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SARI 

Dwi Prastowo, Nyenyep  Pengaruh Penggunaan Media Komik Sejarah 

Terhadap Minat Belajar Siswa Kelas Xi Ips Di Sma Negeri 1 Cepogo Tahun 

Pelajaran 2018/2019 Pokok Bahasan Kerajaan Singhasari. Skripsi, Jurusan 

Sejarah, FIS UNNES. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. 

Kata kunci : Penggunaan, Media Komik Sejarah, Minat Belajar Sejarah.  

            Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana pengunaan komik 

Singhasari  sebagai media pembelajaran kelas XI IPS 1 di SMA Negeri 1 Cepogo. 

Bagaimana  minat belajar sejarah siswa setelah pengunaan media komik 

Singhasari pada siswa kelas XI IPS 1 di SMA Negeri 1 Cepogo. Apakah 

pengunaan komik Singhasari mampu memberi pengaruh minat belajar sejarah 

siswa kelas XI IPS SMA 1 di Negeri 1 Cepogo. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk Mengetahui bagaimana pengunaan komik Singhasari sebagai media 

pembelajaaran Sejarah. Untuk mengetahui bagaimana minat belajar sejarah siswa 

setelah menggunakan komik sebagai media belajar. Untuk mengetahui pengaruh 

pengunaan komik Singhasari dalam meningkatkan minat belajar sejarah. 

         Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif jenis eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 

kelas XI IPS 1 SMA N 1 Cepogo Tahun ajaran 2018/2019 yang berjumlah 20 

siswa. Pada penelitian ini dalam pengambilan data menggunakan angket pre test 

dan postest yang mana digunakan untuk mengetahui ada tidaknya suatu pengaruh 

dalam penggunaan media komik terhadap minat belajar sejarah. 

Pemanfaatan komik Shinghasari sebagai media pembelajaran dalam 

pembelajaran sejarah di SMA N 1 Cepogo dikatakan berhasil. Penggunaan komik 

Sighasari berpengaruh terhadap minat belajar siswa, hal ini ditunjukkan dengan 

hasil uji hipotesis menggunakan program komputer SPSS 25 for windows, 

diperoleh koefisien regresi variabel X sebesar 0,056, artinya setiap peningkatan 

penggunaan media komik pada mata pelajaran sejarah  sebesar 1 satuan, maka 

meningkatkan minat belajar siswa sebesar 0,056, koefisien positif artinya terjadi 

pengaruh yang positif antara penggunaan media komik dengan minat belajar 

siswa. Berdasarkan uji korelasi ditunjukan bahwa terdapat pengaruh atara 

penggunaan komik sejarah terhadap minat belajar sebesar 9%. Maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa ada pengaruh antara penggunaan komik Singhasari pada mata 

pelajaran sejarah terhadap minat belajar siswa. Oleh karena itu, penggunaan 

media komik sebagai media pembelajaran dapat meningkatkan minat siswa untuk 

belajar Sejarah. 

Media pembelajaran sejarah berupa komik perlu dimanfaatkan oleh guru 

sebagai alat bantu yang praktis khususnya dalam pokok bahasan perkembangan 

kerajaan -  kerajaan Hindu di Indonesia. Dan perlu diadakan pelatihan tentang 

cara pemanfaaatan media yang baik bagi guru-guru yang masih belum 

memanfaatkannya. 
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ABSTRACT 

Dwi, Prastowo, Nyenyep The Effect of Using Historical Comic Media to Student 

Learning Interest in the case of Eleventh Grade Social Students at SMA Negeri 1 

Cepogo in the Academic Year of 2018/2019 for Singhasari Kingdom Subject. 

Final Project. Department of History. Faculty of History. State University of 

Semarang. 

The Keywords: the use, Historical Comic Media, learning interest on history 

The research problem were: How the use of „Singhasari‟ comic as the

learning media for eleventh grade social students at SMA Negeri 1 Cepogo was; 

How the student learning interest was after teacher use”Singhasari‟ comic as the

learning media for eleventh grade social students at SMA Negeri 1 Cepogo; Could 

the use of Singhasari Comic give the effect to the learning interest of eleventh 

grade social students at SMA Negeri 1 Cepogo. The purpose of this study were to 

know how the use of „Singhasari‟ comic as the learning media for teaching history

was; to know How the student learning interest after teacher use “Singhasari‟

comic as the learning media for eleventh grade social students at SMA Negeri 1 

Cepogo was; to know the impact of using Singhasari in increasing the interest of 

learning history. 

It was an experimental study with Quantitative approach. The population 

of the research was a whole eleventh grade social students of SMAN 1 Cepogo in 

the academic year of 2018/2019. Total number of the students was 20. In this 

research, the researcher used pre-test and post-test as the instruments of data 

collection. They were utilized in order to indicate whether the comic can give the 

effect to student interest in learning history or not. 

The use of Singhasari comic as the media for teaching history in SMA N 1 

Cepogo was succeed. The learning media stimulated the student learning interest 

to be increased. It was shown the result of the study calculated by using SPSS 25 

for windows. Around 0.056 of regression coefficient of variable x. It meant the 

level of using this learning media is increased for one unit. The value of 0.056 

was described that the student interest in learning history is positively increased.  

This positive coefficient could be concluded that the comic which rolled as the 

learning media give the positive impact to the student. Based on the correlation, 

the effect of using comic as learning media toward the student interest was 9%. It 

was concluded that the comic of Singhasari used as learning media gave the 

impact toward the process of teaching history and student interest. So, the use of it 

could make the student interest in learning history was increased. 

Teachers need comic as learning media in order to help them in teaching 

the subject about the development of Hindu empires in Indonesia. As the writer 

suggestion, teacher‟s training in the right way of using learning media for teacher

who have not implemented it yet is needed. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

Belajar merupakan suatu proses yang kompleks dan terjadi pada 

diri setiap orang sepanjang hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena 

adanya interaksi antara seseorang dan lingkungannya. Oleh karena itu, 

belajar bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Salah satu pertanda bahwa 

seseorang itu telah belajar adalah adanya perubahan tingkah laku pada diri 

orang itu yang mungkin disebabkan oleh terjadinya perubahan pada 

tingkat pengetahuan, ketrampilan, atau sikapnya Kegiatan pembelajaran 

merupakan proses interaksi antara guru sebagai pendidik dan siswa yang 

merupakan penerima transfer ilmu dari pendidik. Dalam proses 

pembelajaran selalu terdapat tujuan dari pembelajaran tersebut. Oleh 

karena itu, segala hal yang dilakukan siswa dan guru dikelas merupakan 

salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran 

tersebut.  

Penyampaian materi pembelajaran dengan menjadikan guru 

sebagai satusatunya sumber ilmu dan pengetahuan dalam kelas merupakan 

salah satu pandangan lama yang sudah tidak berlaku lagi di abad yang 

penuh kemajuan teknologi seperti sekarang ini. Perubahan paradigma 

tersebut pun akhirnya menggeser pemaknaan kata mengajar yang semula 

menjadikan guru sebagai pusat kegiatan menjadi siswa menjadi pusat 

kegiatan dalam proses pembelajaran. 
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Pada era ini, proses belajar dan mengajar merupakan hal yang 

penting bagi keberlangsungan pendidikan, Pendidikan merupakan pintu 

gerbang kemajuan suatu bangsa. Dunia pendidikan terus berkembang 

seiring dengan perkembangan zaman yang ada. Tuntutan akan kualitas 

sumber daya manusia akan terus mengalami perubahan secara dinamis. 

Dunia pendidikan harus terus menyesuaikan dengan perkembangan zaman 

agar mampu menyediakan output yang berkualitas sesuai dengan tuntutan 

kebutuhan. Pendidikan dituntut menyediakan manusia yang memiliki 

intelektualitas tinggi, terampil dan berbudi luhur. Perkembangan zaman 

dan pendidikan saling mempengaruhi satu sama lain bagaikan dua sisi 

mata uang yang tidak dapat dipisahkan.   

Tujuan pendidikan nasional Indonesia sebagaimana tercantum 

dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 

2003 menyatakan bahwa “tujuan pendidikan nasional adalah

mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia 

seutuhnya yaitu manusia-manusia yang bertaqwa terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan 

keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan 

mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan” (UU

Sisdiknas: 2003). Pendidikan diharapkan mampu menumbuh kembangkan 

segala potensi yang dimiliki oleh peserta didik. 

Dengan demikian, pendidikan Nasional memiliki tujuan yang 

sangat luas tidak saja terkait dengan kecakapan akademik. Oleh karena itu, 
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proses pembelajaran di sekolah hendaknya didukung oleh kemampuan 

serta profesionalitas guru dalam mengajar, seperti guru membuat 

perencanaan pembelajaran yang lebih tepat dan menarik dan penggunaan 

media dalam pembelajaran dengan harapan pelajaran yang disampaikan 

akan membuat siswa merasa senang dan dirasakan penting 

mempelajarinya, sehingga akan berdampak pada peningkatan pemahaman 

materi dan hasil belajar siswa menjadi lebih baik.  

Faktor minat belajar siswa juga sangat mempengaruhi dalam 

proses pembelajaran. Minat adalah suatu landasan yang paling 

menyakinkan demi keberhasilan proses belajar seorang siswa yang 

memiliki rasa ingin belajar akan lebih cepat paham dan mengingatnya. 

Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa minat dalam diri individu sangat 

penting bagi kesuksesan yang akan dicapai individu itu sendiri. Jika 

pembelajaran telah mampu menciptakan pemahaman dan hasil belajar 

yang baik, ini berarti telah dapat memunculkan minat bagi siswa untuk 

belajar secara sendirinya tanpa harus ada unsur paksaan baik dari pihak 

sekolah maupun orangtua. Akan tetapi dalam memunculkan minat siswa 

dalam belajar maka perlu adanya strategi mulai dari cara mengajar yang 

dibuat senyaman mungkin, ataupun memanfaatkan media yang dapat 

menarik minat siswa.  

Akan tetapi, pada dewasa ini kebanyakan siswa kurang berminat 

dalam belajar sejarah hal ini dikarenakan  siswa berangapan pembelajaran 

sejarah merupakan mata pelajaran yang bersifat hafalan, kurang menarik, 
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dan membosankan. Oleh karena itu, proses pembelajaran di sekolah 

hendaknya didukung oleh kemampuan serta profesionalitas guru dalam 

mengajar, seperti guru membuat perencanaan pembelajaran yang lebih 

tepat dan menarik dan penggunaan media dalam pembelajaran dengan 

harapan pelajaran yang disampaikan akan membuat siswa merasa senang 

dan dirasakan penting mempelajarinya, sehingga akan berdampak pada 

peningkatan pemahaman materi dan hasil belajar siswa menjadi lebih baik. 

Pembelajaran sejarah adalah perpaduan antara aktivitas belajar dan 

mengajar yang di dalamnya mempelajari tentang peristiwa masa lampau 

yang erat kaitannya dengan masa kini, terkait dengan fakta-fakta dalam 

ilmu sejarah namun tetap memperhatikan tujuan pendidikan pada 

umumnya (Widja, 1989:23). Dalam hal ini, pembelajaran sejarah 

memegang peranan penting sebagai penghubung antara masa lampau dan 

masa kini. Sejalan dengan itu, Kochar (2008: 5) juga menyatakan bahwa 

sejarah merupakan dialog antara peristiwa masa lampau dan 

perkembangan ke masa depan. Adanya pembelajaran sejarah 

memungkinkan siswa untuk mengetahui keadaan di masa lampau, 

sehingga dapat mengambil pelajaran yang berarti untuk menjalani 

kehidupannya. Selain itu, pembelajaran sejarah juga sangat penting dalam 

upaya untuk membangun karakter bangsa, karena nasionalisme bisa 

tumbuh setelah seseorang mempunyai kesadaran historis. 

Pembelajaran sejarah dapat dilakukan dengan cara yang bervariasi. 

Guru sejarah dapat menciptakan pembelajaran sejarah yang menarik 
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dengan melibatkan peserta didik selama proses pembelajaran. Hal ini bisa 

dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran yang inovatif 

didukung sarana dan prasarana yang tersedia dalam sekolah. Hal tersebut 

bisa menumbuhkan minat belajar sejarah siswa. Pada dasarnya, minat 

belajar yang tinggi dari peserta didik, akan diikuti oleh intensitas belajar 

yang lebih baik sehingga pada gilirannya dapat memperoleh prestasi 

belajar yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kualitas proses dan hasil 

pembelajaran sejarah juga dipengaruhi sikap siswa terhadap pelajaran 

sejarah selama kegiatan belajar mengajar berlangsung (Aman, 2011: 123). 

Beberapa hal yang dapat meningkatkan minat belajar sejarah siswa 

menurut Arsyad dalam Sudjana, adalah kreativitas guru dalam 

mengembangkan media pembelajaran, serta diimbangi dengan fasilitas dan 

sarana prasarana sekolah yang memadai. Penggunaan media dalam proses 

pembelajaran dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, 

membangkitkan motivasi dan semangat belajar, bahkan membawa 

pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. 

Media pembelajaran yang biasa digunakan dalam proses 

pembelajaran adalah yang pertama, media grafis, seperti gambar, foto 

grafik, bagan atau diagram, poster, kartun, komik dan lain-lain. Kedua, 

media tiga dimensi yaitu dalam bentuk model seperti model padat, model 

susun, model kerja dan lain-lain. Ketiga, media proyeksi seperti slide, 

film, LCD, penggunaan OHP dan lain-lain. Keempatpenggunaan 

lingkungan sebagai media pembelajaran (Sudjana, 2010:3). 
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Media pembelajaran merupakan alat penunjang dalam proses 

menyampaikan materi pembelajaran, dengan tujuan materi yang 

disampaikan dapat diterima siswa dengan maksimal. Media pembelajaran 

mengandung materi intruksional di kalangan siswa yang dapat 

merangsangnya untuk belajar. Proses belajar salah satunya melalui 

kegiatan membaca, oleh sebab itu menarik minat siswa untuk membaca 

perlu dilakukan. 

SMA Negeri 1 Cepogo merupakan salah satu dari beberapa 

sekolah yang berada di Kabupaten Boyolali. Sekolah ini beralamat di 

Mliwis, Cepogo Kabupaten Boyolali. Berdasarkan pengamatan pada saat 

observasi awal yang dilakukan di SMA Negeri 1 Cepogo khusunya kelas 

XI IPS 1 ditemukan beberapa masalah yang mempengaruhi minat belajar 

siswa diantaranya yang berhubungan dengan siswa, dimana siswa kurang 

aktif dalam proses pembelajaran.  

Berhubungan dengan guru sebagai sumber belajar, dimana masih 

menggunakan metode dan media konvensional, serta belum 

digunakannnya media yang relevan atau sesuai dengan materi dan sarana 

yang telah disediakan sekolah. Guru juga belum dapat mendekatkan siswa 

dengan pengalaman belajarnya dan siswa masih kurang dalam hal 

kemampuan bekerjasama, berpikir kritis, sikap sosial, serta 

mengkonstruksi pengetahuannya, dimana kemampuan tersebut dapat 

berdampak positif dalam meningkatkan minat belajar Sejarah.  sehingga 

guru belum dapat mendekatkan siswa dengan pengalaman belajarnya dan 
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siswa masih kurang dalam hal kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta 

mengkonstruksi pengetahuannya. Metode ceramah dalam pembelajaran 

sejarah memang masih penting, tetapi peran guru didalam kelas masih 

sangat dominan dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran sangat 

terbatas, sehingga pembelajaran masih bersifat satu arah. Hal ini dapat 

terlihat ketika guru mendominasi pembelajaran dengan metode ceramah, 

sehingga hanya sebagian yang mengikuti dan memperhatikan pelajaran. 

Pembelajaran yang efektif seharusnya lebih memberdayakan siswa dalam 

proses pembelajaran. 

Pada saat peneliti mewawancarai guru mata pelajaran Sejarah, 

siswa cenderung kurang meminati pejararan sejarah yang hanya dilakukan 

melaui metode ceramah. Menanggapi masalah ini peneliti ingin 

menyumbangkan pemikirannya dalam suatu penelitian untuk memecahkan 

masalah tersebut yaitu dengan menggunakan media komik atau lebih 

jelasnya menarik minat belajar siswa melalui media komik Sejarah. 

Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-

gambar tidak bergerak  yang disusun sedemikian rupa sehingga 

membentuk jalinan cerita. Biasanya komik dicetak diatas kertas dan 

dilengkapi dengan teks. Komik dapat diterbitkan dalam bentuk, mulai dar 

strip dalam koran, dimuat dalam majalah, hingga berbentuk buku 

tersendiri. 

Media pembelajaran komik merupakan pilihan yang cukup tepat 

dalam alternatif penggunaan media pembelajaran. Selain praktis dan 
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mudah dalam penyediaannya, siswa juga akan lebih berminat dalam 

pembelajaran karena adanya media yang menarik ini. Berbagai penelitian 

juga telah memberikan bukti bahwa proses pembelajaran dengan 

menggunakan indera pandang (melalui media grafis) dan indera dengar 

melalui penjelasan yang disampaikan guru dapat memberikan hasil yang 

lebih baik. Akan lebih banyak ilmu yang dapat diserap siswa dibandingkan 

cara penyampaian pelajaran yang hanya menggunakan salah satu indera 

saja, misalnya hanya indera dengar dengan metode pembelajaran ceramah. 

Komik selain hanya berisi tentang cerita fiksi komik juga dapat 

berisi tentang cerita sejarah seperti halnya komik “Singhasari” komik ini

mengangkat cerita tentang kerajaan Singhasari, yang mana Kerajaan 

Singhasari adalah Kerajaan yang didirikan oleh Ken Arok, Menurut kitab 

Pararaton, Ken Arok adalah anak seorang wanita tani dari Desa Pangkur 

(sebelah timur Gunung Kawi). Para ahli sejarah menduga ayah Ken Arok 

seorang pejabat kerajaan, mengingat wawasan berpikir, ambisi, dan 

strateginya cukup tinggi.Hal itu jarang dimiliki oleh seorang petani 

biasa.Pada mulanya Ken Arok hanya merupakan seorang abdi dari Akuwu 

Tumapel bernama Tunggul Ametung. Ken Arok setelah mengabdi di 

Tumapel ingin menduduki jabatan akuwu dan sekaligus memperistri Ken 

Dedes (istri Tunggul Ametung). Dengan menggunakan tipu muslihat yang 

jitu, Ken Arok dapat membunuh Tunggul Ametung.Setelah itu, Ken Arok 

mengangkat dirinya menjadi akuwu di Tumapel dan memperistri Ken 

Dedes yang saat itu telah mengandung. Ken Arok kemudian 
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mengumumkan bahwa dia adalah penjelmaan Dewa Brahma, Wisnu, dan 

Syiwa. Hal itu dimaksudkan agar Ken Arok dapat diterima secara sah oleh 

rakyat sebagai seorang pemimpin. 

Puncak kejayaan Kerajaan Singhasari terjadi pada masa 

pemerintahan Sri Maharajadiraja Sri Kertanegara.Kertanegara berhasil 

melakukan konsolidasi dengan jalan menempatkan pejabat yang memiliki 

kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya.Raja tidak segan-segan untuk 

mengganti pejabat yang dipandang kurang berkualitas.Selain itu, raja juga 

melakukan persahabatan dengan kerajaan-kerajaan besar, salah satunya 

dengan Kerajaan Campa. Berkat politik pemerintahan yang dijalankan 

Kertanegara,  Singhasari berkembang menjadi salah satu kerajaan terkuat 

di Nusantara, baik dl bidang perdagangan maupun militer. 

Namun minat belajar sejarah generasi muda terutama pelajar realtif 

rendah terhadap sejarah masa lalu bangsa nya, dikarenakan kurangnya 

media yang menarik minat siswa untuk mempelajari sejrah tersebut. 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik melakkukan 

eksperimen penelitian yang berjudul: PENGARUH PENGGUNAAN 

MEDIA KOMIK SEJARAH TERHADAP MINAT BELAJAR SISWA 

KELAS XI IPS DI SMA NEGERI 1 CEPOGO TAHUN PELAJARAN 

2018/2019 POKOK BAHASAN MATERI KERAJAAN SINGHASARI. 
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2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan pada latar belakang 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah   

1. Bagaimana pengunaan komik Singhasari  sebagai media pembelajaran 

kelas XI IPS 1 di SMA Negeri 1 Cepogo? 

2.  Bagaimana  minat belajar sejarah siswa setelah pengunaan media komik 

Singhasari pada siswa kelas XI IPS 1 di SMA Negeri 1 Cepogo ? 

3.  Apakah ada pengaruh pengunaan komik Singhasari terhadap minat 

belajar sejarah siswa kelas XI IPS 1 di SMA Negeri 1 Cepogo ? 

3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yakni sebagai berikut: 

1. Mengetahui bagaimana pengunaan komik Singhasari sebagai media 

pembelajaaran Sejarah kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 Cepogo. 

2.  Untuk mengetahui bagaimana minat belajar sejarah siswa setelah 

menggunakan komik sebagai media belajar pada siswa kelas XI IPS 1 di 

SMA  Negeri 1 Cepogo. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pengunaan komik Singhasari dalam 

meningkatkan minat belajar sejarah pada siswa kelas XI IPS 1 di SMA 

Negeri 1 Cepogo 
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4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelianyang yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pendidikan 

yang berkaitan dengan pengaruh minat belajar sejarah 

menggunakan media pembelajaran berupa komik Sejarah dengan 

judul “Singhasari” dalam upaya peningkatan minat belajar Sejarah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru  

Hasil penelitian ini dapat dipertimbangkan sebagai 

solusi dalam mengatasi masalah pembelajaran khususnya 

yang berkaitan dengan minat belajar Sejarah. 

b. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi 

dan bahan bacaan yang berkaitan dengan pentingnya minat 

dan keaktifan dalam mendukung keberhasilan belajar. 

c. Bagi Peneliti. 

Merupakan pengalaman yang berharga untuk 

mengetahui pengaruh minat belajar sejarah menggunakan 

media komik sejarah dalam upaya meningkatkan minat 

belajar sejarah siswa kelas XI SMA Negeri 1 Cepogo. 
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5. Batasan Istilah  

Agar tidak terjadi salah pengertian dalam judul penelitian inidan 

agar tidak meluas pembahasan dalam penelitaian ini sehingga penelitian 

tetap berada pada pengertian yang dimaksud dalam judul, maka perlu 

adanya batasan istilah. Adapun batasan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Minat belajar Sejarah  

Minat dalam pembelajaran merupakan salah satu faktor 

intrinsik atau faktor dalam diri siswa yang mampu mendorong 

siswa untuk memiliki keinginan dan ketertarikan dalam belajar dan 

mempengaruhi proses pemahamannya dalam belajar mata 

pelajaran di kelas. 

Faktor minat belajar siswa juga sangat mempengaruhi 

dalam proses pembelajaran. Seperti yang diungkapan oleh Kurt 

Singer (2009:78) minat adalah suatu landasan yang paling 

menyakinkan demi keberhasilan proses belajar seorang siswa yang 

memiliki rasa ingin belajar akan lebih cepat paham dan 

mengingatnya. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa minat dalam 

diri individu sangat penting bagi kesuksesan yang akan dicapai 

individu itu sendiri. Jika pembelajaran telah mampu menciptakan 

pemahaman dan hasil belajar yang baik, ini berarti telah dapat 

memunculkan minat bagi siswa untuk belajar secara sendirinya 

tanpa harus ada unsur paksaan baik dari pihak sekolah maupun 
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orangtua. Akan tetapi dalam memunculkan minat siswa dalam 

belajar maka perlu adanya strategi mulai dari cara mengajar yang 

dibuat senyaman mungkin, ataupun memanfaatkan media yang 

dapat menarik minat siswa.  

2. Media Komik 

Komik merupakan salah satu bentuk media pembelajaran 

yang bersifat menarik terutama bagi kalangan anak – anak dan 

remaja. Komik sebagai media berdasarkan bentuk atau isinya 

termasuk ke dalam jenis media grafis. Media grafis merupakan 

media yang mengandung grafis, yaitu tulisan atau gambar. Media 

komik tidak hanya berisikan gambar dan tulisan yang menerangkan 

gambar tersebut, namun juga memuat cerita dan tokoh – tokoh. 

3. Kerajaan Singhasari. 

Kerajaan Singhasari adalah Kerajaan yang didirikan oleh 

Ken Arok, Menurut kitab Pararaton, Ken Arok adalah anak 

seorang wanita tani dari Desa Pangkur (sebelah timur Gunung 

Kawi). Para ahli sejarah menduga ayah Ken Arok seorang pejabat 

kerajaan, mengingat wawasan berpikir, ambisi, dan strateginya 

cukup tinggi.Hal itu jarang dimiliki oleh seorang petani biasa.Pada 

mulanya Ken Arok hanya merupakan seorang abdi dari Akuwu 

Tumapel bernama Tunggul Ametung. Ken Arok setelah mengabdi 

di Tumapel ingin menduduki jabatan akuwu dan sekaligus 

memperistri Ken Dedes (istri Tunggul Ametung). Dengan 
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menggunakan tipu muslihat yang jitu, Ken Arok dapat membunuh 

Tunggul Ametung. Setelah itu, Ken Arok mengangkat dirinya 

menjadi akuwu di Tumapel dan memperistri Ken Dedes yang saat 

itu telah mengandung. Ken Arok kemudian mengumumkan bahwa 

dia adalah penjelmaan Dewa Brahma, Wisnu, dan Syiwa. Hal itu 

dimaksudkan agar Ken Arok dapat diterima secara sah oleh rakyat 

sebagai seorang pemimpin. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Derskripsi Teoritis 

A. Belajar dan Pembelajaran Sejarah 

a. Pengertian Belajar 

Belajar menurut (KBBI) memiliki arti berusaha memperoleh 

kepandaian atau ilmu. Throndike dalam Uno (2011: 11) menyatakan 

bahwa belajar adalah proses interaksi antara stimulus (yang berupa 

pikiran, perasaan, atau gerakan), dan respons. Stimulus hampir selalu 

dikaitkan dengan kebutuhan biologis, meskipun respon mungkin 

bermacam-macam bentuknya. 

Gagne dalam Slameto (2010:13) memberikan dua definisi yaitu: 

(a) Belajar adalah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam 

pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. (b) Belajar 

adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh 

melalui instruksi.  

Berdasarkan pandangan di atas, terungkap bahwa belajar adalah 

pemerolehan pengalaman baru oleh seseorang dalam bentuk 

perubahan tingkah laku / perilaku yang relatif menetap, sebagai akibat 

adanya proses dalam bentuk interaksi belajar terhadap suatu objek 

(pengetahuan), atau melalui suatu penguatan (reinforcement) dalam 
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bentuk pengalaman terhadap suatu objek yang ada dalam 

lingkungan belajar.  

Belajar memegang peranan penting di dalam perkembangan, 

kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, dan bahkan persepsi 

manusia, Oleh karena itu, belajar sangat penting bagi kehidupan 

manusia karena belajar merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh 

pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan oleh setiap 

orang. Belajar adalah suatu kegiatan untuk memperoleh jawaban dari 

suatu masalah dan juga merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

setiap orang sepanjang hayat. Belajar selalu melekat pada kehidupan 

karena setiap orang selalu dihadapkan pada persoalan-persoalan baru 

di dalam hidupnya. 

Banyak sekali teori yang berkaitan dengan belajar yang 

dinamakan teori belajar. Teori belajar pada dasarnya merupakan 

penjelasan mengenai bagaimana terjadinya belajar atau bagaimana 

informasi diproses dalam pikiran siswa. Berdasarkan suatu teori 

belajar, suatu pembelajaran diharapkan lebih meningkatkan keaktifan 

dan minat siswa dalam proses belajar mengajar.  

b. Pembelajaran Sejarah 

Secara umum pembelajaran sebagai suatu proses merupakan 

rangkaian kegiatan yang dirancang guru dalam rangka membuat 

peserta didik belajar. Amirudin & Suryadi (2016:9) Pembelajaran 

sejarah adalah suatu kegiatan belajar mengajar yang menanamkan 
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pengetahuan dan nilai-nilai mengenai proses perubahan dan 

perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia di masa lampau 

hingga masa kini. Tujuan pembelajaran adalah membantu peserta 

didik agar memperoleh berbagai pengalaman dan dengan pengalaman 

itu dapat membuat tingkah laku peserta didik bertambah baik kualitas 

maupun kuantitasnya (Suryadi, 2012:75).  

Wasino (2007:4) mengatakan sejarah adalah hasil dari 

rekonstruksi ataupun sebuah proses pembangunan kembali tentang apa 

yang  pernah terjadi di masa lampau.  Berdasarkan uraian di atas dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran sejarah merupakan proses 

membantu peserta didik agar memperoleh tambahan pengetahuan dan 

pengalaman akan peristiwa masa lalu dan karenanya siswa dapat 

memahami, mengambil nilai-nilai serta mengaitkan hubungan antara 

masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang.  

Pembelajaran sejarah berfungsi untuk menyadarkan peserta 

didikakan adanya proses perubahan dan perkembangan masyarakat 

dalam dimensi waktu. Selain itu, pembelajaran sejarah juga berfungsi 

untuk membangun perspektif serta kesadaran sejarah dalam 

menemukan, memahami, dan menjelaskan jati diri bangsa di masa 

lalu, masa kini, dan masa depan di tengah-tengah perubahan dunia.  

Mengingat pentingnya pembelajaran sejarah bagi siswa, maka 

materi sejarah telah diajarkan di semua jenjang pendidikan. Mulai dari 

Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam 
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kemasan mata pelajaran IPS sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) 

sebagai mata pelajaran tersendiri. Tujuan kurikuler pelajaran sejarah 

untuk sekolah menengah dijabarkan sebagai berikut: (1) mengajarkan 

kepada siswa berpikir sejarah, memahami konsep-konsep sejarah dan 

mampu menggunakan masa lampau untuk mempelajari masa sekarang 

dan masa yang akan datang; (2) mengajarkan kepada siswa berpikir 

secara kreatif; (3) mengajarkan menggunakan pengetahuan masa 

lampau untuk memahami masa sekarang agar dapat memecahkan 

masalah-masalah masa sekarang; (4) memahami perkembangan 

sejarah manusia;dan (5) menimbulkan sikap senang pada pelajaran 

sejarah.   

Melalui belajar sejarah, siswa dapat menanamkan semangat 

berbangsa dan bertanah air serta dapat memunculkan kesadaran 

sejarah dalam diri siswa, sehingga siswa dapat menemukan makna 

pentingnya sejarah bangsanya bagi pengembangan kehidupan dimasa 

yang akan datang 

B. Media Pembelajaran  

Kata media bersal dari bahasa latin medius  yang secar harafiah 

berati tengah, perantara, atau pengantar. Media apabila dipahami secar 

garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun yang 

membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau 

sikap(Arsyad 2014:3). 
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Media pembelajaran adalah media yang digunakan dalam 

pembelajaran, yaitu meliputi alat bantu guru dalam mengajar serta sarana 

pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan belajar (siswa). 

Sebagai penyaji dan penyalur pesan, media belajar dalam hal-hal tertentu 

bisa mewakili guru menyajikan informasi belajar kepada siswa. Media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat 

merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga dapat 

mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. Kurikulum 

2013 sangat menyarankan penggunaan media pembelajaran berbasis 

TIK. Hal itu terbukti pada kurikulum KTSP, TIK (Teknologi dan Ilmu 

Komunikasi) masih menjadi mata pelajaran, sedangkan pada Kurikulum 

2013, TIK bukan lagi sebagai mata pelajaran, melainkan sebagai alat 

bantu dalam pembelajaran. Jadi seorang guru wajib mengetahui betul 

media pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan belajar-

mengajar. Suryadi & Amirudin  (2016:8) 

Hamalik dalam Agung (2012:146) mengemukakan bahwa 

penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat 

membangkitkan keinginan dan minat baru siswa, membangkitkan 

motivasi dan rangsangan kegiatan belajar dan bahkan membawa 

pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Dengan demikian, secara 

umum media pembelajaran berfungsi sebagai: 
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a. Alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar-mengajar yang 

efektif. 

b. Bagian integral dari keseluruhan situasi belajar-mengajar. 

c. Meletakkan dasar-dasar yang konkret dari konsep yang abstrak 

sehingga dapat mengurangi pemahaman-pemahaman yang 

bersifat verbalisme. 

d. Membangkitkan motivasi belajar peserta didik. 

e. Mempertinggi mutu belajar-mengajar. 

Media Pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa 

klasifikasi tergantng dari sudut mana melihatnya. 

1. Dilihat dari sifatnya, media dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1) Media auditif, yaitu media yang hanya dapat didengar saja, atau 

media yang hanya memiliki unsur suara, seperti radio dan 

rekaman suara. 

2) Media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, seperti 

film slide, foto transparansi, lukisan, gambar, dan berabagai 

bentuk bahan yang dicetak seperti media grafis. 

3) Media audiovisual, yaitu jenis media yang selain mengandung 

unsur suara juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat, 

seperti rekaman video, berbagai ukuran film, slide suara, dan lain 

sebagainya. 
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2. Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media diklasifikasikan 

menjadi: 

1) Media yang memiliki daya liput luas dan seretntak seperti radio 

dan televisi. 

2) Media yang memiliki daya liput yang terbatas oleh ruang dan 

waktu, seperti film slide, film, video, dan lain sebagainya. 

3. Dilihat dari cara atau teknik pemakainnya, media dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

1) Media yang diproyeksikan, seperti film, slide, film strip, 

transparansi, dan lain sebagainya. 

2) Media yang tidak diproyeksikan, seperti gambar, foto, lukisan, 

radio, dan lain sebagainya (Sanjaya, 2015:211-212). 

Media yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran sangatlah 

beragam jenisnya, maka guru yang memiiki peran penting untuk 

memfasilitasi siswa untuk belajar harus kreatif dan selektif dalam 

memilih media pembelajaran yang akan digunakan. Tujuan 

pembelajaran, tingkat perkembangan peserta didik, kemampuan guru, 

situasi dan kondisi pembelajaran, karakteristik dari media itu sendiri 

menjadi pertimbangan mendasar bagi guru dalam memilih dan 

menggunakan media pembelajaran. 
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C. Minat  

Salah satu faktor utama untuk mencapai sukses dalam segala 

bidang, baik berupa studi, kerja, hobi atau aktivitas apapun adalah minat. 

Hal ini karena dengan tumbuhnya minat dalam diri sesorang akan 

melahirkan perhatian untuk melakukan sesuatu dengan tekun dalan 

jangka waktu yang lama, lebih berkonsentrasi, mudah untuk mengingat 

dan tidak mudah bosan dengan apa yang dipelajari. 

Minat merupakan bentuk sikap ketertarikan atau sepenuhnya 

terlibat dengan suatu kegiatan karena menyadari pentingnya atau 

bernilainya kegiatan tersebut (Sudarsono, 2003:8). Definisi lain bahwa 

”Minat (interest) berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau 

keinginan yang besar terhadap sesuatu” (Syah, 2008:136). 

Begitu pun dengan Slameto (2010:180) mengatakan bahwa Minat 

adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau 

aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Hillgard memberi rumusan tentang 

minat sebagai berikut „Interest is persisting to pay attention to and enjoy 

some activity or content.‟ yang berarti minat adalah kecenderungan yang

tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan (Slameto, 

2010: 57). 

Dalam hal pembelajaran sejarah, apabila seorang siswa mempunyai 

minat terhadap mata pelajaran tersebut maka siswa tersebut akan merasa 

senang mempelajararinya, kemudian akan memperhatikan materi 

pelajaran tersebut. 
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D. Komik  

Dalam KBBI (2008) komik diartikan sebagai cerita bergambar 

dalam majalah, surat kabar, atau berbentuk buku yang pada umumnya 

mudah di cerna dan lucu.  Media komik merupakan salah satu bentuk 

sumber belajar yang dapat membantu siswa dan dapat mengantikan 

posisi guru dalam kegiatan pembelajaran baik di kelas maupun di luar 

kelas. Media komik dapat digunakan dalam proses pembelajaran dua 

arah, yaitu sebagai alat bantu mengajar dan sebagai media belajar yang 

dapat digunakan sendiri oleh siswa. 

Menurut Sudjana dalam Rivai (2010: 64) komik dapat 

didefinisikan sebagai suatu bentuk kartun yang mengungkapkan karakter 

dan memerankan suatu cerita dalam urutan yang yang erat dihubungkan 

dengan gambar dan dirancang untuk memberikan hiburan pada pembaca. 

Komik adalah serangkaian hasil karya seni yang menyenangkan dengan 

karya sastra yang di ekspresikan secara visual dengan penjelasan tertulis 

yang terarah dan mempunyai cerita atau tema tertentu. Komik 

menggabungkan antara kata dan gambar sehingga pembaca dapat 

melihat karakter tokoh melalui ilustrasi. Komik berisi gambar dan 

percakapan singkat yang ditulis dalam bentuk bubbles. Kosa kata yang 

digunakan adalah kosa kata yang sederhana dan dapat dipahami melalui 

penggabungan antara gambar dan konteks kalimat (Johana, 2007:31-33).

Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

komik merupakan sebuah  rangkaian cerita dengan visualisasi atau 
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ilustrasi dalam bentuk gambar yang disususn berurutan dalam  panel-

panel dengan dilengkapi teks narasi atau dialog dalam balon-balon kata 

yang singkat, jelas, dan mudah dipahami.  

a.  Jenis-Jenis Komik 

Menurut Bonneff dalam Maharsi (2011:15) komik dibedakan 

dalam 2 kategori berdasarkan bentuknya yaitu, komik bersambung 

(comic strips) dan buku komik atau comics books. 

1) Komik strip 

Istilah komik strip merujuk pada komik yang terdiri dari 

beberapa panel saja dan biasanya muncul di surat kabar ataupun 

majalah. Komik jenis ini terbagi dalam dua kategori, yaitu: 

a) Komik Strip Bersambung 

Komik strip bersambung merupakan komik yang 

terdiri dari tiga atau empat panel yang terbit di surat kabar 

atau majalah dengan cerita yang bersambung dalam setiap 

edisinya. Cerita yang bersambung ini mampu menarik 

perhatian pembaca untuk penasaran akan kelanjutan 

ceritannya dan terus membeli media massa cetak tersebut.  

b) Kartun Komik 

Kartun komik merupakan susunan gambar yang 

biasanya terdiri dari tiga sampai enam panel yang berisi 

komentar yang bersifat humor tentang suatu peristiwa atau 

masalah yang sedang aktual. 
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2) Buku Komik (Comic Book) 

Comic book atau buku komik adalah komik yang disajikan 

dalam bentuk buku yang tidak merupakan bagian dari suatu 

media cetak lainnya. 

3) Novel Grafis 

Novel Grafis biasanya membutuhkan kemampuan 

tingkat berpikir yang lebih dewasa untuk pembacanya karena 

komik jenis ini memiliki panjang cerita hampir sama dengan 

novel dan alurnya cenderung komplikatif sehingga di tujukan 

bukan untuk anak-anak. 

4) Komik Kompilasi 

Komik kompilasi merupakan kumpulan dari beberapa 

judul komik dari beberapa komikus berbeda. Cerita yang 

terdapat dalam komik kompilasi ini bisa tidak berhubungan 

sama sekali, namun kadang ada juga penerbit yang 

memberikan tema yang sama walaupun dengan cerita yang 

berbeda. 

Sedangkan berdasarkan jenis ceritanya komik dibagi 

menjadi sebagai berikut:  

1) Komik Edukasi 

Komik secara nyata memberikan andil yang cukup 

besar dalam ranah intelektual dan artistic seni. Keragaman 

gambar dan cerita yang ditawarkannya menjadikan komik 
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sebagai alat atau media untuk menyampaikan pesan yang 

beragam, salah satunya adalah pesan didaktis kepada 

masyarakat awam. Bahasa gambar dan teks dalam komik 

mampu mentransfer pemahaman atau informasi dengan cepat 

terhadap suatu masalah dibanding hanya dengan menggunakan 

tulisan saja. 

2) Komik Promosi (Komik Iklan) 

Umumnya jenis komik ini hanya menampilkan cerita 

satu halaman tamat dan ditampilkan di majalah yang 

disesuaikan dengan target audiens dari produk yang di 

promosikan. Komik iklan ini biasanya menceritakan tentang 

benefit dari produk yang dipromosikan dengan bahasa yang 

lugas. 

3) Komik Wayang 

 Komik wayang berarti komik yang bercerita tentang cerita 

wayang, yaitu Mahabarata yang menceritakan perang besar 

antara Pandawa dan Kurawa maupun cerita Ramayana yang 

bercerita tentang penculikan Dewi Shinta. 

4) Komik Silat 

 Komik silat cukup popular, karena tema-tema silat yang di 

dominasi oleh adegan laga atau pertaringan sampai saat ini 

maish menjadi idola (Maharsi, 2011:18-24). 
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b. Elemen-Elemen Komik 

Maharsi (2011:75-105) menjelaskan bahwa elemen-eleman 

dalam komik yaitu  panel, sudut pandang dan ukuran gambar dalam 

panel, balon kata, bunyi huruf, ilustrasi, cerita, splash, garis gerak, 

symbolia, dan kop komik. 

1) Panel 

  Panel adalah kotak yang berisi ilustrasi dan teks yang 

nantinya membentuk sebuah alur cerita. Panel memiliki bentuk 

yang bermacam-macam. Tidak ada hukum baku dalam 

pembuatan frame panel ini, yang dipakai adalah asas estetika dan 

untuk semakin memperkuat adegan atau cerita yang ada didalam 

panel tersebut.  Adapun urutan membaca panel adalah dari kiri ke 

kanan, atas ke bawah. 

2) Sudut Pandang 

Terdapat lima macam, sudut pandang dalam komik. (a) 

Bird eye view, yaitu pengambilan gambar dalam posisi jauh 

diatas ketinggian objek gambar, (b) high angle, yaitu 

pengambilan gambar lebih dibawah daripada sudut pengambilan 

gambar bird eye, (c) loe angle, yaitu pengambilan gambar dalam 

posisi obyek berada dibawah sudut pandang mata, (d) eye level, 

yaitu pengambilan gambar yang sejajar dengan objek, dan (e) 

frog eye, yaitu pengambilan gambar dengan sudut pandang mata 

sejajar dengan dasar kedudukan dari objek. 
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3) Ukuran gambar 

Ukuran gambar dalam panel (frame size) dikemas 

berdasarkan kebutuhan adegan yang ditampilkan, hal ini karena 

masing-masing gambar yang dihasilkan memiliki maksud 

maupun makna tertentu. 

4) Balon kata 

 Balon kata merupakan reprentasi dari pembicaraaan 

ataupun narasi dari peristiwa yang sedang terjadi atau keadaan 

yang sedang digambarkan dalam panel tersebut. 

5) Bunyi huruf (Sound Lettering) 

 Bunyi huruf digunakan untuk mendramatisir sebuah 

adegan. 

6) Ilustrasi 

Ilustrasi adalah seni gambar yang dipakai untuk 

memberikan penjelasan atas suatu tujuan atau maksud tertentu 

secara visual. 

7) Cerita 

 Komik juga disebut sebagai sastra gambar. Dengan 

demikian terdapat dua hal yang menjadi unsur dasar 

terbentuknya komik, yaitu gambar dan narasi atau cerita. 

8) Splash 

Ada beberapa jenis splash. Pertama, splash halaman yaitu 

panel dalam halaman pertama buku komik yang memiliki ukuran 
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paling besar diantara panel yang lain yang berfungs sebagai 

prolog cerita. Kedua, splash panel yaitu panel yang ukurannya 

melebihi panel-panel yang lain dalam halaman yang sama. 

Ketiga, splash ganda yaitu panel komik yang menyambung dari 

halaman satu ke halaman yang lain. 

9) Garis gerak 

 Garis gerak disini adalah efek gerakan yang ditimbulkan 

oleh gestur atau pergerakan karakter-karakter yang muncul dalam 

ilustrasi komik. 

10) Symbolia 

  Symbolia adalah representasi ikon yang digunakan dalam 

komik dan kartun. 

11) Kop komik 

  Kop komik adalah bagian dari halaman komik yang berisi 

judul dan nama pengarang. 

c. Kelebihan dan Kekurangan Komik 

Popularitas komik dikalangan masyarakat terutama pelajar dan 

tingginya kesukaan terhadap komik menginspirasi untuk menjadikan 

komik sebagai media pembelajaran. Daya tarik komik terletak pada 

ilustrasi gambar yang menarik, dengan disertai penjelasan  pada 

balon-balon teks yang berguna untuk memudahkan pembaca 

memunculkan pemahaman terhadap cerita didalamnya. Kelebihan 

komik yang lainnya adalah penyajiannya mengandung unsur visual 
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dan cerita yang kuat. Ekspresi yang divisualisasikan membuat 

pembaca terlibat secara emosional sehingga membuat pembaca 

untuk terus membacanya hingga selasai. Hal inilah yang juga 

menginspirasi komik yang isinya materi-materi pelajaran. 

Kecenderungan yang ada siswa tidak begitu menyukai buku-buku 

teks apalagi yag tidak disertai gambar dan ilustrasi yang menarik.

Rohani (1997 :78-79) menyatakan bahwa peranan pokok dari buku 

komik dalam instruksional adalah kemampuannya dalam 

menciptakan minat peserta didik. Komik pembelajaran diharapkan 

mampu meningkatkan minat siswa untuk membaca sehingga pada 

akhirnya mampu meningkatkan hasil belajar siswa. 

Disisi lain komik juga memiliki beberapa kekurangan. 

Seperti media pembelajaran lain penggunaan media komik tidak 

selalu efekktif untuk semua peserta didik, karena setiap peserta didik 

memiliki gaya belajar masing-masing. Astuti (2011:21) juga 

menambahkan bahwa komik menimbulkan efek adiktif berupa 

keinginan untuk segera menikmati seri sambungan atau sekedar 

membaca komik lainnya. Efeknya selain menghabiskan banyak dana 

untuk menyewa atau membeli edisi demi edisi, rasa penasaran juga 

bias mendorong kita untuk lebih banyak menghabiskan waktu 

bersama komik. Terlalu banyak mengkonsumsi komik bisa 

menumpulkan imajinasi pembaca, karena pada komik penggambaran 

tokoh, situasi, dan tempat divisualisaikan langsung dalam bentuk 



31 

gambar sehingga pembaca dapat langsung pula untuk menikmati 

cerita yang di ilustrasikan. Ketidakmampuan untuk menggunakan 

imajinasi akhirnya membuat pembaca sulit menangkap 

penggambaran yang hanya berupa kalimat atau kata-kata saja yang 

umumnya diberikan cerpen atau novel sehingga pembaca komik 

kurang mampu menikmati dan mengapresiasi karya-karya sastra. 

Andy Suryadi dan Karyono (2016:156) mengatakan bahwa 

Pembelajaran sejarah akan lebih efektif jika dalam pelaksanaannya 

mampu tercipta atmosfer belajar yang sesuai. Atmosfer belajar yang 

sesuai berpotensi meningkatkan minat siswa terhadap materi yang 

disampaikan, sehingga mampu terwujud kebermaknaan dalam 

pembelajaran. 

E. Tinjauan Materi Dalam Komik Senjakala Singhasari  

Dalam komik Senjakala mengisahkan mengenai runtuhnya 

kerajaan singhasari yang disearang oleh kerajaan Gelang-Gelang, yakni 

pemberontakan yang dilakukan oleh Jayakatwang.  Permasalahan 

bermula ketika Jayakatwang yang ingin meruntuhkan kerajaan Singhasari 

sepererti yang telah di lakukan Ken Arok terahadap kerajaan Kediri. 

Jayakatwang dengan segala tekadnya yang bulat maka memerintahkan 

seluruh prajurit Gelang- Gelang untuk mempersipakan rencana 

penyerangan ke Kutaraja Singhasari di bawah Komando Patih Kebo 

Mundarang. Rencana dari Jayakatwang ternyata telah diketahui oleh telik 

dari Raden Wijaya yang sedang memata – matai persiapan pasukan 
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Gelang – Gelang di perbatasan Kutaraja, Mameling. Raden Awijaya 

menerima kabar adanya pasukan Gelang – Gelang di Mameling yang 

kemudian Raden Wijaya segera melapor ke Kertanegara akan tetapi 

laporan dari Raden Wijaya malah dibantah oleh Sri Baginda Prabu 

kertanegara yang berbalik memarahi Raden Wijaya spuaya tidak 

membuat berita bohong akan pemberontakan oleh Jayakatwang dari 

pembicara tersebut ternyata didengar dan di awasi oleh mata – mata dari 

Gelang – gelang. Kerajaan Sigha sari dibawah komando Ranggalawe 

bersiap menuju Mameling rencana tersebut dilakukan Singhasari untuk 

mengahadang  pasukan Gelang – gelang. Perang pun akhirnya tak 

terelakan pasukan Sighasari yang terdesak akhirnya mundur, dalam 

kondisi kacau akhirnya Sighasari dapat di kalahkan, dengan 

meningglanya Kertanegara maka Sighasari runtuh.  

F. Tinjauuan Materi Sejarah Mengenai Kerajaan Singhasari 

a. Sejarah Kerajaan Singhasari 

Kearajaan singhasari atau sering pula ditulis Singasari atau 

Simgosari, sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok 

pada 1222. Lokasi kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di daerah 

Singosari, Malang. Kerajaan disebut juga sebagai Tumapel.( Di adaptasi 

dari Wikipedia.com) 

Menurut Pararaton, Tumapel semula hanyasebuah daerah bawahan 

kerajaan Kediri. Yang menjabat sebagai akuwu (setara camat ) Tumapel 

saat itu adalah Tunggul Ametung. Ia mati dibunuh dengan cara tipu 
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muslihat oleh pengawalnya sendiri yang bernama Ken Arok, yang 

kemudian menjadi akuwu baru. Ken Arok yang mengawini istri Tunggul 

Ametung yang bernama Ken Dedes. Kemudian berniat melepaskan 

Tumapel dari kekuasaan Kadari. 

Pararaton adalah manuskrip jawa kuno yang ditulis dalam bentuk 

dongeng yang berbeda dengan bentuk tulisan sejarah. Oleh karena itu 

beberapa ahli sejarah menolak kebenaran naskah tersebut. Namun, perlu 

diperhatikan bahwa cerita itu tidak diperuntukkan bagi para ahli sejarah, 

melainkan bagi masyarakat Jawa Kuno yang pada saat itu banyak 

mendapat pengaruh dari kepercayaan Hindu. Maka dengan sendirinya, 

manuskrip tersebut dikisahkan sesuai dengan alam pikiran masyarakat 

yang membacanya. Ajaran hinduisme, meliputi diantaranya dewa-dewa, 

titisan, karma dan yoga. Ajaran itu mempengaruhi alam pikiran 

masyarakat Jawa dan kesusasteraannya. Pararaton adalah hasil sastra dari 

zaman itu, maka dengan sendirinya sastra Pararaton juga bersudut 

pandang ajaran Hinduisme. Berikut ini adalah ringkasan cerita tentang 

Ken Arok sebagaimana tertulis di dalam naskah Pararaton. 

Pada tahun 1254 terjadi perseteruan antara Kertajaya raja Kadari 

melawan kaum Brahmana. Para Brahmana lalu mengagabungkan diri 

dengan Ken Arok yang mengangkat dirinya menjadi seorang raja 

pertama Tumapel yang bergelar Sri Rajasa Sang Amurawabhumi. Perang 

melawan Kadari meletus di Desa Ganter yang dimenangkan oleh pihak 

Tumapel. 
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Nagarakretagama juga menyebut tahun sama yang untuk pendirian 

Kerajaan Tumapel, namun tidak menyebutkan adanya nama Ken Arok. 

Dalam naskah itu, pendiri kerajaan Tumapel bernama ranggah Rajasa 

Sang Girinathaputra yang berhasil mengalahkan Kertajaya Raja Kadari. 

Prasasti Mula Malurung atasnama Kertanegara tahuin 1255, 

menyebutkan kalau pendiri Kerajaan Tumapel adalh Bhatara Siwa. 

Mungkin nama ini adalah gelar  Anumerta dari ranggah Rajasa, karena 

karena dalam Negarakkertagama arwah pendiri kerajaan Tumapel 

tersebut dipuja sebagai Siwa. Selain itu, pararaton juga menyebutkan 

bahwa, sebelum maju perang malawan kerajaan Kadiri, Ken Arok 

menggunakan julukan Bhatara Siwa. 

Pada pertempuran di Ganter ( 1222 ), Kertjaya dapat dikalahkan. 

Di atas kekuasannya ini, Ken Arok menyakan diri sebagai seorang raja 

baru dengan gelar Sri Ranggah Rajasa Bhtara sang Amurawabhumi. 

Nama Tumapel diganti menjadi Singhasari. Ken Arok Hnya memerintah 

selama lima tahun ( 1222 – 1227 ). Dari perkawinannya dengan Ken 

Dedes, Ken Arok memperoleh tiga orang putera dan seorang puteri, yaitu 

Mahisa Wunga Teleng, Panji Saprang, Agnibaya dan Dewi Rimbu. Dan 

perkawinan keduanya dengan Ken Umang, Ken Arok juga mempunyai 

tiga putera dan seorang puteri yaitu Panji Tohjaya, Panji Sudatu, Tuan 

Wregola dan Dewi Rambi. Putera sulung Ken Dedes keturunan Tunggul 

Ametung bernama Anusapati. 
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Bertahun-tahun lamanya kisah pembunuhan Tunggul Ametung 

dirahasiakan oleh Ken Dedes terhadap Anusapati. Namun, ketika 

Anusapati telah remaja dan ia merasa diperlakukan lain daripada saudara-

saudaranya oleh Sang Amurwabhumi, muncullah rasa curiga di dalam 

hati Anusapati. Atas desakan pengasuhnya, Anusapati bertanya kepada 

Ken Dedes, mengapa Sang Amurwabhumi bersikap demikian. Jawab 

Ken Dedes, “Jika engkau ingin tahu, ayahmu yang sebenarnya ialah

mendiang Tunggul Ametung. Ayahmu telah mati, ketika engkau masih di 

dalam kandungan. Pada waktu itu aku dikawini oleh Sang 

Amurwabhumi.” Anusapati bertanya lagi, “Apa sebabnya ayah

meninggal?” Jawab Ken Dedes, “Dibunuh oleh Sang Amurwabhumi”.

Pada saat itu Ken Dedes terdiam, merasa telah membocorkan rahasia. 

Anusapati bertanya lagi:”Ibunda, bolehkan saya melihat keris Gandring

pusaka Sang Amurwabhumi?” Keris pun diperlihatkan Ken Dedes

kepada Anusapati. 

Anusapati mempunyai seorang pengalasan berasal dari Desa Batil. 

Pengalasan itu segera dipanggil dan diberi perintah untuk membunuh 

Sang Amurwabhumi dengan keris Gandring. Tanpa membantah, 

pengalasan itu pun pergi untuk membunuh Ken Arok. Dengan serta 

merta, Sang Amurwabhumi yang sedang bersantap ditikam dari 

belakang, mati seketika itu juga. Ketika itu hari Kamis Pon, wuku 

Landep, waktu senja matahari baru saja tenggelam, tahun Saka 1169 

(1297 Masehi). Setelah menikam, pengalasan itu pun lari untuk member 
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laporan kepada Anusapati. Anusapati kemudian memberinya hadiah 

imbalan. Katanya:”Telah mati terbunuh, oleh hamba, ayah paduka!”

Dengan serta merta pula, pengalasan itu dihabisi hidupnya oleh 

Anusapati. Karenanya tersiar kabar: “Sang Prabu mati kena amuk orang

dari Desa Batil. Anusapati telah membalaskan dendam dengan 

membunuh pengalasan itu:. Rajasa Sang Amurwabhumi pun dicandikan 

di Kagenengan. 

Anusapati mempunyai seorang pengalasan berasal dari Desa Batil. 

Pengalasan itu segera dipanggil dan diberi perintah untuk membunuh 

Sang Amurwabhumi dengan keris Gandring. Tanpa membantah, 

pengalasan itu pun pergi untuk membunuh Ken Arok. Dengan serta 

merta, Sang Amurwabhumi yang sedang bersantap ditikam dari 

belakang, mati seketika itu juga. Ketika itu hari Kamis Pon, wuku 

Landep, waktu senja matahari baru saja tenggelam, tahun Saka 1169 

(1297 Masehi). Setelah menikam, pengalasan itu pun lari untuk member 

laporan kepada Anusapati. Anusapati kemudian memberinya hadiah 

imbalan. Katanya:”Telah mati terbunuh, oleh hamba, ayah paduka!”

Dengan serta merta pula, pengalasan itu dihabisi hidupnya oleh 

Anusapati. Karenanya tersiar kabar: “Sang Prabu mati kena amuk orang 

dari Desa Batil. Anusapati telah membalaskan dendam dengan 

membunuh pengalasan itu:. Rajasa Sang Amurwabhumi pun dicandikan 

di Kagenengan. 
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b. Sistem Pemerintahan Kerajaan Singasari 

 Ada dua versi yang menyebutkan silsilah kerajaan Singasari alias 

Tumapel ini. Versi pertama adalah versi Pararaton yang informasinya 

didapat dari Prasasti Kudadu. Pararaton menyebutkan Ken Arok adalah 

pendiri Kerajaan Singasari yang digantikan oleh Anusapati (1247–1249 

M). Anusapati diganti oleh Tohjaya (1249–1250 M), yang diteruskan 

oleh Ranggawuni alias Wisnuwardhana (1250–1272 M). Terakhir adalah 

Kertanegara yang memerintah sejak 1272 hingga 1292 M. Sementara 

pada versi Negarakretagama, raja pertama Kerajaan Singasari adalah 

Rangga Rajasa Sang Girinathapura (1222–1227 M). Selanjutnya adalah 

Anusapati, yang dilanjutkan Wisnuwardhana (1248–1254 M). Terakhir 

adalah Kertanagara (1254–1292 M). Data ini didapat dari prasasti Mula 

Malurung. 

1) Ken Arok (1222–1227 M)  

Pendiri Kerajaan Singasari adalah Ken Arok yang sekaligus juga 

menjadi Raja Singasari yang pertama dengan gelar Sri Ranggah 

Rajasa Sang Amurwabumi. Munculnya Ken Arok sebagai raja 

pertama Singasari menandai munculnya suatu dinasti baru, yakni 

Dinasti Rajasa (Rajasawangsa) atau Girindra (Girindrawangsa). Ken 

Arok hanya memerintah selama lima tahun (1222–1227 M). Pada 

tahun 1227 M, Ken Arok dibunuh oleh seorang suruhan Anusapati 

(anak tiri Ken Arok). Ken Arok dimakamkan di Kegenengan dalam 

bangunan Siwa–Buddha. 
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2) Anusapati (1227–1248 M)  

Dengan meninggalnya Ken Arok maka takhta Kerajaan Singasari 

jatuh ke tangan Anusapati. Dalam jangka waktu pemerintahaannya 

yang lama, Anusapati tidak banyak melakukan pembaharuan-

pembaharuan karena larut dengan kesenangannya menyabung ayam. 

Peristiwa kematian Ken Arok akhirnya terbongkar dan sampai juga 

ke Tohjoyo (putra Ken Arok dengan Ken Umang). Tohjoyo 

mengetahui bahwa Anusapati gemar menyabung ayam sehingga 

diundangnya Anusapati ke Gedong Jiwa (tempat kediamanan 

Tohjoyo) untuk mengadakan pesta sabung ayam. Pada saat 

Anusapati asyik menyaksikan aduan ayamnya, secara tiba-tiba 

Tohjoyo menyabut keris buatan Empu Gandring yang dibawanya 

dan langsung menusuk Anusapati. Dengan demikian, meninggallah 

Anusapati yang didharmakan di Candi Kidal 

3) Tohjoyo (1248 M)  

  Dengan meninggalnya Anusapati maka tahta Kerajaan Singasari 

dipegang oleh Tohjoyo. Namun, Tohjoyo memerintah Kerajaan 

Singasari tidak lama sebab anak Anusapati yang bernama 

Ranggawuni berusaha membalas kematian ayahnya. Dengan bantuan 

Mahesa Cempaka dan para pengikutnya, Ranggawuni berhasil 

menggulingkan Tohjoyo dan kemudian menduduki singgasana.  
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4) Ranggawuni (1248–1268 M)  

  Ranggawuni naik takhta Kerajaan Singasari pada tahun 1248 M 

dengan gelar Sri Jaya Wisnuwardana oleh Mahesa Cempaka (anak 

dari Mahesa Wongateleng) yang diberi kedudukan sebagai ratu 

angabhaya dengan gelar Narasinghamurti. Pemerintahan 

Ranggawuni membawa ketenteraman dan kesejahteran rakyat 

Singasari. Pada tahun 1254 M Wisnuwardana mengangkat putranya 

yang bernama Kertanegara sebagai yuwaraja (raja muda) dengan 

maksud mempersiapkannya menjadi raja besar di Kerajaan 

Singasari. Pada tahun 1268 Wisnuwardana meninggal dunia dan 

didharmakan di Jajaghu atau Candi Jago sebagai Buddha 

Amogapasa dan di Candi Waleri sebagai Siwa. 

5) Kertanegara (1268-1292 M)  

    Kertanegara adalah Raja Singasari terakhir dan terbesar karena 

mempunyai cita-cita untuk menyatukan seluruh Nusantara. Ia naik 

takhta pada tahun 1268 dengan gelar Sri Maharajadiraja Sri 

Kertanegara. Dalam pemerintahannya, ia dibantu oleh tiga orang 

mahamentri, yaitu maha mentri i hino, mahamentri i halu, dan 

mahamenteri i sirikan. Untuk dapat mewujudkan gagasan penyatuan 

Nusantara, ia mengganti pejabat-pejabat yang kolot dengan yang 

baru, seperti Patih Raganata digantikan oleh Patih Aragani. Banyak 

Wide dijadikan Bupati di Sumenep (Madura) dengan gelar Aria 

Wiaraja. Setelah Jawa dapat diselesaikan, kemudian perhatian 
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ditujukan ke daerah lain. Kertanegara mengirimkan utusan ke 

Melayu yang dikenal dengan nama Ekspedisi Pamalayu 1275 yang 

berhasil menguasai Kerajaan Melayu. Hal ini ditandai dengan 

pengirimkan Arca Amoghapasa ke Dharmasraya atas perintah Raja 

Kertanegara. 

     Selain menguasai Melayu, Singasari juga menaklukan Pahang, 

Sunda, Bali, Bakulapura (Kalimantan Barat), dan Gurun (Maluku). 

Kertanegara juga menjalin hubungan persahabatan dengan raja 

Champa,dengan tujuan untuk menahan perluasaan kekuasaan 

Kubilai Khan dari Dinasti Mongol. Kubilai Khan menuntut raja-raja 

di daerah selatan termasuk Indonesia mengakuinya sebagai yang 

dipertuan. Kertanegara menolak dengan melukai muka utusannya 

yang bernama Mengki. Tindakan Kertanegara ini membuat Kubilai 

Khan marah besar dan bermaksud menghukumnya dengan 

mengirimkan pasukannya ke Jawa. Mengetahui sebagian besar 

pasukan Singasari dikirim untuk menghadapi serangan Mongol maka 

Jayakatwang (Kediri) menggunakan kesempatan untuk 

menyerangnya. Serangan dilancarakan dari dua arah, yakni dari arah 

utara merupakan pasukan pancingan dan dari arah selatan 

merupakan pasukan inti.  

    Pasukan Kediri dari arah selatan dipimpin langsung oleh 

Jayakatwang dan berhasil masuk istana dan menemukan Kertanagera 

berpesta pora dengan para pembesar istana. Kertanaga beserta 
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pembesar-pembesar istana tewas dalam serangan tersebut. Ardharaja 

berbalik memihak kepada ayahnya (Jayakatwang), sedangkan Raden 

Wijaya berhasil menyelamatkan diri dan menuju Madura dengan 

maksud minta perlindungan dan bantuan kepada Aria Wiraraja. Atas 

bantuan Aria Wiraraja, Raden Wijaya mendapat pengampunan dan 

mengabdi kepada Jayakatwang. Raden Wijaya diberi sebidang tanah 

yang bernama Tanah Tarik oleh Jayakatwang untuk ditempati. 

Dengan gugurnya Kertanegara maka Kerajaan Singasari dikuasai 

oleh Jayakatwang. Ini berarti berakhirnya kekuasan Kerajaan 

Singasari. Sesuai dengan agama yang dianutnya, Kertanegara 

kemudian didharmakan sebagai Siwa––Buddha (Bairawa) di Candi 

Singasari. Arca perwujudannya dikenal dengan nama Joko Dolog 

yang sekarang berada di Taman Simpang, Surabaya 

c. Runtuhnya Kerajaan Singhasari 

Sebagai sebuah kerajaan, perjalanan kerajaan Singasari bisa 

dikatakan berlangsung singkat. Hal ini terkait dengan adanya 

sengketa yang terjadi dilingkup istana kerajaan yang kental dengan 

nuansa perebutan kekuasaan. Pada saat itu Kerajaan Singasari 

sibuk mengirimkan angkatan perangnya ke luar Jawa. Akhirnya 

Kerajaan Singasari mengalami keropos di bagian dalam. Pada 

tahun 1292 terjadi pemberontakan Jayakatwang bupati Gelang-

Gelang, yang merupakan sepupu, sekaligus ipar, sekaligus besan 

dari Kertanegara sendiri. Dalam serangan itu Kertanegara mati 
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terbunuh. Setelah runtuhnya Singasari, Jayakatwang menjadi raja 

dan membangun ibu kota baru di Kediri. Riwayat Kerajaan 

Tumapel-Singasari pun berakhir.  

d. Hubungan Kerjaan Singhasari dengan Majapahit 

Pararaton, Nagarakretagama dan prasasti Kudadu 

mengisahkan Raden Wijaya, cucu Narasingamurti yang menjadi 

menantu Kertanegara lolos dari maut. Berkat bantuan Aria 

Wiararaja (penentang politik Kertanagara), ia kemudian diampuni 

oleh Jayakatwang dan diberi hak mendirikan desa Majapahit. Pada 

tahun 1293 datang pasukan Mongol yang dipimpin Ike Mese untuk 

menaklukkan Jawa. Mereka dimanfaatkan Raden Wijaya untuk 

mengalahkan Jayakatwang di Kadiri. Setelah Kadiri runtuh, Raden 

Wijaya dengan siasat cerdik ganti mengusir tentara Mongol keluar 

dari tanah Jawa. Raden Wijaya kemudian mendirikan Kerajaan 

Majapahit sebagai kelanjutan Singasari, dan menyatakan dirinya 

sebagai anggota Wangsa Rajasa, yaitu dinasti yang didirikan oleh 

Ken Arok.  

G. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelusuran peneliti dapat disimpulkan bahwa 

pengunaan komik Singhasari pada pembelajaran sejarah dan 

pengaruhnya terhadap minat belajar siswa, belum pernah dikaji dalam 

penelitian sebelumnya atau pun dalam referensi lainnya. Adapun 

referensi tersebut antara lain: 
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Eko Yuli Supriyanta, penelitannya dengan judul Pengembangan 

Media Komik untuk Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial tentang 

Sejarah Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada Kelas V SD 

Muhammadiyah Mutihan Wates Kulon Progo. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa media komik yang dikembangkan mampu menarik 

minat dan motivasi belajar sejarah siswa sehingga siswa lebih mudah 

mempelajari materi sejarah khususnya pada pokok bahasan persiapan 

kemerdekaan Indonesia. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama menggunkan metode 

penelitian pengembangan (Research and Development) dan media yang 

dikembangkan yaitu komik sejarah. Sedangkan perbedaannya terletak 

pada sasaran penelitian, tahapan penelitian, dan materi pokok yang 

dikembangkan. 

Erma Dwi Astuty (2011) penelitiannya yang berjudul Historical 

Comic sebagai Media Pembelajaran IPS Materi Sejarah Pada Pokok 

Bahasan Perkembangan Kehidupan Masa Pra-Aksara Pada Siswa Kelas 

VII SMP Negeri 1 Kalinyamatan Jepara, menerangkan bahwa siswa yang 

dalam proses pembelajarannya menggunakan Historical comic sebagai 

media pembelajaran IPS materi sejarah, minat belajar sejarahnya lebih 

tinggi bila dibandingkan dengan yang tidak menggunakan Historical 

Comic. Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pada 

jenis media yang digunakan yaitu komik sejarah, sedangkan 
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perbedaannya adalah pada metode penelitian dan pokok bahasan dalam 

materi pembelajarannya.  

Jurnal yang di tulis oleh Maria Johana dan Ari Widayanti dengan 

judul Komik sebagai Media Pengajaran Bahasa yang Komunikatif bagi 

Siswa SMP menjelaskan bahwa komik sebagai salah satu jenis buku 

bacaan  adalah media yang menarik dengan ilustrasi yang penuh warna, 

tema dan plot yang sederhana dan mudah dipahami. Komik sebagai 

media pembelajaran dapat digunakan untuk memotivasi peserta didik 

untuk menikmati dalam membaca. Sehingga dalam pengajaran komik 

sangat tepat digunakan sebagai bahasa yang komunikatif. Jurnal kedua, 

dtulis oleh Ary Nur Wahyuningsih yang berjudul Pengembangan Media 

Komik Bergambar Materi Sistem Saraf untuk Pembelajaran yang 

Menggunakan Strategi PQ4R. Penelitian ini menghasilkan perangkat 

pembelajaran dengan sumber belajar media komik bergambar sistem 

saraf manusia untuk pembelajaran yang menggunakan strategi PQ4R di 

SMA Negeri I Bojong yang valid efektif dan praktis. Selanjutnya jurnal 

yang ditulis oleh Heru Dwi Waluyanto dengan judul Komik sebagai 

Media Komunikasi Visual Pembelajaan. Dalam penelitiannya ini 

Waluyanto menjelaskan bahwa komik dapat digunakan sebagai alternatif 

media untuk berfikir kreatif dan berkomunikasi secara visual. 

Zulkham Fatturrakhman, dengan penelitian berjudul Pengaruh 

Media Pembelajaran Film Dokumenter Terhadap Hasil Belajar 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
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kuantitatif dengan desain eksperimen pola Pretest-Posttest Control 

Group Design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelas XI IPS 

yang berjumlah 128 siswa, terdiri dari 4 kelas. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan teknik Simple Random Sampling. Cara ini dilakukan 

setelah menganalisis hasil Nilai Ulangan Sejarah Semester 1 yang 

hasilnya homogen dan berdistribusi normal. Dalam pengambilan sampel 

diperoleh 2 kelas yaitu kelas XI IPS 3 sebagai kelas kontrol dan kelas XI 

IPS 2 sebagai kelas eksperimen. 

Hasil penelitian SulistiyoRini Puji Astuti tahun 2012 dengan 

judul pengaruh penggunaan media animasi kartun terhadap prestasi 

belajarmata pelajaran fiqih siswa kelasII diMIN kragan kecamatan 

gondangrejo kabupaten karanganyar tahun pelajaran 20111/2012. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwat hitung >t tabel. Maka dapat disimpulkan 

bahwa pengajuan hipotesis diterima atau penggunaan media pendidikan 

animasi kartun berpenggaruh padaprestasi belajar. 

Hasil penelitain ini sebgai penunjang uji eksperimen pengaruh 

penggunaan media Komik Sighasari terhadap minat belajar Sejarah 

siswa. Komik sebagai sarana uji eksperimen sendiri sudah memenuhi 

syarat sebagai komik yang baik.  pendidikan di Indonesia selama ini 

lebih menekankan pada aspek verbalisme, tak terkecuali dalam 

pembelajaran sejarah. Hal ini tampak dari kecenderungan pendidikan 

hanya dimaknai sebagai transfer of knowledge (Chan, 2002: xviii). Di 

dalam verbalisme, penekanan pendidikan bukan mengarahkan kepada 



46 

pemahaman, melainkan lebih cenderung pada hapalan. Verbalisme dalam 

pembelajaran juga menjadi gejala yang lazim dalam pembelajaran 

sejarah. Sesungguhnya posisi pembelajaran sejarah sangat strategis 

dalam menciptakan kesadaran sejarah di kalangan peserta didik. Oleh 

karena itu sudah semestinya pelajaran sejarah menjadi mata pelajaran 

yang sangat penting, menarik, menyenangkan dan tidak membosankan. 

Keterbatasan sumber dan media terkait dengan materi tersebut 

menjadi salah satu pangkal persoalannya. Hal ini sebagaimana diakui 

oleh Darwati, S.Pd., M.Pd., guru sejarah sekaligus Ketua MGMP Sejarah 

SMA Kabupaten Semarang (wawancara, 15 September 2016). 

Umumnya, media untuk materi sejarah masa Hindu-Budha hanyalah 

foto-foto candi dan prasasti peninggalannya sehingga kurang 

menggambarkan cerita secara utuh. 

Upaya untuk menumbuhkan kesadaran terhadap arti penting 

konservasi budaya dan sejarah adalah dengan variasi media 

pembelajaran. Variasi pemanfaatan pembelajaran memiliki manfaat 

penting dalam pendekatan saintifik (Majid, 2014:56). Dengan demikian, 

ketersediaan berbagai bahan atau sumber belajar utamanya dalam 

tahapan mengamati dan mencari informasi yang memungkinkan siswa 

dapat memperoleh informasi yang cukup guna mencapai tujuan 

pembelajaran harus diutamakan. Agar lebih menarik dan mempermudah 

siswa dalam mencapai tujuan berbagai bahan atau sumber belajar dapat 
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dikemas dengan berbagai inovasi, misalnya dengan penggunaan media 

agar menarik perhatian siswa dan merangsang siswa untuk belajar. 

Banyak media pembelajaran yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran sejarah. Salah satu media pembelajaran yang dapat 

digunakan adalah komik. Toni Masdiono (1998:3) menjelaskan bahwa 

komik merupakan susunan gambar bercerita dan memberikan pesan-

pesan pembacanya. Karena memiliki kelebihan, yaitu mudah dipahami 

gambar yang sederhana ditambah kata-kata dalam bahasa sehari-hari 

membuat komik dapat dibaca oleh semua orang. 

Dengan berbagai nilai lebih tersebut maka media komik sangat 

sesuai untuk diterapkan dalam pembelajaran sejarah. Karena prinsip 

cerita dan alur kronologis sejarah akan tampak sangat konkret apabila 

dikemas dalam bentuk komik sejarah. Realitasnya hingga saat ini sangat 

jarang produksi dan pemanfaatan komik yang memang ditujukan untuk 

kepentingan pembelajaran sejarah. Komik-komik yang diproduksi 

umumnya adalah komik-komik yang bersifat hiburan semata dengan 

aneka tokoh fiktif dan superhero misalnya Spiderman, Naruto, Detektif 

Conan, Si Buta dari Gua Hantu dan lain sebagainya. Atas dasar berbagai 

kondisi di atas maka kami memandang penting untuk mengkaji dan 

mengembangkan komik kesejarahan sebagai strategi konservasi budaya. 

Dengan demikian, penelitian ini akan menghasilkan produk berupa 

komik yang mengangkat kearifan lokal sebagai media dan sumber belajar 

sejarah. 
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Penelitian-penelitian tersebut mempunyai kedudukan untuk 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam 

mengembangkan media komik sejarah sebagai media pembelajaran dan 

supaya tidak terjadi penelitian yang sama dan bukan merupakan 

plagiatisme Berdasarkan penelitian tersebut,maka penulis berasumsi 

bahwa selain media pembelajaran berpengaruh terhadap motivasi 

belajar,tentu juga berpengaruh pada bidang yang lain. Oleh karena itu 

penelitian ini akan membahas mengenaipengaruh pengunaan media 

komik terhadap minat belajar sejarah siswa kelas XI IPS SMA N 1 

Cepogo 
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H. Kerangka Berfikir 

     

Pembelajaran Sejarah 

Kebutuhan media 

pembelajaran yang praktis, 

inovatif, dan kreatif 

Belum tersedianya 

media yang menarik 

untuk mendukung 

proses belajar siswa 

Pengaruh Penggunaan 

komik pembelajaran 

dapat membangkitkan 

minat belajar siswa 

Uji coba terbatas media pembelajaran

komik sejarah Kerajaan Singhasari 

Respon Siswa terhadap minat belajar 

Sejarah 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikaji pada bab IV, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa: 

Penggunaan Komik Singhasari pada mata pelajaran sejarah di SMA 

Negeri 1 Cepogo Kabupaten Boyolali, dapat dikatakan baik. Dalam kegiatan 

pembelajaran guru mengajak siswa secara akif yaitu melalui diskusi, serta 

guru telah mengintegrasikan penggunaan media pembelajaran yang interaktif 

ke dalam materi sejarah yang sesuai dengan RPP dan Silabus. Minat siswa 

kelas XI SMA Negeri 1 Cepogo Kabupaten Boyolali dalam belajar sejarah 

memberi pengaruh postif, artinya jika penggunaan media komik (X) nilainya 

adalah 0, maka minat belajar sejarah (Y) nilainya positif yaitu sebesar 67,93. 

termasuk dalam kategori sedang. 

Berdasarkan hasil penelitian sebanyak 65% siswa sangat tinggi dalam 

minat belajar sejarah dengan menggunakan media komik, 35% siswa 

merespon sangat tinggi dalam minat belajar sejarah dengan menggunakan 

media komik. Berdasarkan perhitungan angket yang disebarkan kepada 

responden di peroleh skor total sebesar 1629, apabila di rata-rata maka 

nilainya 93 dan masuk dalam kategori sangat tinggi minat siswa dalam 

belajar sejarah menggunakan media komik. 
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Penggunaan komik Sighasari berpengaruh terhadap minat belajar siswa, 

hal ini ditunjukkan dengan hasil uji hipotesis menggunakan program 

komputer SPSS 25 for windows, diperoleh koefisien regresi variabel X 

sebesar 0,056, artinya setiap peningkatan penggunaan madia komik pada 

mata pelajaran sejarah  sebesar 1 satuan, maka meningkatkan minat belajar 

siswa sebesar 0,056, koefisien positif artinya terjadi pengaruh yang positif 

antara penggunaan media komik dengan minat belajar siswa. Berdasarkan uji 

korelasi ditunjukan bahwa terdapat pengaruh atara penggunaan komik sejarah 

terhadap minat belajar sebesar 9%. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 

pengaruh antara penggunaan komik Singhasari pada mata pelajaran sejarah 

terhadap minat belajar siswa. Oleh karena itu, penggunaan media komik 

sebagai media pembelajaran dapat meningkatkan minat siswa untuk belajar 

Sejarah. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat disampaikan 

penggunaan komik Singhasari pada mata pelajaran sejarah berpengaruh 

terhadap minat belajar siswa, maka peneliti mengajukan saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi guru sejarah, diharapkan mampu menciptakan media pembelajaran 

yang interaktif hal tersebut diperuntukan untuk menarik minat siswa 

untuk belajar sejarah. Pembelajaran sejarah harus tidak selalu belajar 

dari guru atau berpusat kepada guru tetapi siswa harus diajak aktif 

dalam kegiatan pembelajaran. 
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2. Bagi siswa, seharusnya lebih meningkatkan pemahaman tentang materi 

sejarah, dimana materi sejarah itu memuat nilai-nilai yang berguna bagi 

siswa, selain nilai dalam materi sejarah juga kita belajar mengetahui 

sejarah bangsa Indonesia, dengan belajar sejarah maka kita dapat 

memprkuat identitas bangsa Indonesia. 

3. Bagi penelitian Media pembelajaran Sejarah menggunakan media 

komik perlu dimanfaatkan oleh guru sebagai salah satu alat bantu yang 

praktis dalam pembelajaran sejarah khususnya dalam pokok bahasan 

berkembangnya kerjaan Hindu di Indonesia. 
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