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SARI 

Istiqomatunisa, Ani, 2019. “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Picture and

Picture melalui Media Puzzle Gambar terhadap Minat Belajar Sejarah Siswa Kelas XI 

IPS SMA Negeri 3 Slawi Kabupaten Tegal Tahun Ajaran 2018/2019” Fakultas Ilmu 

Sosial, Universitas Negeri Semarang.  

Dosen Pembimbing ; Drs. Bain, M.Hum. 

Kata Kunci : Pengaruh, Model Pembelajaran Picture and Picture Puzzle Gambar. 

Minat Belajar 

Pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan sistematis bersifat interaktif dan 

komunikatif yang dilakukan antara pendidik dengan siswa dalam kelas maupun di luar 

kelas. Namun, kenyataannya banyak para guru yang mengajar tanpa menggunakan model 

dan media dikarenakan keterbatasan pengetahuan tentang itu semua. Hal ini membuat 

para siswa jenuh, akibatnya para siswa tidak maksimal menerima pelajaran yang 

dijelaskan oleh sang guru. Para siswa menjadi bosan dan tidak memiliki niat untuk belajar 

lagi. Untuk mengatasi masalah tersebut salah satu caranya dengan menggunakan model 

pembelajaran yang memiliki ciri inovatif, aktif, kreatif, dan menyenangkan adalah model 

Picture and Picture. Salah satu model pembelajaran picture and picture diantaranya media 

puzzle gambar. Melalui media puzzle gambar siswa dapat bermain dan belajar sehingga 

dapat meningkatkan minat belajar siswa. 

Penelitian ini bertujuan : 1) Mengetahui efektivitas pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran picture and picture melalui media puzzle gambar. 2) Mengetahui 

minat belajar yang tumbuh setelah pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

picture and picture melalui media puzzle gambar. 3) Mengetahui pengaruh 

keefektivitasan pembelajaran menggunakan model pembelajaran picture and picture 

melalui puzzle gambar terhadap minat belajar siswa XI IPS SMA Negeri 3 Slawi.  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif eksperimen, dengan populasi 

seluruh siswa kelas XI IPS dan sampel siswa kelas XI IPS 1 dan XI IPS 2, variabel 

penelitian ini menggunakan variabel bebas yaitu kelas XI IPS 1 dan variabel terikat yaitu 

kelas XI IPS 2. teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik 

observasi, sebar angket dan studi dokumen. Variabel dalam penelitian ini adalah 

pengaruh penerapan model pembelajaran picture and picture melalui media puzzle 

gambar terhadap minat belajar sejarah siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Slawi kabupaten 

Tegal tahun ajaran 2018/2019. Analisis data yang digunakan yaitu Uji Persyaratan,  Uji 

Normalitas, Uji Homogenitas, Uji Hipotesis, Uji t, Uji Regresi dan Uji Hipotesis.  

Hasil Penelitian menunjukan Pelaksanaan penerapan model picture and picture 

dengan mengumpulkan data-data penelitian yang diperoleh berdasarkan hasil observasi 

atau pengamatan, wawancara dan catatan lapangan. Penerapan model pembelajaran 

picture and picture melalui puzzle gambar dapat meningkatkan minat belajar siswa, 

Penerapan model pembelajaran picture and picture melalui puzzle gambar dapat 

memudahkan siswa dalam memahami materi dalam pembelajaran. Terdapat pengaruh 

signifikan setelah penerapan model pembelajaran picture and picture melalui puzzle 

gambar terhadap minat belajar sejarah siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Slawi 

Kabupaten Tegal Tahun Ajaran 2018/2019 yaitu menunjukan siswa kelas eksperimen 

mengalami peningkatan dalam minat belajar sejarah. Saran untuk guru yaitu dapat 

menggunakan model pembelajaran picture and picture melalui media puzzle gambar 

untuk dapat diterapkan pada pembelajaran sejarah, dan lebih matang dalam 

mempersiapkan materi dalam pembelajaran agar lebih banyak waktu yang disediakan 

untuk mendampingi peserta didik dalam memecahkan masalah. 
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ABSTRACT 

Istiqomatunisa, Ani, 2019."The Effect of Application of the Picture and Picture 

Learning Model through Image Puzzle Media on Historical Learning Interest in Class XI 

IPS SMA Negeri 3 Slawi Tegal Regency, 2018/2019 Academic Year. Faculty of Social 

Sciences, Universitas Negeri Semarang.  

Adviser  ; Drs. Bain, M.Hum. 

Keywords: Influence, Picture Learning Model and Picture Puzzle. Interest to learn 

Learning is a systematic interactive and communicative process or activity 

carried out between educators and students in the classroom and outside the classroom. 

However, in reality many teachers who teach without using models and media because of 

limited knowledge about it all. This makes students bored, as a result students are not 

optimally accepting the lessons explained by the teacher. The students become bored and 

do not have the intention to study again. One way to overcome this problem is to use a 

learning model that has innovative, active, creative and fun characteristics is the Picture 

and Picture model. One of the picture and picture learning models is a picture puzzle 

media. Through picture puzzle media students can play and learn so as to increase student 

interest in learning. 

This study aims: 1) Knowing the effectiveness of learning using picture and 

picture learning models through picture puzzle media. 2) Knowing the growing interest in 

learning after learning using picture and picture learning models through picture puzzle 

media. 3) Determine the effect of the effectiveness of learning using the picture and 

picture learning model through picture puzzles on the learning interest of XI IPS students 

of SMA Negeri 3 Slawi. 

This research is an experimental quantitative study, with a population of all 

students of class XI IPS and sample of students of class XI IPS 1 and XI IPS 2, the 

variables of this study use independent variables namely class XI IPS 1 and the dependent 

variable namely class XI IPS 2. data collection techniques in this study using observation 

techniques, questionnaire distribution and document study. The variable in this study is 

the effect of the application of picture and picture learning models through picture puzzle 

media to the interest in learning history of class XI IPS students of SMA Negeri 3 Slawi 

Tegal district in 2018/2019. Analysis of the data used are Test Requirements, Normality 

Test, Homogeneity Test, Hypothesis Test, t Test, Regression Test and Hypothesis Test. 

The research results show the implementation of the application of picture and 

picture models by collecting research data obtained based on observations, interviews and 

field notes. The application of picture and picture learning models through picture puzzles 

can increase student interest in learning, the application of picture and picture learning 

models through picture puzzles can make it easier for students to understand the material 

in learning. There was a significant influence after the application of the picture and 

picture learning model through picture puzzles on the interest in learning history of class 

XI IPS students of SMA Negeri 3 Slawi Tegal Regency in 2018/2019 which showed that 

the experimental class students experienced an increase in interest in learning history. The 

suggestion for teachers is to be able to use a picture and picture learning model through 

picture puzzle media to be able to apply to learning history, and to be more mature in 

preparing material in learning so that more time is provided to assist students in solving 

problems. 
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]BAB I

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi 

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

yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Manusia 

yang terlibat dalam sistem pembelajaran terdiri dari peserta didik, guru dan 

tenaga lainnya, misalnya tenaga laboratorium. Meterialnya, meliputi buku-

buku, papan tulis dan kapur, fotografi, slide dan film, audio dan visual 

tape. Fasilitas dan perlengkapan, terdiri dari ruang kelas, pelengkapan 

audio visual, juga komputer. Prosedur, meliputi jadwal dan penyampaian 

informasi, praktik, belajar, ujian, dan sebagainya. Pembelajaran lebih 

menggambarkan usaha pendidik untuk membuat peserta didik melakukan 

proses pembelajaran.Namun, kenyataan nya banyak para guru yang 

mengajar tanpa menggunakan model dan media dikarenakan keterbatasan 

pengetahuan tentang itu semua. Hal ini membuat para siswa jenuh, 

akibatnya para siswa tidak maksimal menerima pelajaran yang jelaskan 

oleh sang guru. Para siswa menjadi bosan dan tidak memiliki nat untuk 

belajar lagi.  

Pembelajaran diartikan sebagai sebuah usaha mempengaruhi

emosi, intelektual, dan spiritual seseorang agar mau belajar dengan

kehendaknya sendiri (Nata, 2009: 85). Melalui proses pembelajaran akan 
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]membentuk pengalaman belajar yang dapat meningkatkan moral dan

keaktifan peserta didik. Pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan

sistematis bersifat interaktif dan komunikatif yang dilakukan antara

pendidik dengan siswa dalam kelas maupun di luar kelas (Arifin, 2009: 

11). Pada pengertian pembelajaran terdapat dua tindakan yaitu belajar

yang dilakukan oleh peserta didik dan mengajar yang dilakukan oleh

pendidik. Leo Agung & Sri Wahyuni (2013: 5) menyatakan bahwa tujuan

pembelajaran pada hakikatnya adalah perubahan perilaku peserta didik 

baik dalam bidang kognitif, afektif maupun psikomotorik. 

Sedangkan Istilah Sejarah memiliki kedekatan pelafalan dan 

sekaligus pengertian dengan istilah kata syajarah yang berarti “pohon”

atau syajarah yang berarti “terjadi” (Kuntowijoyo, 2005 : 1). Kedua kata 

ini dalam bahasa Arab inilah yang kemudian dilafalkan sebagai Sejarah 

dalam bahasa Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa lazimnya pohon ( 

syajarah ) itu memiliki cabang-cabang akar yang kuat menghunjam ke 

dalam perut bumi, 11 menumbuhkan batang yang berdiri tegak, serta 

memiliki cabang-cabang dan ranting-ranting tempat tumbuh dan 

berkembangnya dedaunan, bunga, dan juga buah yang lebat. 

Diinspirasikan dari keadaan pohon yang seperti itulah dikembangkan dari 

pengertian dasar dari sejarah, bahwa pengertian sejarah sebagai (1) suatu 

urutan asal-usul keturunan yang berkesinambungan sejak jauh sebelum 

buyut, lalu secara berturut-turut diteruskan oleh buyut, kakek, ayah, hingga 

sampai keberadaanya saat ini; (2) suatu silsilah keturunan yang bercabang-
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cabang sejak orang tua, anak, cicit, dan seterusnya; (3) pertumbuhan dan 

perkembangan dari peristiwa yang lain secara berkesinambungan 

(kontinuitas) sesuai dengan garis waktu. Selain merujuk pada kata syajarah 

seperti yang diuraikan diatas, pengertian sejarah juga dapat digali dari kata 

historia ( bahasa Yunani Kuno ) yang kemudian berkembang menjadi kata 

history ( bahasa Inggris ) yang berarti orang pandai (Kuntowijoyo, 2005). 

Syamsudin dan Ismangun (1996) menjelaskan bahwa istilah 

historia atau history mengandung pengertian belajar dengan bertanya-

tanya. Istilah ini juga mengandung pengertian sebagai pertelaan tentang 

hal ihwal manusia secara kronologis. Dijelaskan bahwa, dalam kehidupan 

masyarakat kuno di Yunani dan Inggris, terdapat keinginan yang kuat 

untuk mengetahui peristiwa yang terkait dengan kehidupan manusia secara 

kronologis. Keinginan tersebut mendorong mereka untuk membuat dan 

menyampaikan pertanyaan – pertanyaan seperti, apa yang telah terjadi, 

kapan peristiwa itu terjadi, dimana peristiwa itu terjadi, mengapa peristiwa 

itu bisa terjadi, dan bagaimana alur peristiwanya. Dengan pertanyaan –

pertanyaan tadi maka akan didapatkan gambaran yang utuh tentang 

kehidupan masa lampau. 

Widja (1989) menyatakan bahwa pembelajaran sejarah adalah 

perpaduan antara aktivitas belajar dan mengajar yang di dalamnya 

mempelajari tentang peristiwa masa lampau yang erat kaitannya dengan 

masa 12 kini. Pendapat Widja tersebut dapat disimpulkan jika mata 

pelajaran sejarah merupakan bidang studi yang terkait dengan fakta-fakta 



4 

dalam ilmu sejarah namun tetap memperhatikan tujuan pendidikan pada 

umumnya. Peran pendidikan sejarah dalam pembentukan sikap 

nasionalisme guna mengantisipasi tantangan global dan berbagai gejolak 

disintegrasi yang melanda Indonesia akhir-akhir ini sangat dibutuhkan, hal 

ini mengingat pengalaman sejarah membuktikan sikap nasionalisme 

mampu membangkitkan dinamika sosial di masa lalu. Sikap nasionalisme 

yang dimiliki rakyat Indonesia telah mampu menghantarkan bangsa 

menuju kemerdekaan di tengah keterbelakangan pengetahuan rakyat 

Indonesia dan kuatnya persenjataan penjajah, dalam konteks saat itu. 

Namun saat ini peran pendidikan sejarah patut dipertanyakan, sikap 

nasionalisme yang dimiliki bangsa menunjukkan kerapuhan. Konflik antar 

suku dan agama karena perbedaan nilai, dan upaya beberapa daerah yang 

ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia 

merupakan bukti bahwa kesatuan nasional masih rapuh ( Hizam, 2007 ). 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 

22 tahun 2006 tentang Standar Isi yang tercantum dalam lampiran 

Peraturan Menteri, untuk satuan pendidikan dasar dan menengah 

dijelaskan terkait materi dan tujuan dari pembelajaran sejarah maka mata 

pelajaran Sejarah memiliki arti strategis dalam pembentukan watak dan 

peradaban bangsa yang bermartabat serta dalam pembentukan manusia 

Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Secara 

umum materi sejarah:  
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1) Mengandung nilai-nilai kepahlawanan, keteladanan, 

kepeloporan, patriotisme, nasionalisme, dan semangat 

pantang menyerah yang mendasari proses pembentukan 

watak dan kepribadian peserta didik. 

2) Memuat khasanah mengenai peradaban bangsa-bangsa, 

termasuk peradaban bangsa Indonesia. Materi tersebut 

merupakan bahan pendidikan 13 yang mendasar bagi 

proses pembentukan dan penciptaan peradaban bangsa 

Indonesia di masa depan. 

3) Menanamkan kesadaran persatuan dan persaudaraan serta 

solidaritas untuk menjadi perekat bangsa dalam 

menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. 

4) Sarat dengan ajaran moral dan kearifan yang berguna dalam 

mengatasi krisis multidimensi yang dihadapi dalam 

kehidupan sehari-hari. 

5) Berguna untuk menanamkan dan mengembangkan sikap 

bertanggung jawab dalam memelihara keseimbangan dan 

kelestarian lingkungan hidup Atas dasar hal tersebut, maka 

sejarah diberikan kepada seluruh siswa di sekolah dari 

tingkat dasar (SD dan sederajat) sampai tingkat menengah 

(SMA dan sederajat) dalam bentuk mata pelajaran. 

Kedudukannya yang penting dan strategis dalam pembangunan 

watak bangsa merupakan fungsi yang tidak bisa digantikan oleh mata 
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pelajaran lainnya. Meskipun demikian, terkait dengan materi sejarah dari 

tingkat dasar sampai menengah, Taufik Abdullah berpendapat agar siswa 

tidak bosan menerima materi sejarah, maka jika secara faktual yang 

disampaikan sama namun dalam setiap jenjang pendidikan, peristiwa 

tersebut akan tampil pada tingkat pengetahuan, pemahaman, serta 

pemberian keterangan sejarah yang semakin tinggi dan kompleks. Dengan 

demikian, setiap tingkatan atau tahap diharapkan bisa memberikan 

kesegaran dan kematangan intelektual ( Abdullah, 1996 ). 

Dari pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

sejarah tidak mengkhususkan mempelajari fakta-fakta dalam sejarah 

sebagai ilmu namun perpaduan antara sejarah dan tujuan pendidikan pada 

umumnya. Meski demikian, pembelajaran sejarah berusaha menampilkan 

fakta sejarah secara obyektif meskipun tetap dalam kerangka fakta sejarah 

yang sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri.  

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola 

yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di 

kelas. Model tersebut merupakan pola umum perilaku pembelajaran untuk 

mencapai kompetensi/tujuan pembelajaran yang diharapkan. Model 

pembelajaran adalah pola interaksi siswa dengan guru di dalam kelas yang 

menyangkut pendekatan, strategi, metode, teknik pembelajaran yang 

diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Dalam suatu 

model pembelajaran ditentukan bukan hanya apa yang harus dilakukan 
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guru, akan tetapi menyangkut tahapan-tahapan, prinsip-prinsip reaksi guru 

dan siswa serta sistem penunjang yang disyaratkan. 

Menurut Arends (dalam Suprijono, 2013: 46) model pembelajaran 

mengacu pada pendekatan yang digunakan termasuk di dalamnya tujuan-

tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, 

lingkungan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Menurut Joice & Weil 

(dalam Isjoni, 2013: 50) model pembelajaran adalah suatu pola atau 

rencana yang sudah direncanakan sedemikian rupa dan digunakan untuk 8 

menyusun kurikulum, mengatur materi pelajaran, dan memberi petunjuk 

kepada pengajar di kelasnya. 

Istarani (2011: 1) menjelaskan model pembelajaran adalah seluruh 

rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, 

sedang dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru serta segala 

fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung 

dalam proses belajar.Salah satu model pembelajaran yang memiliki ciri 

inovatif, aktif, kreatif, dan menyenangkan adalah model Picture and 

Picture. Model Picture and Picture merupakan suatu metode belajar yang 

menggunakan gambar yang dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan 

logis (Hamdani, 2011: 89). Model Picture and Picture mengandalkan 

gambar sebagai media dalam proses pembelajaran. Media gambar dapat 

merangsang siswa agar lebih termotivasi dan tertarik dalam pembelajaran.  

Model Pembelajaran Picture and Picture ini merupakan salah satu

bentuk model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif 
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merupakan suatu model pembelajaran yang mengutamakan adanya

kelompok-kelompok. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang

secara sadar dan sistematis mengembangkan interaksi yang saling asah,

silih asih, dan silih asuh. Model pembelajaran Picture and Picture adalah

suatu metode belajar yang menggunakan gambar dan dipasangkan / 

diurutkan menjadi urutan logis.  

Pembelajaran ini memiliki ciri Aktif, Inovatif, Kreatif, dan

Menyenangkan. Model apapun yang digunakan selalu menekankan

aktifnya peserta didik dalam setiap proses pembelajaran. Inovatif setiap

pembelajaran harus memberikan sesuatu yang baru, berbeda dan selalu

menarik minat peserta didik. Dan Kreatif, setiap pembelajarnya harus 

menimbulkan minat kepada peserta didik untuk menghasilkan sesuatu atau 

dapat menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan metode, teknik

atau cara yang dikuasai oleh siswa itu sendiri yang diperoleh dari proses

pembelajaran.Model Pembelajaran ini mengandalkan gambar sebagai

media dalam proses pembelajaran. Gambar-gambar ini menjadi faktor 

utama dalam proses pembelajaran.

Suprijono (2009: 125) mengemukakan langkah-langkah 

pembelajaran Picture and Picture, yaitu: guru menyampaikan kompetensi 

yang ingin dicapai, guru menyajikan materi sebagai pengantar, guru 

menunjukkan/memperlihatkan gambar-gambar yang berkaitan dengan 

materi, guru menunjuk/memanggil siswa secara bergantian 

memasang/mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis, guru 
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menanyakan alasan/dasar pemikiran urutan gambar tersebut, guru memulai 

menanamkan konsep/materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai, 

kesimpulan/rangkuman dan meningkatkan minat terhadap belajar mata 

pelajaran sejarah. 

Media Pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi dan dapat 

digunakan untuk penyampaian pesan pembelajaran. Dapat dikatakan 

bahwa bentuk komunikasi tidak akan berjalan tanpa bantuan sarana untuk 

penyampaian pesan. Bentuk-bentuk stimulus dapat digunakan sebagai 

media, 17 diantaranya adalah hubungan atau interaksi manusia, realitas, 

gambar bergerak atau tidak, tulisan dan suara yang direkam. Maka dengan 

kelima bentuk stimulus ini, akan membantu pembelajar mempelajari bahan 

pelajaran. Dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk stimulus yang dapat 

digunakan sebagai media pembelajaran adalah suara, lihat dan gerakan.  

Pengertian media mengarah kepada sesuatu yang mengantar atau 

meneruskan informasi (pesan) antara sumber (pemberi pesan) dan 

penerima pesan. Ada beberapa pengertian media yang dikemukakan oleh 

para ahli seperti Santoso S. Hamidjojo, Mc Luhan, serta Oemar Hamalik. 

(Sadiman, 1996) berpendapat bahwa media adalah semua bentuk perantara 

yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau menyebar ide, 

sehingga ide atau gagasan yang dikemukakan itu bisa sampai pada 

penerima. (Sadiman, 1996) menyatakan bahwa media disebut juga channel 

(saluran) karena menyampaikan pesan dari sumber informasi itu kepada 

penerima informasi. 
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Sementara itu Hamalik (1994) menyatakan bahwa hubungan 

komunikasi interaksi akan berjalan dengan lancar dan tercapainya hasil 

yang maksimal apabila digunakan alat bantu yang disebut media. Dari 

berbagai pengertian dan pembatasan yang telah diberikan oleh para ahli 

tentang media, ada beberapa unsur yang terkandung dalam media ( 

Sadiman, 1996 ), yaitu (1) segala sesuatu (fisik) yang dapat 

menyampaikan informasi atau pesan, (2) dapat merangsang pikiran, 

perasaan dan perhatian penerima pesan, (3) sehingga tercipta bentuk-

bentuk komunikasi. 

UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

pembelajaran diartikan sebagai proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dalam 

aktivitas pembelajaran, (Furqon, 2005) menyatakan bahwa media dapat 

didefinisikan sebagai sesuatu yang membawa informasi atau pengetahuan 

dalam interaksi yang berlangsung antara guru dan murid atau dosen dan 

mahasiswa. 18 Dari berbagai pengertian tentang media dan pembelajaran 

tersebut, diambil suatu pemahaman bahwa media pembelajaran adalah 

semua alat (bantu) yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, dengan 

maksud untuk menyampaikan pesan (informasi) pembelajaran dari sumber 

(guru maupun sumber lain) kepada penerima (dalam hal ini anak didik 

atau warga belajar) yang dapat merangsang pemikiran, perasaan, dan 

perhatian penerima pesan sehingga tercipta bentuk komunikasi 

(pembelajaran). 
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Berkaitan dengan masalah pendidikan, media pembelajaran dapat 

diartikan sebagai segala jenis sesuatu yang dapat menyampaikan pesan-

pesan pendidikan yang dapat merangsang pemikiran, perasaan dan 

perhatian penerima pesan sehingga tercipta bentuk komunikasi. 

Penggunaan media pendidikan pada dasarnya adalah sebagai upaya 

efektivitas pencapaian tujuan dari pendidikan tersebut. Setiap media yang 

digunakan pada umumnya memiliki manfaat untuk tujuan pencapaian 

proses belajar mengajar.  

Menurut Sudjana (2002) media pembelajaran memiliki empat 

manfaat. Pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa 

sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Kedua, bahan 

pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami 

oleh para peserta didik, dan memungkinkan peserta didik menguasai 

tujuan dari pembelajaran yang lebih baik. Ketiga, metode mengajar akan 

lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan 

kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan 

tenaga, apalagi guru mengajar untuk setiap jam pelajaran. Keempat, siswa 

lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendengarkan, mendemonstratsikan dan lain-lain. 

Hakikat media dalam kegiatan proses belajar mengajar telah 

berfungsi sebagai instrumental, dengan kata lain media berarti tidak hanya 

sekedar alat saja, namun untuk mencapai/memiliki tujuan. Alat yang 
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dimaksud dalam 19 media adalah alat untuk membantu proses belajar, alat 

untuk mempermudah pemahaman masalah yang sedang dibahas, alat 

untuk mempermudah mengungkapkan hal-hal yang rumit. Jadi sebagai 

alat, media bisa digunakan untuk berbagai tujuan, tetapi tidak semua 

tujuan, karena setiap media memiliki ciri atau karakteristik, memiliki 

kekhasannya masing-masing, sehingga hanya tepat digunakan untuk 

tujuan-tujuan yang khas dan sesuai pula. Setiap penggunaan media 

pembelajaran juga memiliki tujuan dalam pencapaian tujuan pembelajaran. 

Raharjo (2005) menjelaskan penggunaan media pembelajaran 

memiliki enam tujuan. Pertama, sebagai ilustrator yaitu berperan 

menggambarkan masalah secara jelas. Kedua, membentuk kode (sandi). 

Ketiga, mampu menunjukkan gambaran hidup (animasi). Keempat, 

memahami maknanya (kodifikasi). Kelima, melahirkan kesadaran baru 

(dekodifikasi). Keenam, mewujudkan terjadinya perubahan kearah 

perbaikan (transformasi).  

Karakteristik media yang lazim digunakan dalam kegiatan 

pendidikan atau pembelajaran adalah: (1) media pandang yang tidak 

diproyeksikan termasuk di dalamnya gambar diam, grafis (termasuk 

sketsa, bagan, diagram, grafik, kartun, gambar kronologi, poster, peta dan 

globe, papan flanel dan papan buletin), serta model dan realita, (2) media 

pandang yang diproyeksikan, (3) media audio, (4) sistem media, (5) 

simulasi dan permainan (Latuheru, 1988 ; Sadiman, 1996). 



13 

Menurut pengembangan dan persiapan pengadaannya, media 

dibedakan menjadi dua, yaitu media by utilization dan media by design. 

Media by utilization merupakan media yang tersedia, dimanfaatkan, serta 

dibuat secara komersial dan telah siap pakai. Sedangkan media by design 

adalah media yang dirancang dan dipersiapkan secara khusus (Sadiman, 

1996). 20 Dari keseluruhan pengertian diatas secara umum dapat 

dikatakan bahwa substansi dari media pembelajaran adalah : (1) bentuk 

saluran, yang digunakan untuk menyalurkan pesan, informasi atau bahan 

pelajaran kepada penerima pesan atau pembelajar, (2) berbagai jenis 

komponen dalam lingkungan pembelajar yang dapat merangsang 

pembelajar untuk belajar. (3) bentuk alat fisik yang dapat menyajikan 

pesan serta merangsang pembelajar untuk belajar, (4) bentuk-bentuk 

komunikasi yang dapat merangsang pembelajar untuk belajar, baik cetak 

maupun audio, visual dan audio visual.  

Puzzle berasal dari bahasa Inggris yang artinya membuat bingung 

atau teka teki. Menurut situs wikipedia (2016) “A puzzle is a game, 

problem, or toy that tests a person's ingenuity or knowledge, artinya 

Sebuah teka-teki adalah permainan, masalah, atau mainan yang menguji 

kecerdikan atau pengetahuan seseorang. Menurut Rokhmat (2006:50) 

“puzzle adalah permainan konstruksi melalui kegiatan memasang atau 

menjodohkan kotak-kotak, atau bangun-bangun tertentu sehingga akhirnya 

membentuk sebuah pola tertentu”  
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Sedangkan menurut Rahmanelli (2007:24) menyebutkan, “puzzle

adalah permainan merangkai potongan-potongan gambar yang berantakan 

menjadi suatu gambar yang utuh.”Dari pengertian di atas dapat 

disimpulkan bahwa puzzle adalah suatu game atau permainan merangkai 

bagian-bagian terpisah dari sebuah gambar menjadi gambar utuh yang 

berfungsi menguji pengetahuan seseorang. Jika dikaitkan dalam 

pembelajaran, maka puzzle adalah sebuah istilah yang tidak asing lagi 

yaitu belajar sambil bermain. Gambar tersebut berhubungan dengan materi 

yang harus dikuasai siswa. Melalui pembelajaran menggunakan media 

puzzle kita mengamati anak yang memang belajar dengan sungguh-

sungguh, siswa akan terus mencoba sampai puzzle tersusun dengan benar 

dan siswa yang tidak belajar sungguh-sungguh ia akan meninggalkan 

puzzle begitu saja. 

Minat merupakan suatu keadaan di mana seseorang mempunyai 

perhatian terhadap sesuatu dan disertai keinginan untuk mengetahui dan 

mempelajari maupun membuktikannya lebih lanjut. Minat timbul karena 

adanya perhatian yang mendalam terhadap suatu obyek, di mana perhatian 

tersebut menimbulkan keinginan untuk mengetahui, mempelajari, serta 

membuktikan lebih lanjut. Hal itu menunjukkan, bahwa dalam minat, di 

samping perhatian juga terkandung suatu usaha untuk mendapatkan 

sesuatu dari obyek minat tersebut. 

Menurut Buchori (1999:135)pengertian minat adalah kesadaran 

seseorang, bahwa suatu objek, seseorang, suatu soal atau situasi 

http://ainamulyana.blogspot.com/2012/02/minat-belajar.html
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mengandung sangkut paut dengan dirinya. Jadi minat harus dipandang 

sebagai suatu sambutan yang sadar, kalau tidak demikian minat itu tidak 

memiliki arti sama sekali. Sedangkan Sardiman (1988:76) menyatakan, 

bahwa minat seseorang terhadap suatu obyek akan lebih kelihatan apabila 

obyek sasaran bekaitan dengan keinginan dan kebutuhan seseorang yang 

bersangkutan. Pendapat ini memberikan pengertian, bahwa minat 

merupakan suatu kondisi yang terjadi apabila berhubungan dengan 

keinginan atau kebutuhan sendiri, dengan kata lain ada kecenderungan apa 

yang dilihat dan diamati seseorang adalah sesuatu yang berhubungan 

dengan keinginan dan kebutuhan seseorang tersebut. 

Minat dapat menjadi sebab sesuatu kegiatan dan sebagai hasil dari

keikutsertaan dalam suatu kegiatan. Karena itu minat belajar adalah

kecenderungan hati untuk belajar untuk mendapatkan informasi,

pengetahuan, kecakapan melalui usaha, pengajaran atau pengalaman 

(Hardjana, 1994).Sardiman (2011:76) menyatakan bahwa: “Pengertian 

Minat diartikan sebagai suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang 

melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang dhubungkan dengan 

keinginan-keinginan atau kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, apa yang 

dilihat seseorang sudah tentu akan membangkitkan minatnya sejauh apa 

yang dilihat itu mempunyai hubungan dengan kepentingannya sendiri. Hal 

ini menunjukkan bahwa minat merupakan kecenderungan jiwa seseorang 

kepada seseorang (bisanya disertai dengan perasaan senang), karena 

merasa ada kepentingan dengan sesuatu itu”. 

http://ainamulyana.blogspot.com/2012/02/minat-belajar.html
http://ainamulyana.blogspot.com/2012/02/minat-belajar.html
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Pendapat ini memberikan pengertian, bahwa minat merupakan 

suatu kondisi yang mencerminkan adanya hubungan antara sesuatu yang 

diamati atau dialami dengan keinginan atau kebutuhan sendiri, dengan 

kata lain ada kecenderungan apa yang dilihat dan diamati seseorang 

merupakan sesuatu yang berhubungan dengan keinginan dan 

kebutuhannya. “Pengertian Minat  diartikan  sebagai  kehendak,  

keinginan  atau kesukaan” (Kamisa,1997:370). Minat  merupakan  sumber  

motivasi  yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka 

inginkan bila mereka bebas memilih  (Hurlock,  1995:144). 

Wiliam  james  dalam  Usman (1995:27)  melihat bahwa minat 

 belajar siswa  merupakan  faktor  utama  yang  menentukan  derajat  

keaktifan belajar  siswa. Mursell    dalam Usman (1995:27), 

mengemukakan  hakikatnya  anak memiliki minat terhadap 

belajar. Shalahuddin (1990:95) menyatakan minat sebagai perhatian yang  

mengandung  unsur-unsur perasaan. Pernyataan Shalahudin di atas 

memberikan pengertian bahwa minat berkaitan dengan rasa senang atau 

tidak senang. Oleh karena itu, minat sangat menentukan sikap  yang  

menyebabkan  seseorang  aktif  dalam  suatu pekerjaan atau situasi, atau 

dengan kata lain minat dapat menjadi sebab atau faktor motivasi dari suatu 

kegiatan. 

Menurut Moh. Uzer Usman (2001:21)  Kondisi belajar mengajar 

yang efektif adalah adanya minat dan perhatian siswa dalam belajar.  

Kemudian Ia juga menyatakan, bahwa minat ini besar sekali pengaruhnya 

http://ainamulyana.blogspot.com/2012/02/minat-belajar.html
http://ainamulyana.blogspot.com/2012/02/minat-belajar.html
http://ainamulyana.blogspot.com/2012/02/minat-belajar.html
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terhadap belajar, sebab dengan minat seseorang akan melakukan sesuatu 

yang diminatinya. Sebaliknya tanpa minat, seseorang tidak mungkin 

melakukan sesuatu. 

Dari pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa orang yang 

mempunyai minat terhadap sesuatu, ia akan berusaha lebih keras untuk 

memperoleh sesuatu yang diminatinya atau dengan kata lain dengan 

adanya minat dalam diri seseorang, maka ia akan termotivasi untuk 

mendapatkan sesuatu itu. Misalnya, seorang anak menaruh minat terhadap 

bidang olahraga sepak bola, maka ia akan berusaha untuk mempelajari dan 

mengetahui lebih banyak tentang olahraga sepak bola. 

Mengingat pentingnya minat dalam belajar, Ovide Declory yang 

dikutip oleh Moh. Uzer Usman (2001:17), mendasarkan sistem 

pendidikannya pada pusat minat yang pada umumnya dimiliki oleh setiap 

orang, yaitu minat terhadap makanan, perlindungan terhadap pengaruh 

iklim (pakaian dan rumah), memperhatikan diri terhadap macam-macam 

bahaya dan musuh, bekerjasama dalam olahraga. Dengan demikian, pada 

hakikatnya setiap anak berminat terhadap belajar, dan guru sendiri 

hendaknya berusaha membangkitkan minat anak terhadap belajar. 

Getzel  dalam  Mardapi(2007:106)  mengemukakan  “minat  

adalah  suatu disposisi yang terorganisir melalui pengalaman yang 

mendorong seseorang  untuk memperoleh objek khusus, aktivitas, 

pemahaman, dan keterampilan untuk rujukan perhatian atau pencapaian”.

Sedangkan Hilgard  dalam  Slameto (2010:57)  memberi  rumusan  

http://ainamulyana.blogspot.com/2012/02/minat-belajar.html
http://ainamulyana.blogspot.com/2012/02/minat-belajar.html
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tentang  minat  sebagai berikut  „interest  is  persisting  to  pay  attenton  

to  and  enjoy  some  activity  or content.‟  Yang  berarti  minat  

adalah  kecenderungan  yang  tetap  untuk memperhatikan dan mengenang 

beberapa kegiatan. 

Syah (2005:136) mengemukakan minat sebagai: “kecenderungan

dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu”.

Hal ini sejalan dengan pendapat Sabri (1995:84) yang menyatakan bahwa 

minat diartikan sebagai kecenderungan untuk selalu memperhatikan dan 

mengingat sesuatu secara terus menerus. Dalam konteks ini,  minat erat  

kaitannya  dengan  perasaan  senang atau terjadi karena sikap senang 

kepada sesuatu. Orang yang berminat kepada sesuatu berarti orang 

tersebut bersikap senang kepada sesuatu. Dari beberapa pengertian 

tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian minat belajar adalah 

suatu ketertarikan terhadap suatu pelajaran yang kemudian mendorong 

individu untuk mempelajari dan menekuni pelajaran tersebut. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Model

Pembelajaran Picture and Picture melalui Media Puzzle Gambar dalam 

Meningkatkan Minat Belajar Sejarah Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 3 

Slawi Kabupaten Tegal”. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana efektivitas pembelajaran sejarah dengan menggunakan 

model pembelajaran  picture and picture melalui media puzzle gambar 

pada siswa XI IPS SMA Negeri 3 Slawi ? 

2. Bagaimana minat belajar yang tumbuh setelah pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran picture and picture melalui media 

puzzle gambar ? 

3. Bagaimana pengaruh keefektivitasan pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran picture and picture melalui puzzle gambar 

terhadap minatbelajar siswa XI IPS SMA Negeri 3 Slawi? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan,maka 

tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendeskripsikan “Pengaruh

Penerapan Model Pembelajaran Picture and Picture melalui Media Puzzle 

Gambar Terhadap Minat Belajar Siswa SMA Negeri  3 Slawi Kabupaten 

Tegal” yaitu sebagai berikut : 

1. Mengetahui efektivitas pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran picture and picture melalui media puzzle gambar pada 

siswa XI IPS SMA Negeri 3 Slawi. 

2. Mengetahui minat belajar yang tumbuh setelah pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran picture and picture melalui media 

puzzle gambar. 
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3. Mengetahui pengaruh keefektivitasan pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran picture and picture melalui puzzle gambar 

terhadap minat belajar siswa XI IPS SMA Negeri 3 Slawi. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mendapatkan serta memberikan 

manfaat yang berarti, yaitu sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis, Memberikan informasi kepada guru dan calon guru 

mengenai pembelajaran yang aktif. Untuk menambah wawasan ilmu 

pengetahuan kependidikan dan mengkaji tentang penerapan model 

pembelajaran picture and picture dan media puzzle gambar.Sebagai 

dasar bagi peneliti lain untuk mengadakan penelitian lebih lanjut. 

2. Manfaat Praktis, Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi 

guru bahwa dengan model pembelajaran dan media yang digunakan 

yaitudapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan minat 

belajarSejarah dikelas yang berpengaruh terhadap prestasi siswa. 

3. Bagi Kepala Sekolah Menjadi masukan bagi kepala sekolah dalam 

memberikan arahan kepada guru-guru untuk menggunakan media 

pembelajaran secara optimal dalam pembelajaran Mata Pelajaran 

Sejarah. 

4. Bagi Guru Menjadi masukan bagi guru untuk menggunakan media 

gambar puzzle gambar sebagai media alternatif dalam pembelajaran 
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Mata Pelajaran Sejarah guna meningkatkan minat siswa dalam belajar 

Sejarah.  

5. Bagi Siswa Meningkatkan minat belajar siswa terhadap mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial. 

E. Batasan Istilah 

Mengingat luasnya cakupan masalah dalam penelitian ini dan 

mempertimbangkan terbatasnya kemampuan peneliti, maka masalah dalam 

penelitian ini dibatasi pada “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran

Picture and Picture melalui Media Puzzle Gambar terhadap Minat Belajar 

Sejarah Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 3 Slawi Kabupaten Tegal Tahun 

Pelajaran 2018/2019. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

DAN KERANGKA BERPIKIR 

A. Deskripsi Teoritis 

1.  Minat Belajar 

Minat merupakan suatu keadaan di mana seseorang mempunyai 

perhatian terhadap sesuatu dan disertai keinginan untuk mengetahui dan 

mempelajari maupun membuktikannya lebih lanjut. Minat timbul karena 

adanya perhatian yang mendalam terhadap suatu obyek, di mana perhatian 

tersebut menimbulkan keinginan untuk mengetahui, mempelajari, serta 

membuktikan lebih lanjut. Hal itu menunjukkan, bahwa dalam minat, di 

samping perhatian juga terkandung suatu usaha untuk mendapatkan 

sesuatu dari obyek minat tersebut. 

Menurut Buchori(1999:135) pengertian minat adalah kesadaran 

seseorang, bahwa suatu objek, seseorang, suatu soal atau situasi 

mengandung sangkut paut dengan dirinya. Jadi minat harus dipandang 

sebagai suatu sambutan yang sadar, kalau tidak demikian minat itu tidak 

memiliki arti sama sekali. Sedangkan Sardiman (1988:76) menyatakan, 

bahwa minat seseorang terhadap suatu obyek akan lebih kelihatan apabila 

obyek sasaran berkaitan dengan keinginan dan kebutuhan seseorang yang 

bersangkutan. Pendapat ini memberikan pengertian, bahwa minat 

merupakan suatu kondisi yang terjadi apabila berhubungan dengan 

http://ainamulyana.blogspot.com/2012/02/minat-belajar.html
http://ainamulyana.blogspot.com/2012/02/minat-belajar.html
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keinginan atau kebutuhan sendiri, dengan kata lain ada kecenderungan 

apayang dilihat dan diamati seseorang adalah sesuatu yang berhubungan 

dengan keinginan dan kebutuhan seseorang tersebut. 

Minat dapat menjadi sebab sesuatu kegiatan dan sebagai hasil dari

keikutsertaan dalam suatu kegiatan. Karena itu minat belajar adalah

kecenderungan hati untuk belajar untuk mendapatkan informasi,

pengetahuan, kecakapan melalui usaha, pengajaran atau pengalaman 

(Hardjana, 1994).Sardiman (2011:76) menyatakan bahwa: “Pengertian 

Minat diartikan sebagai suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang 

melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang dihubungkan dengan 

keinginan-keinginan atau kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, apa yang 

dilihat seseorang sudah tentu akan membangkitkan minatnya sejauh apa 

yang dilihat itu mempunyai hubungan dengan kepentingannya sendiri. Hal 

ini menunjukkan bahwa minat merupakan kecenderungan jiwa seseorang 

kepada seseorang (bisanya disertai dengan perasaan senang), karena 

merasa ada kepentingan dengan sesuatu itu”. 

Pendapat ini memberikan pengertian, bahwa minat merupakan 

suatu kondisi yang mencerminkan adanya hubungan antara sesuatu yang 

diamati atau dialami dengan keinginan atau kebutuhan sendiri, dengan kata 

lain ada kecenderungan apa yang dilihat dan diamati seseorang merupakan 

sesuatu yang berhubungan dengan keinginan dan kebutuhannya. 

“Pengertian Minat  diartikan  sebagai  kehendak,  keinginan  atau 

kesukaan” (Kamisa,1997:370). Minat  merupakan  sumber  motivasi  yang 

http://ainamulyana.blogspot.com/2012/02/minat-belajar.html
http://ainamulyana.blogspot.com/2012/02/minat-belajar.html
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mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka 

bebas memilih  (Hurlock,  1995:144). 

Wiliam  james  dalam  Usman (1995:27)  melihat 

bahwa minatbelajar siswa  merupakan  faktor  utama  yang  menentukan 

derajat  keaktifan belajar  siswa. Mursell    dalam Usman (1995:27), 

mengemukakan  hakikatnya  anak memiliki minat terhadap 

belajar. Shalahuddin (1990:95) menyatakan minat sebagai perhatian yang  

mengandung  unsur-unsur perasaan. Pernyataan Shalahudin di atas 

memberikan pengertian bahwa minat berkaitan dengan rasa senang atau 

tidak senang. Oleh karena itu, minat sangat menentukan sikap  yang  

menyebabkan  seseorang  aktif  dalam  suatu pekerjaan atau situasi, atau 

dengan kata lain minat dapat menjadi sebab atau faktor motivasi dari suatu 

kegiatan. 

Menurut Moh. Uzer Usman (2001:21)  Kondisi belajar mengajar 

yang efektif adalah adanya minat dan perhatian siswa dalam belajar. 

Kemudian Ia juga menyatakan, bahwa minat ini besar sekali 

pengaruhnya terhadap belajar, sebab dengan minat seseorang akan 

melakukan sesuatu yang diminatinya. Sebaliknya tanpa minat, seseorang 

tidak mungkin melakukan sesuatu.Dari pernyataan di atas, dapat 

dikatakan bahwa orang yang mempunyai minat terhadap sesuatu, ia akan 

berusaha lebih keras untuk memperoleh sesuatu yang diminatinya atau 

dengan kata lain dengan adanya minat dalam diri seseorang, maka ia 

akan termotivasi untuk mendapatkan sesuatu itu. Misalnya, seorang anak 

http://ainamulyana.blogspot.com/2012/02/minat-belajar.html
http://ainamulyana.blogspot.com/2012/02/minat-belajar.html
http://ainamulyana.blogspot.com/2012/02/minat-belajar.html
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menaruh minat terhadap bidang olahraga sepak bola, maka ia akan 

berusaha untuk mempelajari dan mengetahui lebih banyak tentang 

olahraga sepak bola. 

Mengingat pentingnya minat dalam belajar, Ovide Declory yang 

dikutip oleh Moh. Uzer Usman (2001:17), mendasarkan sistem 

pendidikannya pada pusat minat yang pada umumnya dimiliki oleh setiap 

orang, yaitu minat terhadap makanan, perlindungan terhadap pengaruh 

iklim (pakaian dan rumah), memperhatikan diri terhadap macam-macam 

bahaya dan musuh, bekerjasama dalam olahraga. Dengan demikian, pada 

hakikatnya setiap anak berminat terhadap belajar, dan guru sendiri 

hendaknya berusaha membangkitkan minat anak terhadap belajar. 

Getzel  dalam  Mardapi(2007:106)  mengemukakan  “minat 

adalah  suatu disposisi yang terorganisir melalui pengalaman yang 

mendorong seseorang  untuk memperoleh objek khusus, aktivitas, 

pemahaman, dan keterampilan untuk rujukan perhatian atau pencapaian”.

Sedangkan Hilgard  dalam  Slameto (2010:57)  memberi  rumusan 

tentang  minat  sebagai berikut  “interest  is  persisting  to  pay  attenton 

to  and  enjoy  some  activity  or content.‟  Yang  berarti  minat 

adalah  kecenderungan  yang  tetap  untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa kegiatan. 

Syah (2005:136) mengemukakan minat sebagai: “kecenderungan

dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu”.

Hal ini sejalan dengan pendapat Sabri (1995:84) yang menyatakan bahwa 

http://ainamulyana.blogspot.com/2012/02/minat-belajar.html
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minat diartikan sebagai kecenderungan untuk selalu memperhatikan dan 

mengingat sesuatu secara terus menerus. Dalam konteks ini,  minat erat 

kaitannya  dengan  perasaan  senang atau terjadi karena sikap senang 

kepada sesuatu. Orang yang berminat kepada sesuatu berarti orang 

tersebut bersikap senang kepada sesuatu. Dari beberapa pengertian 

tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian minat belajar adalah 

suatu ketertarikan terhadap suatu pelajaran yang kemudian mendorong 

individu untuk mempelajari dan menekuni pelajaran tersebut. 

Minat belajar adalah kecenderungan dan kegairahan yang tinggi 

atau keinginan yang besar terhadap sesuatu yang ingin dicapai, (Syah, 

2006). Ada beberapa cara untuk meningkatkan minat belajar siswa, cara 

tersebut antara lain (Sardiman, 2007) :  

a. Membangkitkan adanya suatu kebutuhan  

b. Menghubungkan dengan persoalan pengalaman yang lampau  

c. Memberi kesempatan untuk mendapatkan hasil yang baik  

d. Menggunakan berbagai macam bentuk mengajar. 

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa Secara sederhana, minat 

(interest) berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan 

yang besar terhadap sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

minat adalah keinginan untuk memperhatikan atau melakukan 

sesuatu.Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan 

antara diri sendiri dengan sesuatu diluar diri. Semakin kuat atau dekat 

hubungan tersebut, maka semakin besar minat. Minat dapat diekspresikan 
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melalui suatu pernyataan yang menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai 

suatu hal daripada lainnya, dapat pula dibuktikan melalui partisipasi dalam 

suatu aktifitas. Siswa yang memiliki minat terhadap subyek tertentu 

cenderung untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap subyek 

tertentu. Bila siswa menyadari bahwa belajar merupakan suatu alat untuk 

mencapai beberapa tujuan yang dianggapnya penting, dan bila siswa 

melihat bahwa hasil dari pengalaman belajarnya akan membawa kemajuan 

pada dirinya, kemungkinan besar ia akan berminat (dan bermotivasi) untuk 

mempelajarinya. 

Minat belajar adalah keinginan yang dilakukan dengan sengaja 

yang berlangsung dalam interaksi aktif dalam lingkungan, dan 

menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengelolaan pemahaman.  

Terjadinya suatu proses belajar timbul suatu aktivitas pengalaman belajar .  

Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi minat belajar siswa yaitu:  

a. Faktor Internal 

1) Faktor fisiologi, yang meliputi: kondisi fisik dan kondisi panca 

inderanya.  

2) Faktor psikologi, yang meliputi: bakat, minat, kecerdasan, 

motivasi, dan kemampuan kognitif.  

b. Faktor Eksternal 

1) Faktor lingkungan, yang meliputi: lingkungan alam dan lingkungan 

sosial. 
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2) Faktor instrumental, yang meliputi: kurikulum/bahan pelajaran, 

guru/pengajar, saran dan fasilitas, serta administrasi/manajemen .  

Minat sangat erat kaitannya dengan belajar, belajar tanpa minat 

akan terasa menjemukan. Pada kenyataannya tidak semua belajar siswa 

didorong oleh faktor internal, tetapi didorong pula oleh faktor eksternal, 

seperti materi pelajaran dikarenakan pengaruh dari gurunya, temannya dan 

orang tuanya. Pentingnya minat kaitannya dengan pelaksanaan 

pembelajaran adalah sebagai berikut:  

1) Minat melahirkan perhatian.  

2) Minat memudahkan terciptanya konsentrasi.  

3) Minat mencegah gangguan dari luar.  

4) Minat memperkuat melekatnya bahan pelajaran dalam ingatan.  

5) Minat memperkecil kebosanan belajar dalam diri sendiri  

Minat sebagai aktifitas psikis individu, dalam hal ini adalah minat 

belajar siswa, dapat ditingkatkan dengan cara sebagai berikut:  

a. Usaha untuk meningkatkan minat spontan: 

1) Mengajar yang menarik sesuai dengan tingkat perkembangan anak 

atau peserta didik.  

2) Mengadakan selingan sehat. 

3) Menggunakan alat peraga sesuai dengan bahan pelajaran yang 

diberikan.  

4) Mengurangi sejauh mungkin  pengaruh yang dapat mengganggu 

konsentrasi. 



29 

b. Usaha untuk meningkatkan minat yang disengaja : 

1) Memberikan pengertian tentang manfaat bahan pelajaran 

yang diajarkan. 

2) Berusaha menggabungkan apa yang telah diketahui murid dengan 

apa yang akan diketahui murid. 

3) Mengadakan kompetensi sehat dalam belajar.  

4) Menerapkan hukuman dan hadiah yang bijaksana . 

c. Adanya minat ditandai dengan munculnya ciri-ciri sebagai berikut:  

1) Adanya perhatian terhadap obyek.  

2) Adanya dorongan untuk berhubungan lebih dekat.  

3) Adanya perasaan senang terhadap obyek.  

Minat atau interst adalah kecenderungan anak menyukai sesuatu 

dalam bidang tertentu. Minat biasanya berhubungan dengan trend yang 

sangat bergantung pada kondisi saat itu. Minat bisa ditumbuhkan, jika ada 

minat maka rasa ingin tahu terhadap sesuatu akan terpupuk terus. Minat 

sama halnya dengan kecerdasan dan motivasi, karena memberi pengaruh 

terhadap aktivitas belajar, ia tidak akan bersemangat atau bahkan tidak 

mau belajar. 

Menurut Arden N Frandsen (1993) hal yang mendorong seseorang 

untuk belajar itu adalah sebagai berikut:  

1) Adanya sifat ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia lebih luas. 

2) Adanya sifat yang kreatif yang ada pada manusia dan keinginan 

untuk selalu maju.  
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3) Adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan yang lalu dengan 

usaha yang baru, baik dengan koperasi maupun dengan kompetisi. 

4) Adanya keinginan untuk mendapatkan rasa aman bila menguasai 

pelajaran. 

5) Adanya ganjaran atau hukuman sebagai akhir dari belajar. 

Menurut Slameto minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa 

ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh 

(Slameto, 2013:180). Selain itu, Sardiman menyatakan bahwa “minat

adalah suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau 

arti sementara situasi yang dihubungkan dengan keinginan-keinginan atau 

kebutuhan-kebutuhannya sendiri (biasanya disertai dengan perasaan 19 

senang), karena ia merasa ada kepentingan dengan sesuatu itu” (Sardiman,

2007:76).  

Berdasarkan devinisi minat menurut ahli di atas, maka minat 

belajar sejarah dapat diartikan sebagai suatu rasa ketertarikan terhadap 

Mata Pelajaran Sejarah yang menyebabkan seseorang melakukan aktivitas 

untuk belajar sejarah secara sukacita atas kehendaknya sendiri dan tanpa 

ada yang menyuruh. Selain itu, minat belajar sejarah juga dapat diartikan 

sebagai kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang 

besar terhadap Mata Pelajaran Sejarah. Dalam kegiatan pembelajaran, 

minat mempunyai peranan yang penting. Slameto menjelaskan bahwa jika 

seseorang tidak berminat terhadap sesuatu, maka orang tersebut tidak akan 
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memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang sesuatu 

tersebut (Slameto, 1995: 180-181). 

Dengan demikian, jika dalam pembelajaran sejarah siswa memiliki 

minat yang rendah atau kurang, maka dapat dipastikan bahwa siswa 

tersebut akan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang rendah atau 

kurang pula terhadap materi pelajaran sejarah. Demikian pula sebaliknya, 

jika dalam pembelajaran sejarah siswa memiliki minat yang tinggi, maka 

siswa tersebut dapat dipastikan akan memiliki pengetahuan dan 

pemahaman yang tinggi pula terhadap materi pelajaran sejarah.  Minat 

besar pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan pelajaran yang 

dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan belajar dengan 

sebaik-baiknya, karena tidak ada daya tarik baginya. Ia segan-segan untuk 

belajar, ia tidak memperoleh kepuasan dari pelajaran itu (Slameto, 

2013:57). 

Proses pembelajaran, hampir dapat dipastikan bahwa tidak semua 

siswa memiliki minat yang sama terhadap materi pelajaran yang 

disampaikan. Terdapat siswa yang tidak berminat terhadap materi 

pelajaran tertentu. Hal ini biasanya terjadi karena penyajian materi 

pelajaran oleh guru terkesan monoton sehingga kurang menarik perhatian 

siswa. Kondisi yang   demikian tidak menguntungkan bagi proses belajar 

mengajar (Hamalik, 2010:65). Untuk mengatasi hal yang demikian, guru 

dapat melakukan beberapa cara, salah satunya adalah dengan 
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menggunakan media pembelajaran yang dapat menarik perhatian dan 

minat belajar siswa (Hamalik, 2010:66).  

2. Model Pembelajaran Picture and Picture 

Metode picture and picture adalah suatu model belajar yang 

menggunakan gambar dan dipasangkan / diurutkan menjadi urutan logis. 

Model pembelajaran ini mengandalkan gambar sebagai media dalam 

proses pembelajaran. Gambar-gambar ini menjadi faktor utama dalam 

proses pembelajaran. Sehingga sebelum proses pembelajaran guru sudah 

menyiapkan gambar yang akan ditampilkan baik dalam bentuk kartu atau 

dalam bentuk cerita dalam ukuran besar. 

Model pembelajaran picture and picture merupakan salah satu 

model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran picture and 

picture ini dapat digunakan dalam berbagai mata pelajaran dan tentunya 

dengan kemasan dan kreatifitas guru. Sejak di populerkan sekitar tahun 

2002, model pembelajaran ini mulai menyebar di kalangan guru di 

Indonesia. Dengan menggunakan model pembelajaran tertentu, maka 

pembelajaran menjadi menyenangkan. Selama ini hanya guru sebagai 

aktor di depan kelas, dan seolah-olah gurulah sebagai satu-satunya sumber 

belajar. 

Model pembelajaran picture and picture merupakan sebuah model 

dimana guru menggunakan alat bantu atau media gambar untuk menerangkan 

sebuah materi atau memfasilitasi siswa untuk aktif belajar. Dengan menggunakan 

alat bantu atau media gambar, diharapkan siswa mampu mengikuti pelajaran 
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dengan fokus yang baik dan dalam kondisi yang menyenangkan. Sehingga 

apapun pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik dan mampu meresap 

dalam hati, serta dapat diingat kembali. 

Model pembelajaran kooperatif picture and picture adalah model 

pembelajaran yang ditekankan pada gambar yang diurutkan menjadi 

urutan yang logis, mengembangkan interaksi antar siswa yang saling asah, 

silih asih, dan silih asuh. (Zaenal. 2014: 18)Metode Picture and Picture 

adalah suatu metode belajar yang menggunakan gambar dan dipasangkan 

atau diurutkan menjadi urutan yang logis, Kiranawati (dalam Subratayasa, 

2012:14).Model pembelajaran picture and picture adalah model 

pembelajaran yang dikontruksi dengan rangkaian gambar secara logis, 

(Miftahul Huda 2010 : 176). 

Model pembelajaran picture and picture adalah suatu model 

belajar  yang menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan 

menjadi urutan yang logis (Kiranawati:2011). Taniredja (2013: 55) 

pembelajaran kooperatif picture and picture merupakan sistem pengajaran 

yang memberi kesempatan pada anak didik untuk bekerja sama dengan 

sesama siswa dalam tugas-tugas yang berstruktur, berkelompok, sehingga 

terjadinya interaksi secara terbuka dan hubungan yang bersifat 

interdependensi efektif di antara anggota kelompok. 

Menurut Suprijono (2010: 110) metode Picture and Picture adalah 

metode pembelajaran yang menggunakan gambar dipasangkan atau 

diurutkan menjadi urutan logis. Hal ini disesuaikan dengan pendapat 

Nurwahidah (2011) picture and picture dipandang sebagai : 
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1. Melatih siswa tidak sekedar menghafal suatu materi pembelajaran 

tetapi juga mengetahui alasan mengungkapkan ide pendapatnya. 

2. Siswa cepat tanggap atas materi yang disampaikan karena diiringi 

dengan gambar-gambar. 

3. Memudahkan siswa untuk memahami yang dimaksudkan oleh guru 

ketika menyampaikan materi pelajaran.  

4. Siswa lebih konsentrasi serta mengasyikkan bagi mereka atas tugas 

yang diberikan guru karena berkaitan dengan permainan mereka 

sehari-hari yakni main gambar-gambar,. 

5. Adanya saling berkompetensi antar kelompok dalam menyusun 

gambar yang telah dipersiapkan oleh guru sehingga suasana kelas 

terasa hidup. 

6. Siswa lebih kuat mengingat konsep-konsep atau atau bacaan yang 

ada pada gambar, 

7. Menarik bagi siswa dikarenakan pembelajaran menggunakan dalam 

gambar-gambar. 

8. Guru lebih mengetahui kemampuan masing-masing siswa, melatih 

berpikir logis dan sistematis.  

3. Langkah-langkah  Pembelajaran Picture and picture. 

Adapun Langkah-langkah pembelajaran picture and picture adalah 

sebagai berikut: 

a. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai .Di langkah ini 

guru diharapkan untuk menyampaikan apakah yang menjadi 
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Kompetensi Dasar mata pelajaran yang bersangkutan. Dengan demikian 

maka siswa dapat mengukur sampai sejauh mana yang harus 

dikuasainya. disamping itu guru juga harus menyampaikan indikator-

indikator ketercapaian KD, sehingga sampai dimana KKM yang telah 

ditetapkan dapat dicapai oleh peserta didik. 

b. Menyajikan materi sebagai pengantar.Penyajian materi sebagai 

pengantar sesuatu yang sangat penting, dari sini guru memberikan 

momentum permulaan pembelajaran. Kesuksesan dalam proses 

pembelajaran dapat dimulai dari sini. Karena guru dapat memberikan 

motivasi yang menarik perhatian siswa yang selama ini belum siap. 

Dengan motivasi dan teknik yang baik dalam pemberian materi akan 

menarik minat siswa untuk belajar lebih jauh tentang materi yang 

dipelajari. 

c. Guru menunjukan / memperlihatkan gambar-gambar kegiatan yang 

berkaitan dengan materi. Dalam proses penyajian materi, guru mengajar 

siswa ikut terlibat aktif dalam proses pembelajaran dengan mengamati 

setiap gambar yang ditunjukan oleh guru atau oleh temannya. Dengan 

Picture atau gambar kita akan menghemat energi kita dan siswa akan 

lebih mudah memahami materi yang diajarkan. Dalam perkembangakan 

selanjutnya sebagai guru dapat memodifikasikan gambar atau 

mengganti gambar dengan video atau demontrasi yang kegiatan 

tertentu. 
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d. Guru menunjuk / memanggil siswa secara bergantian memasang / 

mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis. Di langkah ini 

guru harus dapat melakukan inovasi, karena penunjukan secara 

langsung kadang kurang efektif dan siswa merasa terhukum. Salah satu 

cara adalah dengan undian, sehingga siswa merasa memang harus 

menjalankan tugas yang harus diberikan. Gambar-gambar yang sudah 

ada diminta oleh siswa untuk diurutan, dibuat, atau dimodifikasi. 

e. Guru menanyakan alasan / dasar pemikiran urutan gambar 

tersebut.Setelah itu ajaklah siswa menemukan rumus, tinggi, jalan 

cerita, atau tuntutan KD dengan indikator yang akan dicapai. Ajaklah 

sebanyak-banyaknya peran siswa dan teman yang lain untuk membantu 

sehingga proses diskusi dalam PBM semakin menarik.Dari alasan / 

urutan gambar tersebut guru memulai menanamkan konsep / materi 

sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. 

f. Dalam proses diskusi dan pembacaan gambar ini guru harus 

memberikan penekanan-penekanan pada hal ini dicapai dengan 

meminta siswa lain untuk mengulangi, menuliskan atau bentuk lain 

dengan tujuan siswa mengetahui bahwa hal tersebut penting dalam 

pencapaian KD dan indikator yang telah ditetapkan. Pastikan bahwa 

siswa telah menguasai indikator yang telah ditetapkan. 

4. Penggunaan Media 
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Secara sederhana, media dapat diartikan sebagai alat atau 

perantara.Menurut Heinich (1993) media merupakan alat saluran 

komunikasi.Media berasal dari Bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak 

darikata “medium” yang secara harfiah berarti perantara. Lebih lanjut

iamenambahkan contoh media ini seperti film, televisi, diagram, 

bahantercetak, komputer dan instruktur (Heinich dalam Rusman, 

dkk.,2012:169). Zainal Aqib menjelaskan bahwa media pembelajaran 

merupakan segalasesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan 

dan merangsangterjadinya proses belajar pada si pebelajar (siswa) (Zainal 

Aqib, 2014:50). Lebih lanjut, Rusman mengemukakan bahwa 

“pembelajaranmerupakan sebuah komunikasi antara peserta didik (siswa), 

guru danbahan ajar atau media. 

Media yang digunakan dalam pembelajarandisebut media 

pembelajaran yang berfungsi sebagai perantara pesan(dalam hal ini adalah 

materi pelajaran) kepada peserta didik (siswa)”(Rusman, dkk., 2012:60). 

Sebuah kegiatan pembelajaran dapat berlangsung secara lebih efektif 

danefisien jika di dukung dengan media.Sebagaimana dikemukakan oleh 

Hamalik, bahwa “penggunaan mediapembelajaran dapat meningkatkan

efisiensi dan mutu hasil belajar mengajar.Dengan demikian, maka media 

merupakan salah satu unsuryang memegang peranan penting dalam usaha 

mencapai sebuah tujuanpembelajaran” (Hamalik, 2010:64). 

Dalam kegiatan pembelajaran, media memiliki fungsi yang 

jelas.Rusmanmenyatakan bahwa:“Fungsi media dalam kegiatan 
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pembelajaran adalah untukmemperjelas, memudahkan dan membuat 

menarik pesan pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru kepada 

peserta didik(siswa) sehingga dapat memotivasi belajarnya dan 

mengefisienkanproses belajar” (Rusman, dkk., 2012:65). Berdasarkan 

penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mediamerupakan salah 

satu faktor yang turut menentukan keberhasilan suatuproses pembelajaran 

karena ia membantu siswa dan guru dalammenyampaikan materi pelajaran 

sehubungan dengan tujuan pembelajaranyang telah dirumuskan dalam 

perencanaan pembelajaran (Hamalik,2010:64). 

5. Siswa 

Siswa adalah murid atau pelajar yang biasanya ada pada jenjang 

pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Menurut UU No. 20 tahun 

2003, Bab I Pasal I Ayat 20. Tentang sistem pendidikan nasional siswa 

adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri 

melalui proses pembelajaran yang  tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis 

pendidikan tertentu.Undang-Undang Pendidikan No. 2 Th. 1989. Menurut 

Undang-Undang Pendidikan No. 2 Th. 1989, mengacu pada beberapa 

istilah murid, murid diartikan sebagai orang yang berada pada taraf 

pendidikan yang dalam berbagai literatur murid juga disebut sebagai anak 

didik. 

Muhaimin Dkk, 2005Menurut Muhaimin Dkk, Siswa dilihat 

sebagai seseorang “subjek didik” yang mana nilai kemanusian sebagai
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individu, sebagai makhluk sosial yang mempunyai identitas moral, harus 

dikembangkan untuk mencapai tingkatan optimal dan kriteria kehidupan 

sebagai manusia warga negara yang diharapkan.Menurut Arifin

(2010:22)menyebut, murid ialah manusia didik sebagai makhluk yang 

sedang berada dalam proses perkembangan atau pertumbuhan menurut 

fitrah masing-masing yang memerlukan bimbingan dan pengarahan yang 

konsisten menuju kearah titik optimal yakni kemampuan fitrahnya. 

Dalam proses pembelajaran, hampir dapat dipastikan bahwa tidak 

semua siswa memiliki minat yang sama terhadap materi pelajaran yang 

disampaikan. Terdapat siswa yang tidak berminat terhadap materi 

pelajaran tertentu. Hal ini biasanya terjadi karena penyajian materi 

pelajaran oleh guru terkesan monoton sehingga kurang menarik perhatian 

siswa. Kondisi yang   demikian tidak menguntungkan bagi proses belajar 

mengajar (Hamalik, 2010:65). Untuk mengatasi hal yang demikian, guru 

dapat melakukan beberapa cara, salah satunya adalah dengan 

menggunakan media pembelajaran yang dapat menarik perhatian dan 

minat belajar siswa (Hamalik, 2010:66).  

6. Pembelajaran Sejarah 

Pembelajaran yang diidentikkan dengan kata “mengajar” berasal

dari kata dasar “ajar” yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang 

supaya diketahui (diturut) ditambah dengan awalan “pe” dan akhiran “an

menjadi “pembelajaran”, yang berarti proses, perbuatan, cara mengajar
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atau mengajarkan sehingga anak didik mau belajar. Menurut UU No. 20 

tahun 2003, Bab I Pasal I Ayat 20, pembelajaran adalah proses interaksi 

peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan 

belajar. 

Pembelajaran yang berkualitas sangat tergantung dari motivasi 

pelajar dan kreatifitas pengajar. Pembelajar yang memiliki motivasi tinggi 

ditunjang dengan pengajar yang mampu memfasilitasi motivasi tersebut 

akan membawa pada keberhasilan pencapaian target belajar. Target belajar 

dapat diukur melalui perubahan sikap dan kemampuan siswa melalui 

proses belajar. Desain pembelajaran yang baik, ditunjang fasilitas yang 

memandai, ditambah dengan kreatifitas guru akan membuat peserta didik 

lebih mudah mencapai target belajar. 

Menurut Munandar dalam Suyono dan Hariyanto (2011:207) yang 

menyatakan bahwa pembelajaran dikondisikan agar mampu mendorong 

kreativitas anak secara keseluruhan, membuat peserta didik aktif, 

mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan berlangsung dalam 

kondisi menyenangkan.Kondisi lingkungan sekitar dari siswa sangat 

berpengaruh terhadap kreativitas yang akan diciptakan oleh siswa. Disaat 

ketika siswa merasa nyaman, maka tujuan pembelajaran akan lebih mudah 

untuk dicapai. 

Winataputra (2007: 1) menyatakan bahwa arti pembelajaran adalah 

kegiatan yang dilakukan untuk menginisiasi, memfasilitasi dan 

meningkatkan intensitas dan kualitas belajar pada diri peserta didik. Dapat 
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disimpulkan bahwa pembelajaran adalah usaha sadar dari guru untuk 

membuat siswa belajar, yaitu terjadinya perubahan tingkah laku pada diri 

siswa yang belajar, dimana perubahan itu dengan didapatkannya 

kemampuan baru yang berlaku dalam waktu yang relatif lama dan karena 

adanya usaha. 

Kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan yang melibatkan 

beberapa komponen : 

a. Siswa, seorang yang bertindak sebagai pencari, penerima, dan 

penyimpan isi pelajaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. 

b. Guru, seseorang yang bertindak sebagai pengelola, katalisator, dan 

peran lainnya yang memungkinkan berlangsungnya kegiatan 

belajar mengajar yang efektif. 

c. Tujuan, pernyataan tentang perubahan perilaku (kognitif, 

psikomotorik, afektif ) yang diinginkan terjadi pada siswa setelah 

mengikuti kegiatan pembelajaran. 

d. Materi Pelajaran, segala informasi berupa fakta, prinsip, dan 

konsep yang diperlukan untuk mencapai tujuan.  

e. Metode, cara yang teratur untuk memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk mendapat informasi yang dibutuhkan mereka untuk 

mencapai tujuan. 

f. Media, bahan pengajaran dengan atau tanpa peralatan yang 

digunakan untuk menyajikan informasi kepada siswa. 
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g. Evaluasi, cara tertentu yang digunakan untuk menilai suatu proses 

dan hasilnya. 

Pengertian sejarah menurut bahasa terbagi dua yaitu pengertian 

sejarah dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, 

pengertian sejarah adalah kejadian atau peristiwa. Sedangkan pengertian 

sejarah dalam arti luas adalah suatu peristiwa manusia yang memiliki akar 

dalam realisasi diri dengan kebebasan dan keputusan daya rohani. Dalam 

bahasa Indonesia, sejarah memiliki 3 arti yaitu sejarah adalah silsilah atau 

asal usul, sejarah adalah kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi 

di masa lampau dan sejarah adalah ilmu pengetahuan dan cerita. 

Sejarah merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji secara 

sistematis keseluruhan perkembangan proses perubahan dinamika 

kehidupan masyarakat dengan segala aspek kehidupannya yang terjadi di 

masa lampau.Masa lampau itu sendiri merupakan sebuah masa yang sudah 

terlewati. Tetapi, masa lampau bukan merupakan suatu masa yang final, 

terhenti, dan tertutup. Masa lampau itu bersifat terbuka dan 

berkesinambungan. Sehingga, dalam sejarah, masa lampau manusia bukan 

demi masa lampau itu sendiri dan dilupakan begitu saja sebab sejarah itu 

berkesinambungan apa yang terjadi dimasa lampau dapat dijadikan 

gambaran bagi kita untuk bertindak dimasa sekarang dan untuk mencapai 

kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Sehingga, sejarah dapat 

digunakan sebagai modal bertindak di masa kini dan menjadi acuan untuk 

perencanaan masa yang akan datang. 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran Sejarah  adalah proses 

interaksi peserta didik dengan pendidik yang membahas tentang 

berkembangnya ruang dan waktu yang saling berkaitan, yang terjadi di 

lingkungan belajar dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia.  

Mata pelajaran Sejarah  disusun secara sistematis, komprehensif, 

dan terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan 

keberhasilan dalam kehidupan di masyarakat. Dengan pendekatan tersebut 

diharapkan peserta didik akan memperoleh pemehaman yang lebih luas 

dan mendalam pada bidang ilmu yang berkaitan.Mata pelajaran Sejarah 

bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 

a. Mengenal konsep-konsep sejarah  yang berkaitan dengan 

kehidupan masyarakat dan lingkungannya. 

b. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa 

ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam 

kehidupan sosial.  

c. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai 

nasionalisme dan kemanusiaan.  

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, yang diteliti oleh Rosi Dwi 

Fitri Aprilia yang meneliti tentang Penggunaan Permainan Picture Puzzle 

menjelaskan bahwa permainan ini dapat mengembangkan kemampuan

berpikir, meningkatkan kemampuan belajar, merangsang perkembangan 
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sosial, intelegensi, melatih konsentrasi, ketenangan, kesabaran, dan minat. 

Penelitian ini mengangkat permasalahan: (1) bagaimana pelaksanaan

penggunaan permainan picture puzzle di kelas XI Ilmu Sosial 1 SMA 

Negeri 1 Lawang; dan (2) apakah penggunaan permainan picture 

puzzle dapat meningkatkan minat belajar siswa kelas XI Ilmu Sosial 1 

SMA Negeri 1 Lawang. 

Subjek  dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI Ilmu Sosial 1 

dengan jumlah 30 orang siswa di SMA Negeri 1 Lawang, Malang. 

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

yang menggunakan pendekatan kualitatif kuantitatif. Pengumpulan data 

pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, angket, dan 

dokumentasi. Analisis data kualitatif dilakukan melalui tahap reduksi data, 

penyajian data, dan verifikasi data. Prosedur  PTK yang diterapkan 

menggunakan model spiral yang dikembangkan Kemmis dan Mc.Taggart 

yang terdiri dari empat langkah yaitu: perencanaan, tindakan, pengamatan, 

dan refleksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) siswa terlihat sangat 

tertarik untuk mengikuti pembelajaran dengan menggunakan 

permainan picture puzzle. Siswa sangat antusias, bersemangat,  dan 

menumbuhkan minat belajar siswa dalam belajar sejarah; (2) minat siswa 

meningkat menjadi lebih aktif dalam pembelajaran, bertanya/menjawab 

pertanyaan guru, menyampaikan pendapat, raut muka yang ceria, antusias, 

dan bersemangat. 
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Kemudian penelitian relevan selanjutnya yaitu skripsi dari Lyna 

Rosyidah yang berjudul Pengaruh Metode Crossword Puzzle terhadap 

minat belajar siswa yang menjelaskan bahwa Salah satu dari strategi 

pembelajaran aktif (active learning) adalah metode crossword puzzle. 

Metode inilah yang penyusun terapkan kepada subyek penelitian dengan 

harapan dapat meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran IPS. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan ada tidaknya peningkatan 

minat belajar siswa pada pelajaran IPS dengan menggunakan metode 

crossword puzzle dan tanpa menggunakan metode crossword puzzle pada 

siswa kelas V di MIN Sucenjurutengan Bayan Purworejo.  

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian quasi eksperimen. 

Populasi penelitian ini adalah siswa kelas V MIN Sucenjurutengah tahun 

ajaran 2011/2012 dengan jumlah total 30 siswa. Kelas V-A sebanyak 15 

siswa sebagai kelas eskperimen dan siswa kelas V-B sebanyak 15 siswa 

sebagai kelas kontrol. Pengumpulan data dilakukan dengan metode 

observasi terstruktur, wawancara, dokumentasi dan lembar observasi. 

Untuk menganalisis data menggunakan program SPSS 15.0. Pada uji 

instrumen menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Hasil uji validitas 

menunjukkan bahwa 12 pernyataan tentang minat belajar siswa seluruhnya 

terbukti valid, sedangkan hasil uji reliabilitas menunjukkan koefisien 

reliabilitas sebesar 0.803 dan dinyatakan reliabel. Analisis data meliputi uji 

normalitas, uji homogenitas dan uji t diperoleh signifikansi 0.000 < 0.05 

dengan hasil t hitung (O2) 8.689 dan t hitung (peningkatan) 5.285. Hasil 
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penelitian menunjukkan: 1) Minat belajar siswa sebelum diberi perlakuan 

berada pada kategori tinggi. 2) Minat belajar siswa setelah diberi 

perlakuan dan tanpa perlakuan berada pada kategori sangat tinggi dan 

tinggi. 3) Metode crossword puzzle berpengaruh dalam pembelajaran IPS 

dan dapat meningkatkan minat belajar siswa kelas V-A di MIN 

Sucenjurutengah. Peningkatan yang dialami sebesar 9.53 dengan kategori 

rendah. 4) Adanya perbedaan yang cukup signifikan antara pembelajaran 

IPS dengan menggunakan metode crossword puzzle dan tanpa 

menggunakan metode crossword puzzle. 

Selanjutnya penelitian terdahulu dari Anis Anitasia dalam 

skripsinya yang berjudul Pengaruh Media Spelling Puzzle dalam 

meningkatkan minat belajar IPS SMP Negeri 2 Sukabumi yang 

menjelaskan bahwa pembelajaran yang semakin berkembang 

menggunakan teknologi baru menuntut para guru membuat suatu inovasi 

baru dengan menggunakan spelling puzzle untuk meningkatkan minat 

belajar siswa. 

Penelitian Relevan selanjutnya yaitu skripsi dari Desi Widiyanti 

yang menjelaskan bahwa Penelitian ini berlatar belakang masalah, siswa 

kurang memperhatikan guru ketika proses belajar mengajar berlangsung, 

siswa beranggapan bahwa mata pelajaran IPS menjenuhkan dan 

membosankan, selama KBM berlangsung media atau alat peraga kurang 

menarik, interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan motivasi. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empirik 

membuktikan adanya peningkatan prestasi belajar IPS dengan 

menggunakan media puzzle piramida. Pada siklus I ini dari 27 siswa hanya 

11 siswa yang mendapat nilai tuntas, walau sudah ada kemajuan peneliti 

tetap masih mengalami kegagalan, yang disebabkan oleh 1) Penyampaian 

materi belum tuntas, 2) Tidak menggunakan media secara maksimal 3) 

Siswa belum jelas dengan konsep serta materi yang diberikan. Setelah 

diadakan perbaikan siklus II, siswa yang memperoleh nilai ketuntasan 

belajar dari 27 siswa ada 27 siswa yang mengalami peningkatan hasil 

belajar dan dikatakan telah tuntas. Dari Perolehan hasil tes formatif siklus 

II rata-rata nilai 81.22 dengan prosentase 100 % dengan demikian hasil tes 

formatif siklus II. Dari hasil yang telah dicapai pada siklus I dan siklus II, 

dapat disimpulkan bahwa dengan penggunaan media puzzle piramide 

dapat meningkatkan prestasi belajar siswa, juga meningkatkan motivasi 

belajar siswa karena dengan media puzzle siswa dapat belajar sambil 

bermain, bereksplorasi dan bersosialisasi, juga pembelajaran berlangsung 

lebih menarik, menyenangkan dan tidak menjemukan. 

Penelitian relevan selanjutnya skripsi dari Bayu Aji Saputra yang 

berjudul Upaya Meningkatkan Minat Belajar IPS menggunakan Media 

Gambar Puzzle, menjelaskan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan minat belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial (materi permasalahan sosial di daerahnya) dengan 

media gambar puzzle di SDN Sinduadi 1 Sleman Yogyakarta. Penelitian 
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ini merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research) 

yang dilakukan dengan dua siklus dimana masing-masing siklus terdiri 

dari dua pertemuan. Subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 

Sinduadi 1 Sleman tahun ajaran 2014/2015 yang berjumlah 29 siswa. 

Objek dalam penelitian ini minat belajar Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS). Desain penelitian mengacu pada model Kemmis dan McTaggart. 

Metode pengumpulan data menggunakan 1) observasi, dan 2) angket. 

Teknik penentuan kualitas instrumen menggunakan expert judgement atau 

pendapat para ahli. Teknik analisis data yang digunakan dengan analisis 

kuantitatif dan kualitatif. Kriteria keberhasilan yang digunakan apabila 

75% siswa memiliki minat belajar dengan kategori minimal baik. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa minat belajar siswa dapat meningkat 

dengan adanya penggunaan media gambar puzzle. Persentase jumlah siswa 

yang memperoleh nilai minat belajar siswa masuk kriteria minimal baik 

dan tuntas pada kondisi awal sebanyak 12 siswa atau 41,38%, pada siklus I 

sebanyak 19 siswa atau 65,52% dan pada siklus II sebanyak 25 siswa atau 

86,21%. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa media gambar 

puzzle dapat mengajak siswa untuk belajar sambil bermain secara 

berkelompok sehingga media ini sesuai dengan karakteristik siswa kelas 

IV Sekolah Dasar yang cenderung gemar membentuk kelompok-kelompok 

bermain. Dengan demikian, pembelajaran IPS menjadi lebih 

menyenangkan dan materi yang permasalahan sosial yang cenderung 
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bersifat abstrak lebih mudah dipahami oleh siswa dengan bantuan gambar 

puzzle. 

Penelitian relevan selanjutnya yaitu penelitian dari Cut Nurahman  

dari skripsi yang berjudul penerapan model pembelajaran picture and 

picture dalam meningkatkan minat belajar siswa. Salah satu alternatif 

untuk meningkatkan minat belajar siswa dalam pembelajaran tematik 

adalah dengan menggunakan model picture and picture. Model Picture and 

picture akan membantu guru dalam menjelaskan materi sehingga siswa 

mudah memahaminya. Pembelajaran tematik memiliki ciri pembelajaran 

yang berpusat pada siswa. Jadi siswa didorong untuk menemukan, 

melakukan, dan mengalami secara kontekstual dengan menggunakan 

sumber daya yang dimiliki dan lingkungan sekitarnya. 

C. Kerangka Berpikir 

Proses pembelajaran terjadi ketika ada interaksi antar guru dengan 

siswa, siswa dengan guru dan antara siswa dengan siswa. Proses 

pembelajaran tersebut dilakukan selain untuk meningkatkan minat belajar. 

Rendahnya Minat Belajar Sejarah 

 

Model Pembelajaran Picture and Picture Melalui Media Puzzle Gambar 

Minat Belajar Siswa 
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Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

 

D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah dalam penelitian yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan. 

Hipotesis juga dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap 

masalah penelitian yang kebenarannya masih harus diuji setelah 

melakukan observasi atau penelitian. 

Adapun rumusan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah pengaruh penggunaan media puzzle dalam meningkatkan minat 

belajar siswa. Berdasarkan kajian pustaka, kajian hasil penelitian, dan 

kerangka berfikir di atas maka dapat di rumuskan hipotesis sebagai berikut  

Ho : tidak terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran 

picture and picture melalui media puzzle gambar terhadap minat belajar 

sejarah siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Slawi Kabupaten Tegal Tahun 

Pelajaran 2018/2019. 

Ha : Terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran picture and 

picture melalui media puzzle gambar terhadap minat belajar sejarah siswa 

kelas XI IPS SMA Negeri 3 Slawi Kabupaten Tegal Tahun Pelajaran 

2018/2019 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh simpulan sebagai 

berikut : 

1. Model pembelajaran picture and picture didukung oleh 

penyajian data yang diawali pemberian materi seperti biasa 

dengan menunjukan gambar yang terkait materi dan puzzle 

gambar sebagai media pembelajaran. 

2. Pelaksanaan penerapan model picture and picture dengan 

mengumpulkan data-data penelitian yang diperoleh 

berdasarkan hasil observasi atau pengamatan, wawancara dan 

catatan lapangan. Penerapan model pembelajaran picture and 

picture melalui puzzle gambar dapat meningkatkan minat 

belajar siswa, Penerapan model pembelajaran picture and 

picture melalui puzzle gambar dapat memudahkan siswa dalam 

memahami materi dalam pembelajaran, dalam penerapan 

model pembelajaran picture and picture melalui media puzzle 

gambar siswa tidak lagi hanya sebagai objek pembelajaran 

tetapi sebagai subjek pembelajaran. 

3. Terdapat pengaruh signifikan setelah penerapan model 

pembelajaran picture and picture melalui puzzle gambar 

terhadap minat belajar sejarah siswa kelas XI IPS SMA Negeri 
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3 Slawi Kabupaten Tegal Tahun Ajaran 2018/2019 yaitu 

menunjukan siswa kelas eksperimen mengalami peningkatan 

dalam minat belajar sejarah. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian penerapan model pembelajaran picture 

and picture melalui media puzzle gambar terhadap minat belajar sejarah 

siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Slawi, dapat diberikan saran sebagai 

berikut : 

1. Dengan penelitian ini, diharapkan guru dapat menggunakan 

model pembelajaran picture and picture melalui media puzzle 

gambar untuk dapat diterapkan pada pembelajaran sejarah. 

Tujuannya adalah agar siswa terus meningkatkan minat belajar 

sejarah dalam belajar. 

2. Bagi guru yang akan menerapkan model pembelajaran picture 

and picture melalui media puzzle gambar supaya lebih matang 

dalam mempersiapkan materi dan perencanaan dalam 

pembelajaran agar lebih banyak waktu yang disediakan untuk 

membimbing dan mendampingi peserta didik dalam 

memecahkan masalah. 

3. Bagi guru agar lebih mengembangkan strategi pembelajaran 

yang dapat membuat siswa memiliki minat belajar sejarah yang 

lebih besar ketika belajar sejarah. 
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