar. 

3) Dapat membantu dalam mendesain pembelajaran. Maksudnya 

rumusan tujuan yang jelas dapat membantu guru dalam 

menentukan materi pelajaran, strategi dan metode pembelajaran, 

alat, media dan sumber belajar, serta dalam menentukan dan 

merancang alat evaluasi untuk melihat keberhasilan belajar siswa. 

4) Dapat digunakan sebagai kontrol dalam menentuntukan batas-

batas dan kualitas pembelajaran. 

Dari keempat pengertian di atas, tujuan pembelajaran menjadi 

penting karena digunakan untuk merancang pembelajaran sebelum 

dan sesudah pembelajaran agar siswa menjadi mudah saat mengikuti 

pembelajaran di kelas. Menurut Sudjana (2002), ada empat manfaat 

dari tujuan pembelajaran, baik bagi guru maupun bagi siswa, yaitu: 

Pertama, Mempermudah pengkomunikasian maksud kegiatan 

belajar mengajar kepada siswa sehingga siswa dapat melakukan 

belajar secara lebih mandiri. Kedua, Memudahkan guru memilih dan 

menyusun bahan ajar. Ketiga, Membantu memudahkan guru 

menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Keempat, 

Memudahkan guru mengadakan penilaian. Jadi manfaat dari tujuan 

pembelajaran mempermudah siswa dan guru saat proses 

pembelajaran. 

b. Bahan belajar 
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Menurut Dimiyati (2009; 33) bahan belajar dapat berwujud 

benda dan isi pendidikan. Isi pendidikan tersebut dapat berupa 

pengetahuan, perilaku, nilai sikap, dan metode pemerolehan. Guru 

memiliki peranan penting dalam memilih bahan belajar, guru harus 

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: Pertama, isi bahan ajar 

yang sesuai dengan sasaran belajar. Kedua, tigkat kesukaran bahan 

belajar bagi siswa. Jika bahan belajar terlalu sukar maka guru perlu 

membuat mudah bahan tersebut bagi siwa, guru dapat menunjuk 

bahan prasyarat, menambah waktu belajaran menggunakan berbagai 

sumber lain. Keempat, evaluasi hasil belajar sesuai dengan bahan 

belajar. Kemampuan-kemapuan pada ranah kognitif, afektif dan 

psikomotorik mana yang terkandung di dalam bahan belajar.  

c. Suasana belajar 

Kondisi gedung sekolah, tata ruang kelas, alat-alat belajar 

mempunyai pengaruh pada kegiatan belajar. Selain kondisi fisik 

tersebut, suasana pergaulan di sekolah juga berpengaruh pada kegiatan 

belajar. Guru memiliki peranan penting dalam menciptakan suasana 

belajar yang menarik bagi siswa. Beberapa pertimbangan penting 

salam rangka menciptakan suasana belajar adalah: 

1) Gedung sekolah yang membuat nyaman. Jika gedung sekolah, 

ruang kelas, perabotan sekolah, tidak memenuhi syarat maka guru 

dapat melakukan perbaikan demi kenyamanan pembelajaran. 
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2) Suasana pergaulan antar orang tua siswa, pegawai  atau guru dan 

siswa bersifat akrab dan tertib. Setiap guru memiliki kewajiban 

dalam menjaga serta mewujudkan pergaulan yang akrab dan 

tertib, peran guru ialah membuat rukun semua warga sekolah. 

3) Pergaualn siswa yang memiliki grup yang cenderung merusak tata 

tertib pergaulan. Apabila terdapat siswa yang menjadi anggota 

grup semikian maka, guru berperan melakukan pencegahan-

pencegahan. 

d. Media dan sumber belajar 

Guru berperan penting dalam memanfaatkan media dan sumber 

belajar tersebut dengan berbagai pertibangan diantaranya: Pertama, 

media dan sumber belajar tersebut bermanfaat untuk mencapai sasaran 

belajar. Kedua, penugasan-penugasan kepada siswa melalui media 

surat kabar, majalah, radio, televisi, museum, kantor-kantor yang 

dapat dimanfaatkan untuk pokok bahasan tertentu. Ketiga, 

pembelajaran di luar sekolahan dngan mendatangi tempat umum, situs 

maupun gedung yang bermanfaat bagi pokok bahasan tertentu. 

e. Guru sebagai pengajar 

Guru adalah subjek pembelajar siswa. Sebagi subjek pembelajar 

guru berhubungan langsung dengan siswa, pada tingkatan kelas setiap 

siswa memiliki perkembangan yang berbeda-beda. Peranan penting 

guru dalam pembelajaran yaitu: 
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1) Membuat desain pembelajaran secara tertulis, lengkap dan 

menyeluruh. 

2) Meningkatkan diri untuk menjadi seorang guru yang 

berkepribadian utuh. 

3) Bertindak sebagai guru yang mendidik. 

4) Meningkatkan profesionalitas keguruan. 

5) Melakukan pembelajaran sesui dengan berbagai model 

pembelajaran yang disesuaiakan dengan kondisi siswa, bahan 

belajar dan kondisi sekolah setempat penyesuaian. 

f. Evaluasi 

Dalam setiap kegiatan evaluasi, langkah pertama yang 

diperhatikan adalah tujuan dari evaluasi. Penentuan tujuan evaluasi 

sangat bergantung pada jenis evaluasi yang di gunakan. Tujuan 

evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan dan 

efisiensi sistem pembelajaran, baik yang menyangkut tentang tujuan, 

materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan maupun sistem 

penilaian itu sendiri. Fungsi dari evaluasi ada tiga yaitu: 

Pertama, untuk mengetahui kedudukan siswa dalam kelompok, 

apakah dia termasuk anak yang pandai, sedang atau kurang pandai. 

Kedua, untuk mengetahui taraf kesiapan siswa dalam menempuh 

program pendidikanya. Jika siswa sudah di anggap siap (fisik dan non 

fisik), maka program pendidikan dapan dilaksanakan. Sebaliknya, jika 

siswa belum siap, maka program pendidikan tersebut jangan diberikan 
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dulu, karena akan mengakibatkan hasil yang kurang memuaskan. 

Ketiga, membantu guru untuk memberikan bimbingan atau seleksi, 

baik dalam rangka menentukan jenis pendidikan, jurusan maupun 

kenaikan kelas. Jika peserta didik belum meguasai kompetensi yang 

ditentukan, maka peserta didik tersebut jangan dinaikan ke kelas 

berikutnya.  

3. Minat Belajar 

a. Pengertian Minat Belajar 

Minat merupakan suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan 

pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Pada dasarnya 

adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan 

sesuatu di luar diri, semakin kuat atau dekat hubungan tersebut maka 

akan semakin besar minatnya (Slameto, 2010: 180). 

Sukardi (2003:25) mengemukakan bahwa minat belajar adalah 

suatu kerangka mental yang terdiri dari kombinasi gerak perpaduan 

dan campuran dari perasaan, prasangka, cemas dan kecenderungan-

kecenderungan, lain yang biasa mengarahkan individu kepada suatu 

pilihan tertentu. Sedangkan menurut Syah (2008: 136) minat berarti 

kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar 

terhadap sesuatu. Menurut Bernard dalam Susanto (2013: 57)  

menyatakan bahwa minat timbul tidak secara tiba-tiba atau spontan, 

melainakn timbul akibat dari pertisipasi, pengalaman, kebiasaan, pada 

waktu belajar atau bekerja. Susanto (2013: 58) mendefinisikan minat 
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merupakan dorongan dalam diri seseorang atau faktor yang 

menimbulkan ketertarikan atau perhatian secara efektif, yang 

menyebabkan dipilihnya suatu objek atau kegiatan yang 

menguntungkan, menyenangkan, dan lama kelamaan akan 

mendatangkan kepuasan dalam dirinya. 

Dari pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa minat belajar 

ialah perubahan energi seseorang terhadap obyek atau sesuatu 

kegiatan yang digemari yang disertai dengan perasaan senang, adanya 

perhatian, dan keaktifan. 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Belajar  

Lingkungan merupakan bagian dari kehidupan anak didik. Di 

dalam lingkunganlah seorang anak didik saling berinteraksi antara 

lingkungan biotik dan abiotik. Selama hidup, anak didik tidak bisa 

menghindarkan diri dari 2 aspek yang mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap belajar anak didik di instansi, yaitu (Djamarah, 2008) :  

1) Lingkungan alami  

Lingkungan alami atau lingkungan hidup adalah lingkungan 

tempat tinggal anak didik, hidup dan berusaha di dalamnya.  

2) Lingkungan sosial budaya  

Lingkungan sosial merupakan suatu hidup dalam 

kebersamaan dan saling membutuhkan antara satu dengan 

lainnya.  Ginting (2005), lingkungan merupakan pusat 

pembelajaran yang bermakna dan sebagai proses sosialisasi dan 
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pembudayaan kemampuan, serta pusat pengembangan minat. 

Adapula beberapa faktor yang dapat memengaruhi minat 

diantaranya: 

a) Faktor Instrumental  

Faktor instrumental terdiri dari beberapa bagian yaitu 

(Djamarah, 2008):  

(1) Kurikulum  

Kurikulum adalah rencana dari pembelajaran  yang 

merupakan unsur dalam substansial dalam pendidikan.  

(2) Program  

Setiap sekolah memiliki program pendidikan yang 

disusun untuk dijalankan demi kemajuan pendidikan. 

Keberhasilan pendidikan tergantung dari baik tidaknya 

program pendidikan yang dirancang. Program pendidikan 

disusun berdasarkan potensi sekolah yang tersedia, baik 

tenaga, finansial, dan sarana prasarana. 

(3) Sarana dan fasilitas  

Sarana mempunyai arti penting dalam pendidikan. 

Salah satu persyaratan untuk membuat suatu sekolah atau 

instansi adalah memiliki sarana yang memadai, misalnya 

gedung sekolah yang memiliki ruang kelas, ruang kepala 

sekolah, ruang dewan guru, perputakaan, laboraturium yang 



35 
 

 
 

semua itu bertujuan untuk memberikan kemudahan 

pelayanan anak didik.  

Selain sarana, fasilitas juga kelengkapan sekolah 

tidak dapat diabaikan, misalnya buku-buku, kelengkapan 

mengajar, alat peraga dan lain-lain.  

3) Kondisi Fisiologis  

Kondisi fisiologis umumnya berkaitan dengan jasmani dan 

tonus otot (tegangan otot) yang menandai tingkat kebugaran organ-

organ tubuh dan sendi-sendinya yang dapat memengaruhi semangat 

dan intensitas siswa dalam mengikuti pelajaran (Slameto, 2010).  

Kondisi fisiologis pada umumnya sangat berpengaruh 

terhadap kemampuan belajar seseorang. Seseorang  yang dalam 

keadaan segar jasmani akan berlainan cara belajarnya daripada 

orang yang dalam keadaan kelelahan. Selain itu kondisi panca indra 

tidak kalah pentingnya dalam pendidikan, terutama mata untuk 

melihat dan telinga untuk mendengar (Djamarah, 2008).  

c. Faktor terbentuknya minat belajar 

1) Stimulus 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia stimulus atau 

rangsangan merupakan perubahan di dalam persepsi yang membuat 

siswa bersifat aktif. Seseorang melihat sesuatu dan tertarik 

padanya, mendengar sesuatu yang baru dan mendengarkan sesuatu 

secara seksama, semua itu merupakan pengalaman yang dapat 
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merangsang . rangsangan secara langsung dapat membantu dalam 

memenuhi kebutuhan belajar siswa. Orang yang berminat akan 

suatu hal akan memperlihatkan ketertarikanya terhadap hal baru 

tersebut yang dia dapatkan dengan cara memperhatikan secara 

seksama. 

2) Respon 

Respon adalah tanggapan atau reaksi dari suatu stimulus, 

respon yang diterima berbeda-beda tergantung pada individi yang 

menerimanya. Respon ada dua yaitu respon positif dan respon 

negarif. Secara konseptual orang yang berminat atau memiliki 

minat yang tinggi akan merespon secara positif stimulus yang 

diberikan, seperti mengajukan pertanyaan, ikut menangapi atau 

mengerjakan soal sengan sungguh-sungguh. 

3) Sikap  

Sikap berbanding lurus dengan respon orang yang 

menerima stimulus. Apabila respon yang diterima positif, maka 

sikap yang ditunjukan siswa tersebut juga akan positif. Sebaliknya, 

jika respon yang diterima negatif maka sikap yang ditunjukkan 

akan cenderung sikap yang negatif. Orang yang berminat 

cenderung memiliki sikap yang positif serta mudah untuk 

memahami apa yang telah diajarkan. 

4) Tindakan  
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Tindakan merupakan kelanjutan dari sikap, tindakan lebih 

mengarah kepada kebiasaan atau sikap yang dilakuan apabila 

berbubungan dengan hal yang membuatnya tertarik. Apabila siswa 

memiliki minat belajar, maka siswa tersebut akan melakukan 

tidakan apa saja untuk dapat menyelasaikan persoalan atau hanya 

sekerdar mempelajari hal-hal baru tersebut (Hakim, 2013:19-21). 

4. Sejarah Samin Surosentika sebagai Bahan Ajar 

a. Sejarah Samin Surosentika  

Samin Surosentika merupakan seorang yang memiliki darah 

keturunan bangsawan Majapahit yang hidup pada zaman Kolonial 

Belanda. Lahir di Ploso Kedhiren desa Tapelan, Randhublatung, 1859 

dengan nama asli Raden Kohar. Kebanyakan rakyat desa di 

Kabupaten Blora hidupnya miskin, karena tanahnya tandus, tidak 

subur. 

Perasaan tertindas yang terakumulasi menjadi kesadaran 

bersama dan dikelola oleh seorang pemimpin seringkali menjadi 

gerakan berlawanan yang kuat dan tidak mudah untuk dimusnahkan. 

Demikianlah yang terjadi pada Samin Surosentika berhasil menjadi 

seorang guru dan mampu mengintegrasikan ajaran spiritual dan ajaran 

politik implementasi ajaran Samin dalam hal perlawanan terhadap 

pemerintah Kolonial Belanda adalah dengan jalan “nggendheng” 

(istilah Jawa yang berarti menggunakan logika yang berbeda dengan 

logika masyarakat umum). Tahun 1905 gerakan Samin mulai menarik 
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perhatian dari pihak pemerintah Kolonial Belanda. Waktu itu gerakan 

Samin ini menentang politik etis yang diterapkan Belanda di Jawa 

termasuk di Blora. Tahun itu pula terjadi perkembangan baru orang 

desa yang menganut ajaran Samin Surosentika mulai mengubah tata 

cara hidup mereka sehari-hari di desanya. Mereka tidak mau lagi 

membayar pajak, tidak mau lagi menyetor padi di lumbung desa, dan 

menolak untuk mengandangkan sapi dan kerbau mereka di kandang 

umum bersama-sama orang desa lainnya yang bukan orang Samin. 

Kuatnya pengaruh ajaran Samin Surosentika ditunjukkan oleh 

laporan Residen Rembang yang menyatakan bahwa pada tahun 1903 

jumlah orang Samin sebanyak 772 orang dan pada tahun 1907 

berkembang menjadi 5000 orang, pemerintah kolonial Belanda 

terkejut dan merasa takut. Pada 8 November 1907, Samin Surosentika 

diangkat oleh para pengikutnya sebagai Ratu Adil dengan gelar Prabu 

Panembahan Surya Ngalam, kemudian setelah 40 hari peristiwa itu 

Samin Surosentika ditangkap oleh Raden Pranolo, Ndoro Seten di 

Randublatung Blora, dan ditahan dibekas tobong gamping dan 

kemudian dibawa ke Rembang untuk diintrogasi, setelah itu dibuang 

di Lubuk Langan Padang Sumatera Barat tahun 1914, Samin 

Surosentika meninggal di Padang. 

Semasa hidupnya Samin Surosentika telah memiliki banyak 

pengikut yang tidak hanya dari daerah kelahiranya saja. Samin 

Surosentika mengajarkan ajaran kebatinan dan politik kepada 
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pengikutnya, dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam 

mengajarkan ajaranya Samni Surosentika menggunakan sesorah atau 

ceramah, ini dikarenakan pada zamannya tidak banyak masyarakat 

yang bisa membaca, terlebih para pengikut Samin Surosentika ini 

banyak yang berasal dari  kalangan petani miskin. Buku-buku yang 

telah di tulis oleh Samin Surosentika yang berisikan ajarannya ini 

sekarang berada desa Tapelan, buku-buku peninggalan Samin 

Surosentika disebut Serat Jamuskalimada atau Layang 

Jamuskalimada. Buku ini dianggap berasal dari Prabu Puntadesa di 

negeri Ngamarta. Serat Jamuskalimasada itu terdiri dari beberapa 

buku. Buku-buku itu antara lain berjudul: 

1. Serat Punjer Kawitan 

2. Serat Pikukuh Kasajate᷆n 

3. Serat Uri-uri Pambudi 

4. Serat Jati Sawit 

5. Serat Lampahing Urip. 

Pada jaman Samin Surosentika, kata orang Samin di desa 

Tapelan, orang-orang di desa Tapelan sangat menderita. Mereka 

dipaksa membayar pajak pada pemerintah Kolonial Belanda. Mereka 

dipaksa ikut blandhongan (artinya bekerja rodi atau kerja paksa di 

hutan-hutan jati untuk menebangi pohon jati kemudian diserahkan 

kepada pemerintah Kolonial Belanda). Kalau mereka menolak, 

mereka akan didatangi Pamong Desa dan Pelpulisi (polisi Pemerintah 
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Kolonial Belanda). Mereka ditangkap dan disiksa. Disamping itu 

tanah pertanian mereka banyak yang dirampas oleh pemerintah 

Kolonial Belanda untuk ditanami pohon jati. 

Perlakuan pemerintah Kolonial Belanda yang kejam itu 

mengakibatkan mereka kekurangan makan. Badan mereka kurus-

kurus. Mereka tak mempunyai keberanian melawan pemerintah 

Kolonial Belanda, sebab mereka tidak mempunyai semangat dan 

senjata. Untunglah pada waktu itu desa Klopduwur, Blora, ada 

Perguruan Adam yang mengajarkan tentang Agama Adam yang 

dipimpin oleh Samin Surosentika. Ke peguron inilah mereka dulu 

datang berguru. 

Ke peguron Adam inilah mereka dulu mendapatkan kedamaian 

dan ketenangan hati. Di peguron ini di samping Samin Surosentika 

mengajarkan perilaku hidup di dunia dan di akhirat, dia juga 

mengajarkan cara bagaimana melawan pemerintah Kolonial Belanda. 

Ajaran itu adalah nggendheng (pura-pura gila, pura-pura edan, pura-

pura bersifat aneh). Sifat nggendheng adalah siafat Prabu Puntadewa 

(Hutomo, 1996: 12-38). 

b. Nilai-nilai yang dapat diambil dari tokoh Samin Surosentiko 

Samin Surosentiko merupakan guru yang tingkah lakunya di 

tiru oleh para pengikutnya dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan 

pada sikap dan perbuatan terdapat dua aliran Samin yaitu Samin Lugu 

dan Samin Sangkak. Samin Lugu adalah orang-orang samin yang 
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bersikap sabar tidak pernah gentar sedikitpun, tidak suka mendendam 

dan tidak suka membalas dendam terhadap siapa saja yang pernah 

menyakiti meskipun itu lawan sekalipun. Keyakinan mereka adalah 

hukum karma. Samin Lugu  adalah Samin yang murni. Samin Lugu 

juga disebut Jombloito, artinya lahirnya bodoh dan tidak mengerti, 

tetapi batin hatinya suci dan murni laksana emas (Republik Indonesia 

dalam Mumfangati dkk, 2007:34). 

Sedangkan Samin Sangkak adalah samin pemberani. Apabila 

mendapatkan serangan lawanya ia akan menangkis untuk melindungi 

diri. Mereka mudah menaruh curiga kepada orang yang belum atau 

tidak mereka kenal, suka membantah dengan banyak alasan yang 

kurang masuk akal (nalar) hanya untuk menghindari serangan lawan. 

Jangan pernah melangkar kepercayaan mereka dan mengingkari janji 

mereka. 

Kedua aliran Samin ini memiliki persamaan dimana sama-

sama memiliki perasaan dan budi yang halus. Mereka tidak suka 

berbohong serta selalu mengutamakan kejujuran. Aktivitas-aktivitas 

sosial sering dilakukan untuk mempererat tali persaudaraan. Biasanya 

dilakukan dengan cara gorong royong (kerja bakti) yang dilakukan 

masyarakat Samin dengan memperbaiki jalan, membersihkan tempat-

tempat yang dianggap rawan penyakit, dan membuat gapura. Kegiatan 

ini di lakukan rutin pada hari-hari tertentu. Dalam kegiatan gorong 

royong yang dilakukan oleh sesama masyarakat Samin jika ada hajat 
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seperti perkawinan, mendirikann atau memindah rumah, mengolah 

tanah pertanian, menuai hasil tanaman padi (panen) dan kematian. 

Kegiatan yang dilakukan ini tidak mengharapkan adanya balas jasa 

materi atau lainya. Mereka melakukannya karena pemenuhan 

kewajiban moral untuk menolong sesama warga yang sedang 

kerepotan.  

Kontrol sosial yang di ajarkan oleh Samin Surosentika dan 

masih berkembang di masyarakat samin sampai sekarang bersumber 

pada hati nurani atau cenderung pada pengendalian yang bersifat dari 

dalam diri masusia. Nilai-nilai yang dikembangkan antara lain: 

Aja ngelarani yen ora pengin dilarani  

( jangan menyakiti jika tidk mau di sakiti) 

Wong nandur bakal ngunduh 

( siapa yang menanam akan memetik hasilnya) 

  Wong nyilih kudu mbalekno 

( orang meminjam wajib mengembalikan) 

  Wong utang kudu nyaur 

(orang yang berhutang harus membayar). Pujileksono dalam 

Mumfangati dkk (2007: 60) 

 Nilai-nilai tersebut mampu meredam perilaku anggota 

masyarakat Samin untuk tidak berlaku semena-mena. Hal ini 

membuktikan bahwa masyarakat Samin menjunjung tinggi 
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keharmonisan hubungan antar manusia baik secara intern maupun 

ekstern. 

Samin Surosentika memiliki pedoman hidup: sami-sami 

artinya sebagai sesama manusia harus bersikap dan bertindak “sama-

sama”, maksdunya sama-sama jujurnya, sama-sama adilnya, sma-

sama saling menjaga, sama-sama saling menolong. Oleh karena itu 

masyarakat Samin, menggunakan istilah sedulur (saudara). Jadi dalam 

keadaan bagaimanapun ketika ada seseorang yang masuk ke dalam 

masyarakat Samin dan bersedia mengamalkan ajaran Samin 

Surosentika maka mereka menjadi saudara. 

Samin Surosentiko mengajarkan hubungan manusia dengan 

alam. Karena manusia tidak bisa hidup tanpa alam, terlebih lagi mata 

pencahariaan mereka ialah sebagai petani yang sangat mengandalkan 

alam terutama sebagai penanda musim baik kemarau maupun 

penghujan. Alam memberikan apa saja yang dibutuhkan untuk 

menunjang kehidupan.  

Dari cerita di atas dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai yang 

harus diteladani hingga saat ini dari sosok Samin Surosentika adalah 

nilai kejujuran, nilai kesederhanaan, nilai keadilan, nilai kerja keras 

serta nilai  kebenaran. Nilai-nilai tersebut semestinya di lestarikan 

terutama di terapkan kepada siswa-siswa agar tidak lupa dengan 

tokoh-tokoh lokal sepeti Samin Surosentika, yang memiliki pemikiran 
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keras untuk mempertahankan kemerdekaan di daerah Kabhuapten 

Blora. 

Dalam kurikulum 2013 kelas XI Kompetensi Dasar 

“Menganalisis tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam 

memperjuangkan kemerdekaan Indonesia”. Peneliti memasukkan 2 

materi pokok yang pertama tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam 

memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan sejarah Samin 

Surosentika sebagai materi untuk mengenalkan kepada siswa terhadap 

tokoh-tokoh daerah di Kabupaten Blora dalam memperjuangkan 

kemerdekaan Indonesia. 

B. Kerangka Berfikir 

Rendahnya minat belajar siswa khusunya pada mata pelajaran sejarah 

dipengaruhi oleh faktor dari diri siswa maupun dari faktor lingkungan. Dalam 

meningkatkan minat belajar siswanya perlunya contoh yang ada di sekitar 

mereka agar siswa lebih paham dengan adanya contoh kongkrit. Penggunaan 

situs sejarah berupa tokoh lokal merupakan salah satu alternatif yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan minat belajar siswa. 

Pada penelitian ini mencoba untuk mengembangkan salah satu potensi 

di daerah Kabupaten Blora yakni sejarah tokoh Samin Surosentika yang 

dalam catatan sejarahnya sebagai tokoh yang mempertahankan kemerdekaan 

di Kabupaten Blora. Potensi ini memunculkan basis sejarah lokal yang dapat 

dijadikan pembelajaran sejarah yang menarik. 
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Dengan adanya tokoh lokal, diharapkan siswa dapat berfikir secara 

kritis, sehingga dapat memunculkan rasa ingin tahu yang tinggi terhadap 

peristiwa maupun tokoh lokal. Bukti-bukti peninggalan Samin Surosentiko 

yang bisa dijumpai yaitu masyarakat Samin “Sedulur Sikep” yang merupakan 

pengikut dari Samin Surosentiko yang masih berkembang pada saat ini.akan 

memberikan manfaat tehadap siswa agar mampu meningkatkan hasil 

belajarnya karena mudah dipahami. Peneliti berinisiatif memasukan sejarah 

tokoh Samin Surosentika ke dalam materi tokoh-tokoh nasional dan daerah 

dalam mempertahankan kemerdekaan. 

 

 

Skema Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1: Kerangka Berfikir 

Proses Belajar 
Mengajar 

Guru Respon Siswa 

Instrumental 

Enviromentan 

Meningkatnya 
Minat Belajar 

Siswa 



46 
 

 
 

 

C. Penelitian yang Relevan 

Terdapat beberapa penelitian yang relevan, diantaranyapenelitian 

yang yang telah di laksanakan oleh Andika Lingga P pada penelitian 

skripsinya, menggunakan pemanfaatan suatu sumber sejarah untuk 

meningkatkan minat belajar siswa pada tahun 2015 yang berjudul 

“Pengaruh Pemanfaatan Situs Candi Plaosan Sebagai Sumber Belajar 

Sejarah Melalui Penerapan Model Pembelajaran Investigasi Group 

Terhadap Minat Belajar Siswa Kelas XI Sma N 1 Prambanan Klaten 

Tahun Pelajaran 2015/2016”. 

Berdasarkan hasil skripsi yang telah di lakukan dapat di lihat, 

terdapat perbedaan antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen. Kelas 

ekperimen memiliki peningkatan mengenai minat belajar setelah 

dilakukanya tes evaluasi dibandingkan dengan kelas kontrol. Rata-rata 

post test kelas kontrol (130,364) kelas eksperimen (134,939). Penelitian ini 

menggunakan metode Kuantitatif. Pada penelitian ini menggunakan Model 

Pembelajaran Investigasi Group, untuk mengetahui perbedaan antara kelas 

eskperimen dan kelas kontrol dengan sumber belajar berupa situs Candi 

Plaosan yang di ujikan pada kelas XI di SMA N 1 Prambanan Klaten yang 

letaknya tidak jauh dengan Candi Plaosan.  

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa 

pemanfaatan sumber belajar berupa situs Candi Plaosan dapat 

mempengaruhi minat belajar bagi siswa kelas XI di SMA N 1 Prambanan 
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Klaten. Kesamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama berpengaruh 

pada minat belajar siswa mata pelajaran sejarah. Perbedaan dengan 

penelitian tersebut terletak dalam pengambilan sumber belajar, pada 

penelitian ini menggunakan situs Candi Plaosan, sedangkan pada 

penelitian saya menggunakan sumber belajar berupa sejarah Samin. 

Kontribusi dalam penelitian ini dapat menjadi referensi dalam 

pengembangan sumber belajar. 

Selain penelian tersebut juga terdapat penelitian lainya yang 

memanfaatkan sumber sejarah untuk meningkatkan minat belajar siswa, 

yang dilakukan oleh Refina Fiardi dalam skripsinya yang berjudul 

“Pengaruh Pemanfaatan Gedung Lawang Sewu Semarang sebagai 

Sumber belajar Pada Dengan Metode Group Investigation Terhadap 

Minat Belajar Sejarah Siswa Kelas XI SMA Kesatrian 1 Semarang Tahun 

Pelajaran 2015 /2016”.Hasil yang diperoleh dari penelitiannya terbukti 

bahwa terdapat perbedaan antara kelas kontrol dan ekperimen dimana, 

pada kelas eksperimen diperoleh nilai rata-rata minat awal sebesar 74,5 

dengan presentase 61,69%. Setelah diberi perlakuan maka diperoleh uji 

minat akhir sebesar 91,84 dengan presentase 76,78%.  Pada kelas kontrol 

diperoleh nilai rata rata minat awal sebesar 73,8 dengan presentase 

61,56%. Setelah diberi perlakuan maka diperoleh uji minat akhir sebesar 

87,30 dengan presentase 72,75%. Berdasarkan hasil angket akhir Ho di 

peroleh nilai thitung = 4,07> ttabel = 1,85. Jadi Ha diterima atau terdapat 

perbedaan minat belajar antara siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. 
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Dari hasil tersebut dapat diartikan jika siswa yang mendapat pembelajaran 

dengan penggunaan Gedung Lawang.  

Kesamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama berpengaruh 

pada minat belajar siswa mata pelajaran sejarah. Perbedaan dengan 

penelitian tersebut terletak dalam pengambilan sumber belajar, pada 

penelitian ini menggunakan bangunan Lawang Sewu sebagai sumber 

belajar, sedangkan pada penelitian saya menggunakan sumber belajar 

berupa sejarah Samin. Kontribusi dalam penelitian ini dapat menjadi 

referensi dalam pengembangan sumber belajar serta minat belajar siswa. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Qudsiyati Ika Muriana, 

dengan skripsi yang berjudul “Pemanfaatan Situs Purbakala Semedo 

Sebagai Sumber Belajar Sejarah Bagi Siswa Sma Negeri 1 Pangkah Dan 

Sma Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal Tahun Pelajaran 2014/2015”. Hasil 

penelitian ini yaitu temuan-temuan Semedo dapat dimanfaatkan dan 

relevan karena sesuai dengan kurikulum 2013 sesuai dengan KI 3 dan 4, 

KD 3.4 dan 4.2. Dapat digunakan sebagai sumber belajar sejarah dengan 

metode lawatan sejarah menggunakan pendekatan scientific, yang isinya 

mengamati, menanyakan, mengumpulkan data, membuat asosiasi, dan 

mengkomunikasikan. Penelitian ini dilakukan di dua sekolah yaitu SMA N 

1 Pangkah dan SMA N 2 Slawi.  

Penelitian ini menggunakan metode kalitatif. Kesamaan dengan 

penelitian ini adalah sama-sama menggunakan sejarah lokal sebagi sumber 

belajar siswa. Perbedaan dengan penelitian ini variabel penelitian, pada 
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penelitian yang sudah dilakukan oleh Qudsiyati Ika Muriana sejarah lokal 

yang berpengaruh pada hasil belajar, sedangkan pada penelitian saya 

berpengaruh pada minat belajar siswa. Kontribusi dalam penelitian ini 

dapat menjadi referensi dalam pengembangan sumber belajar berbasis 

sejarah lokal.  

Penelitian berikutnya yaitu skripsi oleh Ahmad Qoiron  dengan 

judul  “Pengembangan Bahan Ajar Sejarah Gerakan Samin Pada Materi 

Perlawanan Rakyat Dalam Menentang Kolonialisme Barat Untuk 

Madrasah Tsanawiyah  Di Blora”.Penelitian ini dilakukan di MTS Nurul 

Huda Ngawen, menggunakan metode RnD. Dari penelitian ini diperoleh 

hasil bahwa bahan ajar handout sejarah Samin Surosentiko berpengaruh 

pada minat belajar siswa di MTS Nurul Huda Ngawen. Kesamaan dengan 

penelitian ini adalah sama-sama menggunakan sejarah lokal sebagi sumber 

belajar siswa dengan sejarah Samin Surosentika, serta sama-sama 

berpengaruh pada minat belajar siswa. Perbedaan dengan penelitian ini, 

pada penelitian yang sudah dilakukan oleh Ahmad Qoiron 

mengembangkan bahan ajar, sedangkan pada penelitian saya pemanfaatan 

sejarah lokal. Kontribusi dalam penelitian ini dapat menjadi referensi 

dalam pengembangan sumber belajar berbasis sejarah lokal.  

 



 
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh simpulan 

dan saran sebagai berikut: 

A. Simpulan  

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Minat belajar siswa pada kelas kontrol menggunakan materi tokoh-

tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan 

menjadikan siswa kurang aktif, hal ini disebabkan karena materi 

yang sudah biasa mereka dengankan dengan tokoh-tokoh yang 

sudah mereka ketahui. Walaupun materi sejarah yang sudah sering 

mereka dengarkan tidak membuat minat belajar siswa pada kelas 

ini tidak meningkat. Tetap saja minat belajar siswa pada 

pembelajaran sejarah di kelas kontrol meningkat dari kategori 

sedang menjadi tinggi.  

2. Minat belajar di kelas eksperimen menggunakan sejarah Samin 

surosentika sebagai sumber belajar dapat menjadikan siswa 

menjadi aktif dalam kegiatan diskusi yang dilakukan, penggunaan 

materi Samin Surosentika mampu mendorong siswa untuk lebih 

mengasah potensi intelaktual dengan materi-materi baru yang 

belum diperolehkan sebelumnya. Selain itu minat belajar 

menggunakan materi dengan unsur sejarah lokal mampu 



79 
 

 
 

meningkatkan minat belajar siswa di kelas eksperimen yang 

semula dalam kategori sedang menjadi sanggat tinggi, setelah 

menerima proses pembelajaran menggunakan sumber belajar 

berupa materi sejarah Samin Surosentika. 

3. Terdapat perbedaan yang signifikan antara minat belajar siswa 

yang menggunakan materi tokoh-tokoh nasional pada kelas kontrol 

dan daerah dalam mempertahankan kemerdekaan dengan 

menggunakan materi sejarah lokal yaitu sejarah Samin Surosentika  

pada kelas eksperimen.  

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperolehkan 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa  

a. Pembelajaran sejarah dengan penggunaan materi sejaran Samin 

Surosentika sebagai sumber belajar sejarah dapat dijadikan 

sebagai salah satu alternatif pembelajaran karena dapat 

memepengaruhi minat belajar siswa terhadap pelajaran sejarah 

serta menumbuhkan rasa cinta kedaerahan pada siswa. 

b. Perlu adanya peningkatan keinginan, kemauan yang tinggi 

dalam pembelajaran sejarah untuk menambah minat belajar 

sejarah dengan pemanfaatan sejarah lokal di Kabupaten Blora. 
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2. Bagi Guru 

a. Diharapkan guru mampu mengembangkan inovasi dengan 

senantiasa menggunakan sejarah lokal, agar proses 

pembelajaran sejarah menjadi lebih menyenangkan dan 

semakin diminati oleh siswa. 

b. Guru dapat memanfaakan sejarah Samin Surosetika sebagai 

sumber pembelajaran Sejarah Indonesia di sekolah menegah 

atas di Kabupaten Blora pada umumnya, dan Mandrasah 

Aliyah Negeri Blora khususnya. 

c. Diharapkan guru mampu membimbing siswa untuk lebih 

mencintai daerahnya sendiri dengan adanya pembelajaran 

sejarah Samin Surosentika. 

 

3. Bagi Dinas Pendidikan 

a. Diharapkan dinas pendidikan Kabupaten Blora untuk 

menerapkan pembelajaran menggunakan materi sejarah lokal 

kepada seluruh tinggkatan sekolah di Kabupaten Blora, agar 

sejarah lokal di Kabupaten Blora lebih di kenal lagi oleh 

masyarakat. 

b. Diharapkan dinas pendidikan Kabupaten Blora mempermudah 

perijinan kepada semua penelitian yang dapat menunjang 

kemajuan Kabupaten Blora.  
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