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SARI 

Aeni, Nasichatul. 2019. Pengaruh Penggunaan Media Linimasa Sejarah Card 

Game Terhadap Minat Belajar Siswa Kelas XI Dalam Pembelajaran Sejarah di 

SMA Negeri 1 Bumiayu Tahun Pelajaran 2018/2019. Jurusan Sejarah. Fakultas 

Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Andy Suryadi, S.Pd., M.Pd. 

Kata Kunci: Linimasa Sejarah Card Game, Minat Belajar, Pembelajaran 

Sejarah 

Studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di SMA Negeri 1 Bumiayu 

menunjukkan bahwa dalam penyampaian pembelajaran sejarah guru telah 

menggunakan media pembeljaran yang variatif, namun siswa tidak 

memperhatikan konteks materi yang dipelajari. Hal ini bisa terjadi karena adanya 

minat yang kurang dari peserta didik terhadap pelajaran sejarah. Oleh karena itu, 

peneliti tertarik untuk menggunakan media Linimasa Sejarah Card Game sebagai 

media pembelajaran sejarah. Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui berapa 

banyak minat belajar sejarah siswa sebelum menggunakan media Linimasa 

Sejarah Card Game; 2) mengetahui berapa banyak minat belajar sejarah siswa 

setelah menggunakan media Linimasa Sejarah Card Game; 3) mengetahui adanya 

pengaruh media Linimasa Sejarah Card Game terhadap minat belajar siswa dalam 

pembelajaran sejarah.  

Desain penelitian ini menggunakan quasi eksperimental design dengan pola 

nonequivalent control grup design. Populasi penelitian adalah siswa kelas XI  

SMA Negeri 1 Bumiayu tahun Ajaran 2018/209. Sampel pada penelitian ini 

adalah siswa kelas XI IPS 1 sebagai kelas eksperimen dan siswa kelas XI IPS 2 

sebagai kelas kontrol. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

teknik purposive sampling. 

Berdasarkan perhitungan deskriptif yang dilakukan dengan menggunakan 

teknik analisis indeks diperoleh indeks variabel minat belajar siswa pada kelas 

eksperimen sebelum menggunakan media Linimasa Sejarah Card Game adalah 

69, 04%. Hasil indeks variabel minat belajar siswa setelah menggunakan media 

Linimasa Sejarah Card Game adalah 77,96%, sehingga terdapat kenaikan minat 

belajar siswa sebanyak 8,92%. Berdasarkan analisis uji regresi diperoleh 

Berdasarkah uji regresi, diperoleh  nilai konstan (a) sebesar 29, 784. Diketahi nilai 

koefisien regresi sebesar 0,962. Angka ini berarti bahwa setiap penambahan 1% 

tingkat penggunaan media Linimasa Sejarah Card Game maka, minat belajar 

siswa terhadap pembelajaran sejarah akan meningkat sebesar 0,962. Uji koefisien 

regresi, hasilnya bernilai positif maka dapat dikatakan bahwa penggunaan media 

Linimasa Sejarah Card Game (X) berpengaruh positif terhadap minat belajar 

siswa dalam pembelajaran sejarah (Y). Persamaan regresinya adalah Y= 29, 784 + 

0,962 X. Diketahui nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 

(0,001<0,05), artinya terdapat pengaruh penggunaan media Linimasa Sejarah 

Card Game terhadap minat belajar siswa kelas XI dalam pembelajaran sejarah di 

SMA Negeri 1 Bumiayu. 
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ABSTRACT 

Aeni, Nasichatul. 2019. Effect of the Use of Media Period History of Card 

Games on the Interests of Learning Class XI Students in Historical Learning in 

SMA 1 Bumiayu Academic Year 2018/2019. Department of History. Faculty of 

Social Science. Semarang State University. Andy Suryadi, S.Pd., M.Pd. 

Keywords: Timeline History of Card Games, Interest in Learning, History 

Learning 

Preliminary studies conducted by researchers at SMA Negeri 1 Bumiayu 

show that in the delivery of history learning, teachers have used varied learning 

media, but students do not pay attention to the context of the material being 

studied. This can happen because of the lack of interest of students in history 

lessons. Therefore, researchers are interested in using the Media Card History 

Timeline media as history learning media. This study aims to 1) find out how 

much interest in learning the history of students before using the Media Card 

History Timeline; 2) find out how much interest in learning student history after 

using the Media Card History Timeline; 3) knowing the influence of the Media 

Card History Timeline media on students' interest in learning history. 

The design of this study used a quasi experimental design with a 

nonequivalent control group design pattern. The study population was students of 

class XI of SMA Negeri 1 Bumiayu in 2018/209 academic year. The sample in 

this study were students of class XI IPS 1 as an experimental class and students of 

class XI IPS 2 as a control class. Sampling in this study using purposive sampling 

technique.  

Based on descriptive calculations performed using index analysis techniques 

obtained index of student learning interest variables in the experimental class 

before using the Media Card History Timeline is 69, 04%. The results of the index 

of student interest in learning variables after using the Media Card History 

Timeline was 77.96%, so there was an increase in student interest in learning as 

much as 8.92%. Based on the analysis of the regression test obtained based on the 

regression test, obtained a constant value (a) of 29, 784. Tested the value of the 

regression coefficient of 0.962. This figure means that for every 1% increase in 

the level of media usage of the Card Game History Timeline, the student's interest 

in learning history will increase by 0.962. Regression coefficient test, the result is 

positive, it can be said that the use of the Media Card History (X) Timeline media 

has a positive effect on student interest in learning history (Y). The regression 

equation is Y = 29, 784 + 0.962 X. The significance value (Sig.) Of 0.001 is 

known to be less than 0.05 (0.001 <0.05), which means that there is an influence 

on the use of the Media Game History Timeline media on class XI students' 

learning interest in learning history at Bumiayu 1 High School. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pendidikan merupakan proses belajar manusia yang berlangsung sumur 

hidup, sejak manusia lahir hingga ke liang lahat. Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2009 menjelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan sarana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, 

keagamaan, pengendalian diri, kepribdian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha 

sengaja dan terencana untuk mengubah tingkah laku manusia dalam hal 

pengetahuan (kognitif), ketrampilan (psikomotor), maupun nilai dan sikap 

(afektif). 

Pelajaran sejarah merupakan bagian dari ilmu sosial yang mempunyai 

peranan penting dalam menumbuhkan rasa nasionalisme. Menurut Kochhar 

(2008:20) sejarah telah lama menduduki posisi penting diantara berbagai mata 

pelajaran yang diajarkan di berbagai tingkat pendidikan. Wasino (dalam Suryadi, 

2012:80) mengatakan bahwa sistem pendidikan di Indonesia cenderung 

mementingkan pelajaran tertentu, terutama yang diujikan secara nasional. Imbas 

dari tidak diujikan secara nasional maka muncul persepsi baik bagi siswa maupun 

masyarakat bahwa pelajaran sejarah adalah sesuatu yang kurang penting 

karenanya sering disepelekan ketika diajarkan di sekolah. Terkait persoalan dalam 
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pembelajaran sejarah lainnnya adalah mengenai materi yang dirasakan terlalu 

banyak dan berulang-ulang dari berbagai jenjang. Materi yang diberikan SD akan 

diulang lagi di masa SMP hingga SMA sehinga berpotensi menimbulkan kesan 

membosankan bagi siswa (Suryadi, 2012:80). Pernyataan tersebut sejalan dengan 

Suryadi (2012:82) dalam penelitiannya, guru di SMA Klaten dalam mengajar 

pelajaran sejarah sudah berusaha untuk melepaskan diri dari bayang-bayang 

pengajaran cemarah dengan melakukan diskusi, namun dalam praktiknya masih 

sangat jarang dan kontrol terhadap kegiatan diskusi yang diselenggarakan dapat 

dikatakan masih lemah. Kecenderungan itu memunculkan stigma pembelajaran 

sejarah itu membosankan. Dapat disimpulkan bahwa persoalan dari pembelajaran 

sejarah berikutnya adalah terkait cakupan keterbatasan kompetensi guru. Terdapat 

empat kompetensi yang harus di kuasai oleh seorang guru agar dapat dikatakan 

seorang guru yang professional yaitu kompetensi professional, kompetensi 

pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian (Permendiknas Nomor 

16 Tahun 2007). Menurut Suryadi (2012:82) diantara ketujuh indikator 

kompetensi pedagodik guru, indikator penguasaan teori belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik adalah seringkali menjadi persoalan. Pada indikator 

tersebut, guru dituntut mampu menetapkan berbagai media pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif sesuai dengan standar kompetensi guru. Apabila dianalisis 

secara cermat, sumber kegagalan pembelajaran sejarah adalah ketidakmampuan 

pendidik sejarah dalam mengimplementasikan konsep-konsep pendidikan sejarah 

dan pembelajaran sejarah cenderung hanya sebagai proses transfer of knowledge 
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sehingga pembelajaran sejarah tidak bisa diaktualisasikan secara optimal 

(Pramono, 2012: 239). 

Berbagai pendekatan belum mampu sepenuhnya menarik minat belajar 

siswa. Hingga saat ini banyak siswa dan guru yang mengeluhkan tentang kondisi 

sulitnya untuk mengajarkan sejarah kepada siswa secara menarik sehingga siswa 

tidak bosan dan menyepelekan, sedangkan siswa umumnya menganggap bahwa 

pembelajaran sejarah tidak menarik dan tidak penting. (Suryadi, 2012:79). Perlu 

dilakukan upaya perbaikan dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan minat 

belajar sejarah hal ini dikarenakan pendidikan sejarah yang diajarkan di SMA 

memiliki posisi yang strategis dalam pembentukan manusia Indonesia yang 

memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air (Atno, 2011:214). Upaya perbaikan 

dalam proses pembelajaran bisa dimulai dengan pemilihan penggunaan media. 

Tidak ada keraguan bahwa dalam proses belajar sejarah di sekolah, peran media 

sangat penting dan strategis (Utomo, dkk, 2018: 105).  

Upaya perbaikan dalam proses pembelajaran terletak pada tanggung jawab 

guru, bagaimana pembelajaran yang disampaikan dapat dipahami oleh anak didik 

secara benar. Proses pembelajaran juga ditentukan sampai sejauh mana guru dapat 

menggunakan media pembelajaran dengan baik. Berdasarkan hasil observasi awal 

yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 31 Januari dan 1 Februari 2019 di SMA 

Negeri 1 Bumiayu, terdapat dua guru sejarah yang mengampu kelas XI. Jumlah 

kelas XI di SMA Negeri 1 Bumiayu yaitu sepuluh kelas terdiri dari 7 kelas 

program IPA, dan 3 kelas program IPS. Observasi yang dilakukan peneliti saat 

guru mengajar yaitu guru menggunakan metode ceramah. Dalam proses 
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pembelajaran, guru masih bertindak sebagai informan utama, sehingga peserta 

didik hanya dapat mendengarkan apa yang sedang dijelaskan oleh guru. Sebelum 

guru menerangkan materi, guru meminta siswa untuk mengoreksi tugas yang telah 

dijadikan pekerjaan rumah sebelumnya. Ternyata, masih ada beberapa siswa yang 

belum selesai mengerjakan tugas tersebut. Selain itu, pada saat memulai 

penjelasan materi ada siswa yang tidak membawa buku paket sejarah Indonesia 

dengan alasan hilang. Terllihat sekali bahwa anak-anak kurang minat dan antusias 

dengan pembelajan sejarah. Setelah peneliti melakukan wawancara terhadap guru 

tersebut, ternyata beliau tidak hanya melaksanakan pembelajaran dengan metode 

ceramah semata. Menurut beliau, pembelajaran sejarah telah dilakukan secara 

variatif, yaitu dengan menggunakan metode Window Shopping, metode 

Kooperatif Make A Match dan sebagainya. Guru mata pelajaran sejarah kelas XI 

mengatakan bahwa pemilihan metode pembelajaran dan media pembelajaran 

disesuaikan dengan materi yang akan dipelajari dan ternyata siswa lebih antusias 

dengan metode pembelajaran yang menyenangkan. 

Guru mata pelajaran sejarah kelas XI SMA Negeri 1 Bumiayu juga 

mengatakan dengan menggunakan metode pembelajaran seperti Window Sopping, 

Kooperatif Make a Match atau penggunaan media Pop Up aktivitas belajar siswa 

menjadi lebih aktif, karena siswa dituntut kreatif, inovatif dalam membuat produk 

ataupun dalam hal penguasaan materi. Dalam hal ini, siswa benar-benar dituntut 

aktif sehingga proses pembelajaran seperti ini dapat menarik minat belajar sejarah 

siswa. Akan tetapi, hasil wawancara peneliti dengan guru tersebut, beliau 

mengatakan bahwa penggunaan metode dan media seperti Pop Up ternyata tidak 
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menjamin siswa paham dengan apa yang mereka kerjakan. Mereka hanya 

mementingkan bagaimana media yang mereka buat terlihat bagus tanpa 

memperhatikan konteks materi yang akan dipelajari. Hal ini bisa terjadi karena 

adanya minat yang kurang dari peserta didik terhadap pelajaran sejarah. Oleh 

karena itu, peneliti ingin menelisik lebih jauh lagi mengenai minat belajar siswa 

kelas XI IPS dengan memberikan media pembelajaran berbasis android yang 

mana, peserta didik sudah tidak asing lagi dengan penggunaan gawai. Berbeda 

dari yang biasanya gawai hanya digunakan sebagai alat untuk bersosial media, 

kali ini penggunaan gawai akan dioptimalkan untuk pembelajaran sejarah.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada siswa kelas XI, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dimana pembelajaran sejarah 

keals XI di SMA Negeri 1 Bumiayu sudah menggunakan berbagai metode 

pembelajaran yang didalamnya terdapat produk yang dihasilkan oleh siswa itu 

senidiri. Peneliti memberikan alternatif media pembelajaran berupa Linimasa 

Sejarah Card Game. Linimasa Card Game merupakan jenis permainan edukasi 

yang bertujuan untuk mengenalkan alur atau periode sejarah dengan cara yang 

lebih seru dan menyenangkan. Permainan ini dibuat oleh Adhicipta Raharja 

Wirawan, dosen Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya. 

Ada tiga cara memainkan permainan kartu ini, yaitu Tautan Tokoh, Memori 

Waktu, dan Kalayuda. Hal yang menarik dari Linimasa Card Game ini yaitu

media yang digunakan berfariatif meliputi gambar yang disertai materi. Media 

Linimsa Sejarah juga dilengkapi dengan aplikasi berbasis Android dengan fitur 

kuis sejarah serta teknologi AR atau Augmented Reality yang ada di dalam 
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Linimasa Card Game. Kuis yang terdapat di Linimasa Sejarah Card Game berisi 

pertanyaan-pertanyaan seputar sejarah Indonesia. Selain itu, adanya  teknologi 

Augmented Reality juga dapat menghadirkan tokoh-tokoh pelaku sejarah dalam 

bentuk animasi 3D. Kartu tokoh sejarah yang di-scan akan beranimasi dan 

memunculkan audio penjelasan singkat tentang biografi tokoh tersebut. Terdapat 

10 tokoh sejarah dalam Linimasa Sejarah Card Game diantaranya Bung Karno, 

Bung Hatta, Bung Tomo, Ki Hadjar Dewantara, RA Kartini, Jendral Soedirman, 

Letkol Soeharto, Henry S. Truman, WR Supratman dan Yos Sudarso. Para tokoh-

tokoh sejarah tersebut bisa diajak selfie bersama, dan dibagikan ke media sosial 

seperti Facebook, Instagram, Whatsapp. Aplikasi yang berbasis android ini tetap 

dapat digunakan tanpa menggunakan kartu tokoh yang terdapat pada Linimasa 

Card Game, namun hanya fitur kuis saja yg dapat digunakan. 

Permainan ini telah diuji melalui “Class Action Research” pada tahun 2017 

oleh Laksmi Puspitowardhani (Founder Bina Edukasi & Co-founder Innovation 

Co.) saat menempuh program Magister Psikologi di Universitas Airlangga tahun 

2017. Hasilnya adalah terdapat peningkatan yang signifikan atas prestasi belajar 

materi sejarah siswa kelas V SD Islam Al Azhar 35 Surabaya dengan 

menggunakan Linimasa Sejarah Card Game.  

Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian 

penggunaan media lain tentang “Pengaruh Penggunaan Linimasa Sejarah Card 

Game terhadap Minat Belajar Siswa dalam Pembelajaran Sejarah Kelas XI IPS 

di SMA Negeri 1 Bumiayu Tahun Ajaran 2018/2019”. Hal ini untuk membuktikan

apakah ada pengaruh peningkatan minat belajar siswa dalam penggunaan 
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Linimasa Sejarah Card Game pada pembelajaran sejarah siswa kelas XI SMA 

Negeri 1 Bumiayu. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya yaitu:  

1. Berapa tinggi minat belajar siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Bumiayu 

sebelum menggunakan media Linimasa Sejarah Card Game dalam 

pembelajaran sejarah?  

2. Berapa tinggi minat belajar siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Bumiayu 

sesudah menggunakan media Linimasa Sejarah Card Game dalam 

pembelajaran sejarah? 

3. Adakah pengaruh penggunaan media Linimasa Sejarah Card Game terhadap 

minat belajar sejarah siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Bumiayu dalam 

pembelajaran sejarah? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang 

ingin dicapai adalah untuk mendeskripsikan “Pengaruh Penggunaan Media

Linimasa Sejarah Card Game Terhadap Minat Belajar Siswa Kelas XI IPS dalam 

Pembelajaran Sejarah di SMA Negeri 1 Bumiayu Tahun 2018/2019” yaitu sebagai

berikut: 

1. Mengetahui berapa minat belajar sejarah siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 

Bumiayu sebelum menggunakan Linimasa Sejarah Card Game. 
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2. Mengetahui berapa minat belajar sejarah siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 

Bumiayu sesudah menggunakan Linimasa Sejarah Card Game.  

3. Mengetahui adanya pengaruh penggunan media Linimasa Sejarah Card 

Game terhadap minat belajar sejarah siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 

Bumiayu. 

D. Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pembuktian bahwa penerapan media 

pembelajaran merupakan salah satu hal yang paling penting dalam proses 

pembelajaran dan sangat berpengaruh terhadap minat belajar siswa. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Siswa  

Diharapkan dengan menggunakan Linimasa Sejarah Card Game dapat 

memudahkan siswa dalam memahami materi sejarah. 

b. Bagi Guru  

Diharapkan memberikan masukan mengenai alternatif media pembelajaran 

yang dapat digunakan terhadap peningkatan minat belajar sejarah siswa.  

c. Bagi Sekolah  

Sebagai bahan masukkan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan 

memperbaiki kualitas pendidikan.  

d. Bagi Peneliti  
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Manfaat bagi peneliti dalam bidang sejenis, sebagai salah satu bahan referensi 

dalam mengembangkan penelitian selanjutnya. 

E. Batasan Istilah  

Pengertian istilah sangat penting artinya karena fungsinya untuk 

memberikan batasan ruang lingkup. Hal ini bertujuan untuk menyamakan antara 

peneliti dengan pembaca atau pihak lainnya agar tidak terjadi kesalahpahaman. 

Pada penelitian ini yang perlu mendapatkan penegasan istilah adalah:  

1. Minat Belajar  

Minat belajar merupakan suatu keadaan di mana seseorang mempunyai 

perhatian terhadap sesuatu dan disertai keinginan untuk mengetahui dan 

mempelajari maupun membuktikannya lebih lanjut. Berdasarkan KBBI 

aplikasi online android, dijelaskan bahwa minat dan motivasi itu berbeda, 

minat ialah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu; gairah; 

keinginan. 

2. Linimasa Sejarah Card Game 

Linimasa Sejarah Card Game merupakan jenis permainan edukasi yang

bertujuan untuk mengenalkan alur atau periode sejarah dengan cara yang 

lebih seru dan menyenangkan melalui media kartu. Ada tiga cara memainkan 

permainan kartu ini, yaitu Tautan Tokoh, Memori Waktu, dan Kalayuda. 

Linimasa Card Game ini dilengkapi dengan aplikasi berbasis Android dengan 

fitur kuis sejarah serta teknologi AR atau Augmented Reality yang ada di 

dalam Linimasa Card Game, sehingga dapat melihat tokoh alam bentuk 3D. 
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3. Pembelajaran Sejarah 

Pembelajaran sejarah merupaka proses interaksi bantara siswa dengan 

guru dalam kegiatan belajar mengajar yang mengkaji tentang peristiwa masa 

lampau yang membawa pengaruh besar untuk mas kini dan masa yang akan 

datang. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Media Pembelajaran 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah teknik yang digunakan dalam rangka lebih 

mengefektifkan komunikasi anatar guru dan siswa dalam proses pendidikan dan 

pembelajaran di sekolah (Musfiqon, 2012:27). Media pembelajaran juga dapat 

dikatakan sebagai alat/wahana yang digunakan pendidik dalam proses 

pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran (Rifa’i dan

Catharina 2015:88). Pendapat lain datang dari Rossie dan Brreidle (dalam Sanjaya 

2008:204), mereka mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah seluruh alat 

dan bahan yang dapat dipakai untuk tujuan pendidikan, seperti radio, televise, 

buku, koran, majalah dan sebagainya, apabila digunakan untuk tujuan pendidikan. 

Sementara itu, Gagne’ dan Briggs (dalam Arsyad, 2009:4) secara implisit

mengatakan bahwa media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan 

untuk menyampaikan isi materi pengajaran, yang terdiri dari buku, tape recorder, 

kaset, video kamera, video recorder, film, slide (gambar bingkai), foto, gambar, 

grafik, televise, dan computer. Media dalam proses pembelajaran cenderung 

diartikan sebagai alat-alat grafis, dan photografis untuk menangkap, memproses, 

dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Dengan kata lain, media 

adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi 

instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. 
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Pengetahuan akan semakin abstrak apabila hanya disampaikan melalui 

bahasa verbal. Hal ini memungkinkan terjadinya verbalisme, artinya siswa hanya 

mengetahui tentang kata tanpa memahami dan mengerti makna yang terkandung 

dalam kata tersebut. Hal semacam ini dapat menimbulkan kesalahan persepsi 

siswa. Oleh sebab itu, sebaiknya diusahakan agar pengalaman siswa menjadi lebih 

konkrit, pesan yang ingin disampaikan benar-benar dapat mencapai sasaran dan 

tujuan yang ingin dicapai, dilakukan melalui kegiatan yang dapat mendekatkan 

siswa dengan kondisi yang sebenarnya. Penyampaian informasi yang hanya 

melalui bahsa verbal selain dapat menimbulkan verbalisme dan kesalahan 

persepsi, juga dapat menimbulkan gairah siswa untuk menangkap pesan akan 

semakin kurang, karena siswa kurang diajak berpikir dan menghayati pesan yang 

disampaikan. Padahal untuk memahami sesuatu perlu keterlibatan siswa baik fisik 

maupun psikis. Oleh karena itu, peranan media pembelajaran sangat diperlukan 

dalam suatu kegiatan belajar mengajar (Sanjaya, 2008:207). 

Penggunaan media dalam pembelajaran sangat penting karena media 

sebagai penunjang keberhasilan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran pada 

hakikatnya adalah proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari 

sumber pesan melalui saluran atau media tertentu ke penerima pesan, dalam hal 

ini antara guru dan siswa. Pesan yang akan dikomunikasikan adalah didikan atau 

materi pelajaran sesuai dengan kurikulum. Selaras dengan Musfiqon (2012:34), 

menurutnya media pembelajaran berfungsi membantu memudahkan belajar bagi 

siswa dan juga memudahkan proses pembelajaran bagi guru, memberikan 

pengalaman lebih nyata, menarik perhatian lebih besar sehingga pelajaran tidak 



13 

membosankan, semua indera siswa dapat diaktifkan, dan dapat membangkitkan 

dunia teori dengan realitanya. Penggunaan media yang beraneka macam 

memungkinkan terjadinya pembelajaran yang berhasil dan menyenangkan, namun 

tetap harus disesuaikan dengan materi pembelajaran dan tujuan yang ingin 

dicapai. 

2. Landasan Penggunaan Media Pembelajaran 

Menurut Daryanto (2010:12) ada beberapa tinjauan mengenai landasan 

penggunaan media pembelajaran, yaitu landasan filosofis dimana ada suatu 

pandangan bahwa penerapan teknologi dalam pembelajaran akan terjadi 

dehumanisme. Padahal dengan adanya berbagai media pembelajaran justru siswa 

dapat mempunyai banyak pilihan untuk menggunakan media yang sesuai dengan 

karakteristik peribadinya, dengan kata lain siswa dihargai harkat kemanusiaannya 

diberi kebebasan untuk menentukan pilihan, baik cara maupun alat belajar sesuai 

dengan kemampuannya, dengan demikian penerapan teknologi tidak berarti 

dehumanisme. Jika guru menganggap siswa sebagai anak manusia yang memiliki 

kepribadian, harga diri, motivasi, dan memiliki kemampuan pribadi yang berbeda 

dengan yang lain, maka baik menggunakan media hasil teknologi baru atau tidak, 

proses pembelajaran yang dilakukan tetap menggunakan pendekatan humanism. 

Landasan psikologis penggunaan media pembelajaran ialah alasan rasional 

mengapa media pembelajran dipergunakan dijtinjau dari kondisi pebelajar dan 

bagaimana proses belajar itu terjadi. Walaupun telah diketahui adanya pandangan 

yang berbeda tentang belajar itu terjadi, namun dapat dikatakan bahwa belajar itu 
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adalah suatu proses yang mengakibatkan adanya perubahan perilaku dengan 

adanya pengalaman. 

Landasan teknologis, sasaran akhir dari teknologi pembelajaran adalah 

memudahkan pebelajar untuk belajar. Usaha untuk mencapai sasaran akhir ini, 

teknolologi-teknologi dibidang pembelajaran mengembangkan berbagai sumber 

belajar untuk memenuhi kebutuhan setiap pebelajar sesuai dengan 

karakteristiknya. 

Landasan empiris, berdasarkan landasan ini pemilihan media pembelajaran 

hendaknya jangan atas dasar kesukaan guru, akan tetapi harus mempertimbangkan 

kesesuaian antar karakteristik pebelajar, materi pelajaran dan media itu sendiri. 

3. Klasifikasi dan Macam-macam Media Pembelajaran 

Secara umum ada tiga bentuk media, yaitu media yang dapat dilihat, 

didengar, dan diraba. Bretz (dalam Sadiman. dkk, 2007:20) menidentifikasi ciri 

utama dari media terdiri dari tiga unsur pokok yaitu suara, visual dan gerak. 

Sementara itu, Sudjana (2009:3) mengemukakan ada tiga jenis media pengajaran 

yang biasa digunakan dalam proses pengajaran. Pertama, media grafis seperti 

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

Media grafis sering juga disebut media dua dimensi, yakni media yang 

mempunyai ukuran panjang dan lebar. Kedua, media tiga dimensi yaitu dalam 

bentuk model seperti model padat (solid model), model penampang, model susun, 

model kerja, mock up, diorama, dan lain-lain. Ketiga, media proyeksi seperti 
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slide, film strips, film, penggunaan OHP, dan lain-lain. Keempat, penggunaan 

lingkungan sebagai media pengajaran. 

Menurut Sanjaya (2008:211) media pembelajaran dapat diklasifikasikan 

menjadi beberapa klasifikasi tergantung dari sudut mana melihatnya.  

1) Dilihat dari sifatnya, media dapat dibagi ke dalam: 

a. Media auditif, yaitu media yang hanya dapat didengar saja, atau media yang 

hanya memiliki unsur suara, seperti radio dan rekaman suara; 

b. Media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung 

unsur suara, seperti film slide, foto, transparansi, lukisan, gambar, dan 

berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti media grafis; 

c. Media audiovisual, yaitu jenis media selain mengandung unsur suara juga 

mengandung unsur gambar yang dapat dilihat, seperti rekaman video, 

berbagai ukuran film, slide suara, dan lain-lain. Kemampuan media ini 

dianggap lebih baik dan lebih menarik, karena mengandung kedua unsur 

jenis media. 

2) Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi ke dalam: 

a. Media yang memiliki daya liput yang luas dan serentak seperti radio dan 

televisi; 

b. Media yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu, 

seperti film slide, film, video, dan lainnya; 

3) Dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya, media dibagi ke dalam: 
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a. Media yang diproyeksikan, seperti film, slide, film strip, transparansi, dan 

lainnya, jenis media ini memerlukan alat proyeksi khusus, seperti film 

projector, untuk memproyeksikan fil, slide projector untuk 

memproyeksikan film slide, Over Head Projector (OHP) untuk 

memproyeksikan transparansi. Tanpa dukungan alat proyeksi semacam ini, 

maka media seperti ini tidak akan berfungsi; 

b. Media yang tidak diproyeksikan, seperti gambar, foto, lukisan, radio, dan 

lainnya. 

Klasifikasi media juga dibedakan antara media rumit mahal (big media) dan 

media sederhana (little media). Kategori big media, antara lain; computer, film, 

slide, program video. Sedangkan little media antara lain: gambar, realitas 

sederhana, sketsa, dan sebagainya.  

Sedangkan menurut Rudy Brets (dalam Sanjaya, 2008:212) ada tujuh 

klasifikasi media, yaitu: 1) Media audiovisual gerak, seperti film suara, pita video, 

film tv; 2) Media audiovisual diam, seperti film rangkaian suara; 3) Audio 

semigerak, seperti tulisan jauh bersuara; 4) Media visual bergerak, seperti film 

bisu; 4) Media visual diam, seperti halaman cetak, foto, microphone, slide bisu; 5) 

Media audio, seperti telepon, radio, pita audio; 6) Media cetak, seperti buku, 

modul, bahan ajar mandiri. 

Diikuti oleh Klasek (dalam Sanjaya 2008:212) membagi media 

pembelajaran sebagai berikut: 1) Media visual; 2) Media audio; 3) Media 

“display”; 3) Pengalaman nyata dan simulasi; 4) Media cetak; 5) Belajar
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terprogram; 6) Pembelajaran melalui computer atau sering dikenal Program 

Computer Aided Instruction (CAI). 

Penggunaan media di atas tidak dilihat atau dinilai dari segi canggih 

medianya, tetapi yang lebih penting adalah fungsi dan peranannya dalam 

membantu proses pengajaran. Oleh sebab itu, penggunaan media pengajaran 

sangat bergantung kepada tujuan pengajaran, bahan pengajaran, kemudahan 

memperoleh media yang diperlukan serta kemampuan guru dalam 

menggunakannya dalam proses pengajaran.  

4. Kriteria Memilih Media Pembelajaran 

Kriteria pemilihan media bersumber dari konsep bahwa media merupakan 

bagian dari sistem instruksional secara keseluruhan. Untuk itu, Arsyad (2009:75) 

mengemukakan beberapa kriteria yang patut diperhatikan dalam memilih media, 

yaitu: 

1) Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai; 

2) Tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, atau 

generalisasi; 

3) Praktis, luwes, dan bertahan; 

4) Guru terampil menggunakannya; 

5) Pengelompokkan sasaran; 

6) Mutu teknis. 

Pendapat Arsyad kemudian diperkuat oleh Sudjana dan Ahmad (2009:4) 

dalam memilih media untuk kepentingan pengajaran sebaiknya memperhatikan 

kriteria-kriteria sebagai berikut: 
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1) Ketepatan dengan tujuan pembelajaran; 

2) Dukungan terhadap isi bahan pelajaran; 

3) Kemudahan memperoleh media; 

4) Ketrampilan guru dalam menggunakannya; 

5) Tersedia waktu untuk menggunakannya; 

6) Sesuai dengan taraf berfikir siswa. 

Menurut Sanjaya (2008:226) prinsip dalam pemilihan media pembelajaran 

sangat diperlukan agar media yang nantinya digunakan dapat bermanfaat sesuai 

dengan apa yang diharapkan. Beberapa prinsip tersebut diantaranya: 

1) Pemilihan media harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai;  

2) Pemilihan media harus berdasarkan konsep yang jelas;  

3) Pemilihan media harus disesuaikan dengan karakteristik siswa; 

4) Pemilihan media harus sesuai dengan gaya belajar siswa serta gaya dan 

kemampuan guru; 

5) Pemilihan media harus sesuai dengan kondisi lingkungan, fasilitas, dan waktu 

yang tersedia untuk kebutuhan pembelajaran. 

Selain pertimbangan di atas, untuk memilih media dapat menggunakan pola 

seperti yang lain. Sejumlah pertimbangan dalam memilih media pembelajaran 

yang tepat dapat kita rumuskan dalam satu kata ACTION yaitu akronim dari 

access, cost, technology, interactivity, organization, dan novelty. 

1) Access, kemudahan akses menjadi pertimbangan pertama dalam memilih 

media; 
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2) Cost, biaya juga harus dipertimbangkan dalam pemilihan media; 

3) Technology, pemilihan teknologi juga perlu diperhatikan apakah tersedia dan 

mudah dalam menggunakannya; 

4) Interactivity, media yang baik adalah yang dapat memunculkan komunikasi 

dua arah atau interaktivitas; 

5) Organization, dukungan organisasi atau pimpinan sekolah juga perlu 

dipertimbangkan dalam pemilihan media; 

6) Novelty, kebaruan dari media yang dipilih juga harus menjadi pertimbangan.  

Menurut Sudjana dan Rivai (2009:6) berdasarkan hubungannya dengan 

penggunaan media pada waktu berlangsungnya pembelajaran, setidaknya media 

pembelajaran digunakan pada situasi sebagai berikut: 

1) Perhatian siswa terhadap pengajaran sudah berkurang akibat kebosanan 

mendengarkan uraian guru; 

2) Bahan pembelajaran yang dijelaskan guru kurang dipahami siswa; 

3) Terbatasnya sumber pembelajaran; 

4) Guru tidak bergairah untuk menjelaskan bahan pembelajaran melalui penuturan 

kata-kata (verbal) akibat terlalu lelah disebabkan telah mengajar terlalu lama. 

5. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Media pembelajara yang digunakan tentunya memiliki beberapa fungsi yang 

dapat membantu proses pembelajaran agar dapat berjalan dengan baik. Sanjaya 

(2008:206) mengemukakan beberapa fungsi media pembelajaran, yaitu: 

1) Menangkap suatu objek atau peristiwa-peristiwa teertentu; 
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2) Memanipulasi keadaan, peristiwa, atau objek tertentu; 

3) Menambah gairah dan motivasi belajar siswa; 

4) Media pembelajaran memiliki nilai praktis, yaitu media dapat mengatasi 

keterbatasan pengalaman yang dimilki siswa, dan dapat mengatasi batas ruang 

kelas. 

Sudjana dan Rivai (2009:2) menjabarkan beberapa manfaat media 

pembelajaran yang tidak hanya bermanfaat bagi siswa tetapi juga bermanfaat bagi 

guru. Beberapa manfaat tersebut diantaranya: 

1) Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan 

motivasi belajar; 

2) Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami 

oleh para siswa, dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih 

baik; 

3) 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; 

4) Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. 

Sementara itu, Kochar (2008:210) menyebutkan beberapa manafat media 

untuk pembelajaran sejarah yaitu, (1) membantu siswa mengenal pengetahuan 

sejarah secara langsung; (2) menunjang kata terucap; (3) membuat sejarah secara 
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nyata, jelas, vita, menarik, dan seperti hidup; (4) membantu mengembangkan 

kepekaan terhadap waktu dan tempat; (5) mengembangkan kepekaan siswa 

terhadap hubungan sebab-akibat; (6) membantu guru mengembangkan bahan 

pembelajarannya; (7) menunjang bahan buku pelajaran; (8) membantu membuat 

pembelajaran permanen; (9) menambah kesenangan dan minat pada pembelajaran. 

Penelitian yang dilakukan terhadap penggunaan media pembelajaran dalam 

proses belajar-mengajar sampai pada kesimpulan bahwa media pembelajaran 

dapat menarik minat siswa untuk belajar sehingga berdampak pada proses hasil 

belajar para siswa yang menunjukkan perbedaan antara pengajaran tanpa media 

dengan pengajaran menggunakan media. Oleh sebab itu, penggunaan media 

pengajaran dalam proses pengajaran sangat dianjurkan untuk mempertinggi 

kualitas pembelajaran (Sudjana dan Rivai 2009:3). 

B. Linimasa Sejarah Card Game 

1. Pengertian Linimasa Sejarah Card Game 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), lini artinya garis tengah 

atau garis pertengahan. Sedangkan masa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

artinya waktu. Selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Kasmadi (1996: 134) 

bahwa liniwaktu atau linimasa adalah berupa garis lurus yang dibagi sesuai 

dengan waktu dan peristiwa yang diminta. Card game dalam bahasa Indonesia 

memiliki arti card adalah kartu; game adalah permainan. Jadi, dapat diartikan 

bahwa linimasa sejarah card game adalah permainan kartu tentang materi sejarah 

yang disajikan sesuai dengan waktu dan peristiwa sejarah. 
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2. Linimasa Sejarah Card Game dan Cara Bermainnya 

Linimasa Sejarah Card Game adalah sebuah permainan kartu untuk 

mempelajari sejarah Indonesia dalam bentuk permainan yang mudah dan 

menyenangkan. Terdapat tiga cara bermain Linimasa Sejarah Card Game, yaitu 

Tautan Tokoh, Memori Waktu, dan Kalayuda. Hal yang menarik dari Linimasa 

Card Game ini yaitu media yang digunakan memuat gambar disertai dengan 

keterangan peristiwa sejarah. Linimasa Sejarah Card Game juga dapat digunakan 

menggunakan aplikasi berbasis Android dengan fitur kuis sejarah serta teknologi 

AR atau Augmented Reality yang ada di dalam Linimasa Card Game. Kuis yang

terdapat di Linimasa Sejarah Card Game berisi pertanyaan-pertanyaan seputar 

sejarah Indonesia. Selain itu, adanya  teknologi Augmented Reality juga dapat 

menghadirkan tokoh-tokoh pelaku sejarah dalam bentuk animasi 3D. Kartu tokoh 

sejarah yang di-scan akan beranimasi dan memunculkan audio penjelasan singkat 

tentang biografi tokoh tersebut.  

Terdapat 10 tokoh sejarah dalam Linimasa Sejarah Card Game diantaranya

Bung Karno, Bung Hatta, Bung Tomo, Ki Hadjar Dewantara, RA Kartini, Jendral 

Soedirman, Letkol Soeharto, Henry S. Truman, WR Supratman dan Yos Sudarso. 

Para tokoh-tokoh sejarah tersebut bisa diajak selfie bersama, dan dibagikan ke 

media sosial seperti Facebook, Instagram, Whatsapp. Aplikasi yang berbasis 

android ini tetap dapat digunakan tanpa menggunakan kartu tokoh yang terdapat 

pada Linimasa Card Game, namun hanya fitur kuis saja yg dapat digunakan. 
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Komponen permainan Linimasa Sejarah Card Game terdiri dari 20 kartu 

tokoh, 20 kartu peristiwa, 12 kartu pemain dan 4 kartu juara. Kartu peristiwa 

adalah inti dari permainan ini. Kartu ini memiliki dua sisi, yaitu sisi soal yang 

meiliki icon tanda tanya dan di sisi lainnya ada jawaban yang bertuliskan tahun 

peristiwa sedangkan kartu tokoh hanya memiliki satu sisi yang bergambar tokoh 

dan dilengkapi dengan sedikit biografi tokoh tersebut. Cara bermain Linimasa 

Sejarah Card Game yaitu:  

1. Linimasa Tautan Tokoh 

a. Persiapan 

1) Kocok kartu tokoh dan bagikan sebanyak tiga kartu untuk setiap pemain 

secara tertutup yaitu gambar tokoh menghadap ke bawah. Jika bermain 

sendiri maka ambil lima kartu tokoh untuk tingkat mudah atau delapan kartu 

tokoh untuk tingkat sulit. 

2) Letakkan sisa seluruh kartu tokoh sebagai dek dengan gambar tokoh 

menghadap ke bawah. Pastikan dek kartu tokoh ini mudah dijangkau semua 

pemain. 

3) Bagikan tiga kartu pemain ke setiap pemain dimana setiap pemain 

mendapatkan gambar tokoh yang sama. Kartu pemain ini berfungsi sebagai 

nyawa setiap pemain. 

4) Pastikan seluruh kartu peristiwa bagian sisi soal dengan ikon tanda Tanya 

menghadap ke atas semua. Kemudian kocok seluruh kartu tersebut. 
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5) Ambil satu kartu peristiwa lalu letakkan di tengah dan balik ke sisi jawaban. 

Kartu ini akan menjadi peristiwa pertama sebagai panduan awal permainan. 

Permainan siap dimulai. 

b. Cara Bermain 

1) Pemain pertama (termuda) mengambil kartu peristiwa sisi soal tanpa 

membalik kartu tersebut dari tumpukan dek kartu peristiwa teratas. Pemain 

tersebut wajib membacakan pertanyaan peristiwa tersebut ke seluruh 

pemain. Lalu menebak apakah kartu peristiwa tersebut terjadi sebelum atau 

setelah kartu peristiwa yang sudah dibalik (sisi jawaban). 

2) Setelah pemain menentukan jawaban maka pemain tersebut membalik kartu 

peristiwa (sisi jawaban) dan cocokkan apakah tanggal peristiwa sesuai 

tebakannya. Pemain wajib membaca tanggal peristiwa dan penjelasan 

peristiwa pada sisi jawaban ke seluruh pemain. 

3) Jika benar, maka pemain wajib memilih satu aksi dari tiga aksi berikut ini:  

(1) Bebas meletakkan satu kartu tokoh yang ia miliki di bawah kartu 

peristiwa sesuai keterangan teks berwarna merah dalam penjelasan tokoh 

di dalam kartu tersebut. Jika kartu tokoh yang dimiliki belum cocok 

dengan seluruh kartu peristiwa di area bermain maka pemain boleh 

melakukan aksi kedua atau ketiga. 

(2) Membuang satu kartu tokoh atau sejumlah maksimal yang pemain miliki 

ke tumpukan dek buangan kartu tokoh (letakkan secara 

terbuka/menghadap ke atas), lalu mengambil kartu tokoh sebanyak kartu 

yang sebelumnya dibuang. Contoh: Pemain A membuang dua kartu 



25 

tokoh untuk mendapatkan dua kartu tokoh baru dari dek. Jika kartu tokoh 

di dek habis, maka kartu tokoh dalam dek buangan dikocok ulang dan 

letakkan sebagai dek kartu tokoh baru dengan posisi menghadap ke 

bawah atau tertutup. 

(3)Tidak melakukan aksi apapun atau pass. 

4) Jika pemain memiliki aksi pertama yaitu meletakkan kartu tokoh, maka 

pemain wajib membaca penjelasan tokoh pada kartu tokoh yang telah 

diletakkan di bawah kartu peristiwa. 

5) Jika salah, tetap letakkan kartu peristiwa tersebut sesuai dengan urutan 

tanggal peristiwa dan pemain tidak boleh meletakkan kartu tokoh, tetapi 

wajib mengambil satu kartu tokoh dari tumpukkan dek teratas kartu tokoh. 

6) Pemain yang melakukan kesalahan wajib meletakkan satu kartu pemain 

miliknya di atas kartu peristiwa tersebut sebagai penanda kesalahan yang 

telah dilakukan. Jika seorang pemain sudah tidak memiliki kartu pemain, 

maka ia tereliminasi dari permainan.  

7) Setelah itu giliran pemain selanjutnya sesuai arah jarum jam (sebelah kiri) 

dan lakukan permainan sesuai dengan langkah 1 s.d 6. 

Keterangan: pada giliran selanjutnya telah terbuka dua kartu peristiwa 

(sisi jawaban), maka tingkat permainan akan semakin sulit. Dimana pemain 

selanjutnya harus menebak kartu peristiwa dari dek teratas, kejadiannya 

sebelum atau setelah dari dua kartu peristiwa yang ada. Begitupun seterusnya, 

maka jumlah kartu peristiwa akan semakin banyak. 
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c. Akhir Permainan 

Permainan berakhir ketika: 

1) Dek kartu peristiwa sudah habis, maka permainan terus berlangsung dengan 

meletakkan sisa kartu tokoh yang dimiliki setiap pemain dan cocok pada 

kartu peristiwa di area permainan sesuai giliran. 

2) Seluruh pemain yang tidak tereliminasi telah memperoleh kartu juara. 

3) Seluruh pemain tereliminasi. 

d. Kondisi menang 

Apabila bermain bersama, maka pemain yang berhasil meletakkan seluruh 

kartu tokoh yang ia miliki akan mendapatkan kartu juara 1. Pemain yang 

berhasil berikutnya akan mendapatkan kartu juara 2 dan seterusnya. Apabila 

bermain sendiri, jika pemain berhasil meletakkan seluruh kartu tokoh tanpa 

melakukan kesalahan maka ia mendapatkan kartu juara.  

2. Linimasa Memori Waktu 

a. Pesiapan 

1) Kocok seluruh kartu tokoh, lalu letakkan kartu secara tertutup dengan 

susunan 4x5 atau 5x4 di area permainan. 

2) Pastikan seluruh kartu peristiwa dengan sisi jawaban dengan ikon berisi 

tangal menghadap ke atas. 

3) Letakkan sejajar kartu peristiwa di samping kanan dek kartu peristiwa pada 

area permainan. 

b. Cara Bermain 
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1) Setiap pemain memiliki kesempatan melakukan satu sampai dengan dua 

pilihan aksi dalam satu kali putaran. Pilihan aksi pertama adalah mengintip 

satu kartu tokoh dari arena permainan lalu mengembalikan kembali ke 

posisi semula di area permainan. 

2) Pilihan aksi kedua adalah mengklaim kartu tokoh ketika cocok dengan salah 

satu dari satu sampai empat kartu peristiwa yang telah terbuka, yaitu satu 

kartu peristiwa teratas dari dek dan tiga kartu peristiwa yang terbuka dimana 

semuanya dalam posisi jawaban. 

3) Saat mengklaim kartu tokoh, maka pemain tersebut melakukan empat hal, 

pertama ambil kartu peristiwa yang diklaim sebagai miliknya dan letakkan 

di depan dia. Kedua, tokoh dibalik menghadap ke atas. Ketiga, letakkan 

kartu pemain dengan gambar garuda di atasnya sebagai penanda miliknya. 

Keempat, isi kembali kartu peristiwa yang diklaim dari dek, dimana hal ini 

tidak perlu dilakukan jika yang diklaim adalah kartu peristiwa teratas dari 

dek. 

4) Jika diawal giliran, pemain melakukan aksi klaim kartu maka harus 

dipastikan kartu tokoh tersebut benar dan jika salah maka kartu tokoh dan 

kartu peristiwa yang terkait itu dikeluarkan dari area permainan.  

5) Pemain dapat melakukan dua aksi yang sama dalam setiap giliran atau 

mengkombinasikan dua aksi di atas dengan urutan bebas. 

6) Sebagai contoh, Adi melakukan aksi pertama mengintip kartu tokoh. Ketika 

kartu tokoh yang diintip ternyata tidak sesuai dengan empat kartu peristiwa 

yang terbuka, maka ia mengulang aksi yang sama dengan mengintip kartu 
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tokoh lain. Adi wajib mengingat kartu tokoh yang yang telah ia buka, jika 

tidak maka ia terpaksa mengulang aksi mengintip kartu tokoh pada giliran 

berikutnya. 

7) Ayu sebagai pemain berikunya sesuai arah jarum jam, menduga bahwa dua 

kartu tokoh yang telah dibuka Adi tidak cocok dengan kartu peristiwa yang 

telah dibuka maka, ia memilih aksi pertama untuk mengintip kartu tokoh 

selain yang telah dilihat Adi. Ternyata kartu tokoh tersebut ada disalah satu 

dari empat kartu peristiwa yang terbuka. 

8) Aksi kedua yang telah dilakukan Ayu adalah mengklaim kartu tokoh 

tersebut dengan mengambil kartu peristiwa yang sesuai dengan kartu tokoh 

menjadi miliknya, kemudian Ayu membalik kartu tokoh dan meletakkan 

satu kartu pemain dengan gambar garuda di atas kartu tersebut. 

c. Kondisi menang 

Apabila bermain secara bersama, pemain yang berhasil meletakkan seluruh 

kartu pemain miliknya si atas kartu tokoh yang sesuai dengan kartu 

peristiwa berhak mengambil kartu juara pertama. Diikuiti pemain 

berikutnya untuk juara kedua dan seterusnya. 

3. Linimasa Kalayuda 

a. Persiapan 

1) Kocok seluruh kartu peristiwa dengan sisi soal bergambar ikon tanda tanya 

menghadap ke atas.  

2) Apabila dimainkan dua pemain, maka permainan terdiri dari lima kali 

putaran per ronde dan bermain sebanyak tiga ronde. Apabila dimainkan tiga 
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pemain, maka permainan terdiri dari tiga kali putaran per ronde dan bermain 

sebanyak empat ronde. Apabila dimainkan empat pemain, maka permainan 

terdiri dari dua kali putaran per ronde dan bermain sebanyak lima ronde. 

3) Siapkan satu lembar kertas skor dan alat tulis, kemudian tulis nama pemain 

dalam satu baris dan tulis jumlah ronde sesuai dengan jumlah pemain dalam 

satu kolom. Catat total skor di bawahnya.  

b. Cara Bermain 

1) Setiap putaran seluruh pemain melakukan semua aksi secara bersama-sama.  

2) Aksi pertama, bagikan dua kartu peristiwa dengan ikon tanda tanya ke setiap 

pemain. Setiap pemain tidak boleh membalik kartu tersebut. 

3) Aksi kedua, setiap pemain memilih satu kartu peristiwa yang ia ketahui 

dengan baik, kemudian memberikan sisa kartu yang lain ke pemain di 

sebelah kirinya. 

4) Aksi ketiga, setiap pemain akan menerima kartu peristiwa dengan ikon 

tanda tanya dari pemain sebelah kanan mereka, sehingga saat ini pemain 

memiliki dua kartu peristiwa. 

5) Alsi keempat, setiap pemain mengurutkan dua kartu peristiwa yang mana 

peritiwa di sebelah kiri adalah peristiwa yang terjadi terlebih dahulu dari 

peristiwa di sebelah kanannya. Perlu diingat bahwa susunan peristiwa tidak 

boleh diubah kembali. 

6) Pada akhir ronde dilakukan perhitungan skor, dan seluruh pemain akan 

bersma-sama membalikkan kartu peristiwa milik mereka. 
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7) Hitung skor mulai dari kartu peristiwa yang paling kiri, yaitu peristiwa yang 

paling awal terjadi. Jika kartu pertama dan kedua urutan peristiwanya benar, 

maka nilainya dua dan jika salah makan nilainya nol. Kemudian cek urutan 

kartu peristiwa kedua dan ketiga dan seterusnya sesuai dengan jumlah 

pemain. Hasil total skor pemain per ronde ditulis di kertas yang telah 

disiapkan. 

8) Selanjutnya masuk ke ronde berikutnya. Kumpulkan seluruh hartu peristiwa 

daru para pemain, termasuk yang tidak digunakan. Pastikan seluruh kartu 

peristiwa pada kondisi sisi ikon tanda tanya, kemudian kocok kembali 

hingga merata. Ronde berikutnya siap dimulai. 

c. Kondisi Menang 

Hitung total skor dari setiap pemain. Pemenangnya adalah pemain dengan 

skor tertinggi dan berhak mendapatkan kartu juara. Jika terjadi skor yang 

sama, maka pemenangnya adalah bersama. 

Adapun kelebihan dari Linimasa sejarah card game ini yaitu: (1) mudah 

dibawa, praktis; (2) mudah disimpan karena ukurannya tidak memerlukan tempat 

besar; (3) pokok-pokok pembicaraan mudah diingat karena disajikan dalam 

bentuk gambar dan catatan peristiwa yang dirangkai secara kronologis; (4) cocok 

digunakan dalam kelompok kecil yaitu 1-4 orang; (5) adanya fitur kuis yang 

berbasis android secara gratis memudahkan siswa untuk mengulang permainan 

kui secara mandiri; dan (6) siswa berperan aktif dalam permainan ini; (7) setiap 

permainan membutuhkan waktu selama lima belas menit.  
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Namun demikian, selain ada kelebihan Linimasa Sejarah card game juga 

memiliki beberapa kekurangan yaitu: (1) harga media yang cukup mahal; (2) 

adanya fitur Augumented Reality (AR) untuk dapat menghadirkan tokoh dalam 

bentuk animasi 3D yang berbasis android, hanya dapat digunakan apabila ada 

kartu tokoh; 3) materi sejarah yang disajikan masih sebatas sejarah pergerakan 

nasional Indonesia.  

C. Minat 

1. Pengertian Minat  

Hilgard dalam Slameto (2010:57) merumuskan minat sebagai 

kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa 

kegiatan Minat biasanya ditunjukkan oleh rasa suka dan rasa keterikatan pada 

suatu hal atau aktivitas. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu 

hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat 

hubungan tersebut, semakin besar minat yang akan tumbuh (Slameto 2010:180). 

Kegiatan yang diminati seseorang akan diperhatikan terus-menerus yang disertai 

dengan rasa senang. Sementara itu, Subini (2011:21) menjelaskan bahwa minat 

timbul dari orang untuk memperhatikan, menerima, dan melakukan sesuatu tanpa 

ada yang menyuruh dan sesuatu itu dianggap penting atau berguna bagi dirinya. 

Berdasarkan definisi minat di atas, dapat disimpulkan bahwa minat timbul karena 

ada perasaan senang terhadap suatu objek yang dianggap penting dan berguna 

bagi dirinya tanpa ada paksaan. 
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2. Klasifikasi Minat Belajar 

Suatu minat dapat diekspresikan melalui suatu pernyataan yang 

menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai suatu hal dari pada hal lainnya dapat 

pula ditunjukan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. Siswa yang memiliki 

minat terhadap subyek tertentu cenderung untuk memberikan perhatian yang lebih 

besar terhadap subjek tersebut. Beberapa ahli telah mencoba mengklasifikasikan 

minat berdasarkan pendekatan yang berbeda satu sama lain. Super dan Krites 

(Suhartini, 2001: 25) mengklasifikasikan minat menjadi empat jenis berdasarkan 

bentuk pengekspresian dari minat yaitu: (1) minat yang diekspresikan (Expressed 

Interest) seseorang dapat mengungkapkan minat pilihannya dengan kata-kata 

tertentu; (2) minat yang diwujudkan (Manifest Interest) seseorang dapat 

mengekspresikan minat bukan melalui kata-kata tetapi melalui tindakan atau 

perbuatan, ikut serta dalam aktivitas tertentu; (3) tested interest minat yang 

disimpulkan dari tes pengetahuan atau keterampilan dalam suatu kegiatan; (4) 

minat yang diinventariskan (Inventaried Interest) minat yang di ungkapkan 

melalui daftar aktivitas dan kegiatan yang sama dengan perrnyataan.  

Menurut Surya (dalam Priharini 2014:15) minat digolongkan menjadi tiga 

jenis berdasarkan alasan timbulnya minat itu sendiri. Pertama, minat volunter

adalah minat yang timbul dari dalam diri siswa dengan adanya pengaruh situasi 

yang diciptakan oleh guru. Kedua minat involunter adalah minat yang timbul dari 

dalam diri siswa dengan adanya pengaruh situasi yang diciptakan oleh guru. 

Ketiga, minat nonvolunter adalah minat yang timbul dari dalam diri siswa secara 

paksa atau di hapuskan. 
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3. Upaya Meningkatkan Minat Belajar  

Guna meningkatkan  minat belajar para siswa maka guru dituntut lebih 

kreatif dalam mengajar dan mengembangkan pedagogi dalam proses 

pembelajaran. Wawasan guru juga diharapkan tidak terjebak dalam buku teks 

semata. Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga 

Kependidikan (Dirjen PMPTK) Depdiknas Baedhowi mengatakan bahwa untuk 

menumbuhkan minat belajar siswa, maka seorang guru dituntut mampu 

menerapkan cara belajar yang menarik (Hamzah & Mohamad, Nurdin, 2012:162).  

Loekmono (1994:61) beberapa hal yang bisa dilakukan oleh siswa untuk 

menumbuhkan minat terhadap bidang studi tertentu yaitu berusaha memperoleh 

informasi tentang bidang studi tersebut, melakukan kegiatan-kegiatan yang 

berhubungan dengan bidang studi tertentu. Pada proses pembelajaran seorang 

siswa yang mempunyai minat terhadap pelajaran tertentu maka siswa tersebut 

akan merasakan senang dan dapat memberi perhatian pada materi pelajaran 

sehingga menimbulkan sikap keterlibatan dalam belajar. Sesuatu yang menarik 

minat akan menarik perhatian siswa, dengan demikian mereka akan bersungguh-

sungguh dalam belajar. Hal yang diperkirakan mampu meningkatkan minat 

belajar sejarah adalah dengan tersedianya fasilitas belajar sejarah. Beberapa 

fasilitas tersebut adalah: (1) ruang sejarah yang terbagi menjadi ruang 

penyimpanan benda-benda sejarah, ruang kerja, ruang kerja, dan ruang percobaan, 

ruang diskusi antara guru dan siswa, pada ruangan tersebut diperlukan media 

pembelajaran, mulai dari media sederhana dampai media canggih; (2) sarana 

media pembelajaran yang dapat disediakan langsung oleh pihak skolah yang 
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berupa peta sejarah, peta politik, peta ekonomi, bagan, gambar, slide, OHP, 

televisi, dan lain sebagainya. Apabila sarana media tersebut dicukupi oleh sekolah 

di ruang sejarah dan ditunjang oleh keahlian guru sejarah dalam penggunaan 

media, maka di dalam kegiatan pembelajaran akan dapat membangkitkan minat 

peserta didik belajar sejarah; (3) variasi dalam metode pembelajaran yang 

merupakan perangkat keahlian yang harus dipahami oleh setiap guru sejarah. 

Apapun alasannya tidak bijaksana jika seorang guru sejarah hanya memiliki satu 

metode pembelajaran dalam satu semester. Jika penggunaan metode dilaksanakan 

terus menerus maka siswa akan bosan dan tidak tertarik belajar sejarah, (4) adanya 

buku pedoman yang memiliki standar nasional sehingga mempermudah siswa 

mempelajari sejarah nasional. Sampai saat ini belum ada buku sejarah yang 

memiliki standar nasional yang dipakai sebagai pegangan siswa di sekolah. Sudah 

ada bermacam-macam buku beredar, tetapi belum dapat dipakai sebagai standar. 

Sebenarnya sudah ada buku Sejarah Nasional Indonesia jilid I - VI tetapi masih 

banyak revisi dan kontroversi karena masih kental dengan muatan politis 

pemerintahan Orde Baru. Di samping itu, jika dipakai untuk siswa masih terlalu 

berat karena isinya terlalu detail dan perlu disederhanakan, (5) usahakan agar guru 

tidak hanya mengajar di dalam kelas terus menerus, tetapi juga mengajar di luar 

kelas, seperti diajak ketempat peristiwa sejarah (Kasmadi, 1996:98). 

D. Belajar 

1. Pengertian Belajar 

Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada semua orang 

dan berlangsung seumur hidup, sejak dia masih bayi hingga ke liang lahat (Arief 
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dkk, 2007:2). Senada dengan Gage dan Berliner (dalam Rifa’i dan Catharina,

2015:64) menyatakan bahwa belajar merupakan proses dimana suatu organisme 

mengubah perilakunya karena hasil dari pengalaman. Menurut Suyono & 

Hariyanto (2014:9) belajar adalah sebuah aktivitas untuk memperoleh 

pengetahuan, meningkatkan ketrampilan, memperbaiki perilaku, sikap dan 

mengukuhkan kepribadian. 

Diperkuat dengan pendapatnya Slameto (2010:2) yang mengemukakan 

bahwa belajar ialah suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya. Namun, perubahan yang ada dalam diri seseorang banyak 

sekali, baik berdasarkan sifat maupun berdasarkan bentuknya, sehingga tidak 

setiap perubahan dalam diri sesorang merupakan perubahan dalam arti belajar. 

Hal ini senada dengan pendapat Cronbach (dalam Riyanto, 2009:5) menurutnya, 

belajar yang sebaik-baiknya adalah dengan mengalami sesuatu yaitu 

menggunakan pancaindera. Dengan kata lain, bahwa belajar adalah suatu cara 

mengamati, membaca, meniru, mengintimasi, mencoba sesuatu, mendengar, dan 

mengikuti arah tertentu. Berdasarkan beberapa definisi belajar di atas dapat 

disimpulkan bahwa, belajar mengacu pada perubahan perilaku yang terjadi 

sebagai akibat dari interaksi antara individu dengan lingkungannya.  

2. Ciri-ciri Belajar 

Ciri-ciri belajar menurut Wahyuni dan Bharudin (2009:15) yaitu:  

1) Belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku (change behavior). 

Maksudnya adalah hasil belajar hanya dapat diamati dari tingkah laku, yaitu 



36 

adanya perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak terampil 

menjadi terampil. Tanpa mengamati tingkah laku hasil belajar, kita tidak akan 

dapat mengetahui ada tidaknya hasil belajar; 

2) Perubahan perilaku relative permanent. Maksudnya adalah perubahan tingkah 

laku yang terjadi karena belajar untuk waktu tertentu akan tetap atau tidak akan 

berubah0ubah. Tetapi, perubahan tingkah laku tersebut tidak akan terpancang 

sumur hidup; 

3) Perubahan tingkah laku harus segera dapat diamati pada saat proses belajar 

sedang berlangsung, perubahan perilaku tersebut bersifat potensial; 

4) Perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman; 

5) Pengalaman atau latihan ini dapat memberi penguatan. Sesuatu yang 

memperkuat itu akan memberikab semangat atau dorongan untuk mengubah 

tingkah laku. 

Salah satu tanda bahwa seseorang telah belajar adalah adanya perubahan 

tingkah laku dalam dirinya, baik perubahan yang bersifat pengetahuan (kognitif), 

ketrampilan (psikomotor) maupun nilai dan sikap (afektif). Menurut Slameto 

(2010:3) ada beberapa ciri mengenai tingkah laku dalam pengertian belajar, 

diantaranya: (1) perubahan terjadi secara sadar; (2) perubahan dalam belajar 

bersifat kontinu dan fungsional; (3) perubahan dalam belajar bersifat positif dan 

aktif; (4) perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara; (5) perubahan dalam 

belajar bertujuan atau terarah; (6) perubahan mencakup seluruh aspek tingkah 

laku. 
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3. Jenis-jenis Belajar 

Menurut Slameto (2010: 5) ada delapan jenis belajar, diantaranya: 

1) Belajar bagian (part learning, fractioned learning). Dalam hal ini individu 

memecah seluruh materi pelajaran menjadi bagian-bagian yang berdiri sendiri. 

Lawan dari cara belajar bagian adalah cara belajar keseluruhan atau belajar 

global; 

2) Belajar dengan wawasan (learning by insight). Menurut Kohler, wawasan 

berorientasi pada data yang bersifat tingkah laku (perkembangan yang lembut 

dalam menyelesaikan suatu persoalan dan kemudian secara tiba-tiba terjadi 

reorganisasi tingkah laku); 

3) Belajar diskriminatif (discriminative learning), diartikan sebagai suatu usaha 

untuk memilih beberapa sifat situasi/stimulus dan kemudian menjadikannya 

sebagai pedoman dalam bertingkah laku; 

4) Belajar global/keseluruhan (global whole learning), pelajaran dipelajari secara 

keseluruhan berulang sampai pelajar menguasainya; 

5) Belajar insidental (incidental learning), belajar tidak ada instruksi atau 

petunjuk yang diberikan kepada individu mengenai materi belajar yang akan 

diujikan kelak; 

6) Belajar instrumental (instrumental learning). Pada belajar instrumental, reaksi-

reaksi seorang siswa yang diperlihatkan diikuti oleh tanda-tanda yang 

mengarah pada apakah siswa tersebut akan mendapat hadiah, hukuman, 

berhasil atau gagal. Dalam hal ini, salah satu bentuk belajar instrumental 

adalah pembentukan tingkah laku; 
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7) Belajar intensional (intentional learning), belajar dalam arah tujuan,  

merupakan lawan dari belajar incidental; 

8) Belajar laten (laten learning), perubahan-perubahan tingkah laku yang terlihat 

tidak terjadi segera, dan oleh karena itu disebut laten; 

9) Belajar mental (mental learning), belajar mental sebagai belajar dengan cara 

melakukan observasi dari tingkah laku orang lain, membayangkan gerakan-

gerakan orang lain, dan lain-lain; 

10) Belajar produktif (productive learning), belajar dengan transfer yang 

maksimum maksudnya yaitu, individu mampu mentrasfer prinsip 

menyelesaikan satu persoalan dalam satu situasi ke situasi lain; 

11) Belajar verbal (verbal learning), belajar mengenai materi verbal dengan 

melalui latihan dan ingatan; 

Berbeda dengan Slameto, menurut Syah (2008:122) jenis-jenis belajar dapat 

dibedakan sebagai berikut: 

1) Belajar abstrak, yaitu belajar yang menggunakan cara-cara berpikir abstrak. 

Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman dan pemecahan masalah-

masalah yang tidak nyata; 

2) Belajar ketrampilan, yaitu belajar dengan menggunakan gerakan-gerakan 

motorik yakni yang berhubungan dengan urat-urat syaraf dan otot-otot. 

Tujuannya adalah memperoleh dan menguasai ketrampilan jasmaniah tertentu; 
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3) Belajar sosial, yaitu belajar memahami masalah-masalah dan teknik-tenkin 

untuk memecahkan masalah tersebut. Tujuannya adalah untuk mebuasai 

pemahaman dan kecakapan dalam memecahkan masalah-masalah social; 

4) Belajar pemecahan masalah, yaitu belajar menggunakan metode-metode ilmiah 

atau berpikir secara sistematis, logis, teratur, dan teliti. Tujuannya ialah untuk 

memperoleh kemampuan dan kecakapan kognitif untuk memecahkan masalah 

secara rasional, lugas dan tuntas; 

5) Belajar rasional, yaitu belajar menggunakan kemampuan berpikir secara logis 

dan rasional (sesuai akal sehat). Tujuannya ialah untuk memperoleh aneka 

ragam kecakapan menggunakan prinsip-prinsip dan konsep-konsep; 

6) Belajar kebiasaan, yaitu proses pembentukan kebiasaan-kebiasaan baru atau 

perbaikan kebiasaan-kebiasaan yang telah ada; 

7) Belajar apresiasi, yaitu belajar mempertimbangkan (judgment) arti penting atau 

nilai suatu objek. Tujuannya adalah agar siswa memperoleh dan 

mengembangkan kecakapan ranah rasa (affective skills) yang dalam hal ini 

kemampuan menghargai secara tepat terhadap nilai objek tertentu misalnya 

apresiasi sastra, apresiasi music, dan sebagainya; 

8) Belajar pengetahuan, yaitu belajar dengan cara melakukan penyelidikan 

mendalam terhadap objek pengetahuan tertentu. 

Menurut Gagne (dalam Sudjana, 2014:46) ada tipe perbuatan dalam belajar. 

Tipe perbuatan dalam belajar ini menjelaskan bagaimana seseorang memahami, 

merespon, dan mengerti tentang apa yang ia pelajari. Beberapa tipe perbuatan 

dalam belajar diantaranya: 
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1) Belajar signal, yaitu belajar memberikan reaksi terhadap perangsang; 

2) Belajar mereaksi perangsang melalui penguatan, yaitu memberikan reaksi yang 

berulang-ulang manakala terjadi reinforcement atau penguatan; 

3) Belajar membentuk rangkaian, yaitu belajar menghubung-hubungkan 

gejala/faktor yang satu dengan yang lain sehingga menjadi satu kesatuan 

(rangkaian) yang berarti; 

4) Belajar asosiasi verbal, yaitu memberikan reaksi dalam bentuk kata-kata, 

bahasa, terhadap perangsang yang diterimanya; 

5) Belajar membedakan hal yang majemuk, yaitu memberikan reaksi yang 

berbeda terhadap perangsang yang hamper sama sifatnya; 

6) Belajar konsep, yaitu menempatkan objek menjadi satu klasifikasi tertentu; 

7) Belajar kaidah atau belajar prinsip, yaitu menghubung-hubungkan beberapa 

konsep; 

8) Belajar memecahkan masalah, yaitu menghubungkan beberapa kaidah atau 

prinsip untuk memecahkan persoalan. 

Berdasarkan jenis-jenis belajar yang dijelaskan di atas, penulis berpendapat 

bahwa manusia dapat mempelajari berbagai hal yang ada di muka bumi ini 

dengan tidak terbatas, namun alangkah lebih baiknya dilaksanakan dengan konsep 

dan tujuan yang hendak dicapai sesuai kemampuan individu itu sendiri. 

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Menurut Rifa’i. A dan Anni C.T. (2015:78-79), faktor-faktor yang 

memberikan kontribusi terhadap proses belajar dan hasil belajar adalah kondisi 
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internal dan eksternal pesrta didik. Kondisi internal mencakup kondisi fisik, 

seperti kesehatan organ tubuh; konidi psikis, seperti kemampuan intelektual, 

emosional; dan kondisi social, seperti kemampuan bersosialisasi dengan 

lingkungan. Oleh karena itu, kesempurnaan dan kualitas kondisi internal yang 

dimiliki oleh peserta didik akan berpengaruh terhadap kesiapan, proses, dan hasil 

belajar. Sama halnya dengan kondisi internal, kondisi eksternal juga merupakan 

faktor yang dapat mempengaruhi belajar peserta didik. Beberapa diantaranya 

yaitu, variasi dan tingkat kesulitan materi belajar (stimulus) yang dipelajari 

(direspon), tempat belajar, iklim, suasana lingkungan, dan budaya belajar 

masyarakat akan mempengaruhi kesiapan, proses, dan hasil belajar. 

Diperkuat dengan pendapatnya Slameto (2010:54) menurutnya faktor-faktor 

yang mempengaruhi belajar banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi 

dua golongan saja, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah 

faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, sedangkan faktor ekstern 

adalah faktor yang ada di luar individu. Pembagiannya yaitu: 

1) Faktor Intern 

a. Faktor jasmaniah, yaitu terdiri dari faktor kesehatan dan cacat tubuh. Faktor 

kesehatan yaitu sehat dalam keadaan baik atau bebas dari penyakit. Kesehatan 

seseorang berpengaruh terhadap kesehatannya. Proses belajar akan terganggu 

jika kesehatan seseorang terganggu, mudah pusing, ngantuk jika badannya 

lemah, kurang darah ataupun ada gangguan-gangguan lainnnya. Sedangkan 

faktor cacat tubuh yaitu cacat berupa bupa buta, setengah buta, tuli, setengah 

tuli, patah kaki, patah tangan, lumpuh, dan lain-lain. Siswa yang cacat 
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belajarnya terganggu. Jika hal ini terjadi, hendaknya ia belajar pada lembaga 

pendidikan khusus atau diusahakan alat bantu agar dapat menghindari atau 

mengurangi kecacatannya itu; 

b. Faktor psikologis diantaranya yaitu intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan dan kelelahan; 

c. Faktor kelelahan, kelelahan pada seseorang walaupun sulit dipisahkan tetapi 

dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu kelelahan jasmani yang terlihat 

dengan lemah lunglai tubuh dan kecenderungan untuk membaringkan tubuh 

kemudian ada kelelahan rohani yang dapat dilihat dengan adanya kelusuhan 

dan kebosanan sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu 

hilang. 

2) Faktor Ekstern 

a. Faktor keluarga yang terdiri dari cara orang tua mendidik, relasi anggota 

keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua dan 

latar belakang kebudayaan; 

b. Faktor sekolah yang terdiri dari metode mengajar, kurikulum, relasi guru 

dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu 

sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar, 

tugas rumah, faktor masyarakat, kegiatan siswa dalam masyarakat, mass 

media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. 

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Purwanto (2014:102) membagi 

faktor-faktor yang mempengaruhi belajar menjadi dua golongan, yaitu: 



43 

1) Faktor yang ada pada diri organisme itu sendiri yang kita sebut faktor 

individual, diantaranya faktor kematangan/pertumbuhan, kecerdasan, latihan, 

motivasi, dan faktor pribadi; 

2) Faktor yang ada di luar individu yang kita sebut dengan faktor sosial, 

diantaranya faktor keluarga/keadaan rumah tangga, guru dan cara mengajarnya, 

alat-alat yang dipergunakan dalam belajar mengajar, lingkungan dan 

kesempatan yang tersedia, dan motivasi sosial. 

Sedangkan menurut Syah (2008:132) faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar dibedakan menjadi tiga macam dalam bentuk tabel, yaitu: 

Tabel 2.1. Fajtor yang mempengaruhi Belajar 

Ragam Faktor dan Elemennya 

Internal Siswa Eksternal Siswa  Pendekatan Belajar 

Siswa 

1. Aspek Fisiologis: 

a. Tonus jasmani 

b. Mata dan 

telinga 

2. Aspek Psikologis: 

a. Inteligensi 

b. Sikap 

c. Minat 

d. Bakat 

Motivasi 

1. Lingkungan sosial: 

a. Keluarga 

b. Guru dan staf 

c. Masyarakat 

d. Teman 

2. Lingkungan 

Nonsosial: 

a. Rumah 

b. Sekolah 

c. Peralatan 

d. Alam 

1. Pendekatan Tinggi 

a. Speculative 

b. Achieving 

2. Pendekatan Sedang 

a. Analytical 

b. Deep 

3. Pendekatan Rendah 

a. Reproductive 

b. Surface 
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Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, penulis 

menyimpulkan bahwa faktor-faktor tersebut harus dipahami dan dimengerti oleh 

siswa, keluarga, sekolah, maupun lingkungan sekitar. Hal tersebut bertujuan agar 

proses belajar dapat berjalan dengan baik sehingga menghasilkan hasil belajar 

yang optimal. 

E. Pembelajaran Sejarah  

1. Pengertian Pembelajaran  

Menurut Briggs (dalam Rifa’i & Catharina, 2015:85) pembelajaran adalah

seperangkat peristiwa (events) yang mempengaruhi peserta didik sedemikian rupa 

sehingga peserta didik itu memperoleh kemudahan. Seperangkat peristiwa itu 

membangun suatu pembelajaran yang bersifat internal jika peserta didik 

melakukan self instruction, dan disisi lain kemungkinan juga bersifat eksternal, 

yaitu jika bersumber dari pendidik. Jadi, teacing itu hanya merupakan sebagian 

dari instruction, sebagai salah satu bentuk pembelajaran. Unsur utama dari 

pembelajaran adalah pengalaman anak sebagai seperangkat event sehingga terjadi 

proses belajar.  

Menurut Sanjaya (2008:26) pembelajaran merupakan proses kerjasama 

anatara guru dan siswa dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada, 

baik potensi yang bersumber dari dalam diri siswa itu sendiri seperti minat, bakat, 

dan kemampuan dasar yang dimiliki, termasuk gaya belajar; maupun potensi yang 

ada di luar diri siswa seperti lingkungan, sarana, dan sumber belajar sebagai upaya 

untuk mencapai tujuan belajar tertentu.   
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Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan 

pembelajaran dapat tercapai apabila terjadi kerjasama yang baik antara pendidik 

dan peserta didik. Sebagai suatu proses kerjasama, pembelajaran tidak hanya 

menitikberatkan pada kegiatan guru atau kegiatan siswa saja, akan tetapi guru dan 

siswa secara bersama-sama berusaha mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

ditentukan. Dengan demikian, kesadaran dan keterpahaman guru dan siswa dalam 

proses pembelajaran merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar, sehingga 

dalam prosesnya, guru dan siswa mengarah pada tujuan yang sama. 

2. Pengertian Sejarah 

Istilah history (sejarah) diambil dari kata historia dalam bahasa Yunani yang 

berarti “informasi” atau “penelitian yang ditujukan untuk memperoleh

kebenaran”. Sejarah adalah ilmu tentang manusia. Sejarah berkaitan dengan

manusia dalam ruang dan waktu. Sejarah merupakan dialog antara peristiwa masa 

lampau dan perkembangan ke masa depan. Sejarah merupakan cerita tentang 

perkembangan kesadaran manusia, baik dalam aspek individual maupun kolektif. 

Kontinuitas dan keterkaitan adalah hal yang sangat penting dalam sejarah 

(Kochhar, 2008:1). 

Sementara itu, Daliman (2015:19) menggambarkan sejarah sebagai 

akumulasi rekaman pengalaman manusia. Menurutnya, mempelajari sejarah 

adalah mempelajari segala bentuk puncak pengalaman dan perubahan yang telah 

dicapai manusia sepanjang abad. Dari sejarah masa lampau manusia memperoleh 

bekal dan titik pijak untuk membangun sejarah baru. Kehidupan manusia selalu 

harus berdialog dengan sejarah masa lalu untuk dapat membangun sejarah di masa 
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sekarang, serta memproyeksikan pandangan ke dalam sejarahnya di masa 

mendatang. Dimensi kesejarahan menuntut manusia untuk selalu melakukan 

pembaruan dan berupaya mencapai kemajuan. 

Kartodirdjo (1992:14) mengemukakan sejarah dalam arti subjektif, dan 

objektif. Sejarah dalam arti subjektif adalah suatu kontruk yang artinya bangunan 

yang disusun penulis sebagai suatu uraian atau cerita. Uraian atau cerita itu 

merupakan suatu kesatuan atas unit yang mencakup fakta-fakta yang dirangkai

untuk menggambarkan suatu gejala sejarah baik proses maupun struktur.

Kesatuan itu menunjukkan koherensi, baik proses maupun struktur. Sedangkan 

sejarah dalam arti objektif menunjukkan kepada kejadian atau peristiwa itu 

sendiri, ialah proses sejarah dalam aktualisasinya. Dalam ucapan “sejarah itu

berulang” yang dimaksudkan adalah sejarah dalam arti objektif, sedangkan “kita

perlu belajar dari sejarah” menunjuk sejarah dalam arti subjektif. 

Konsep sejarah telah mengalami perubahan besar sejak awal mula sampai 

zaman modern. Saat ini, sejarah tidak hanya berkaitan dengan peristiwa politik 

yang terjadi dalam kehidupan suatu bangsa, tetapi juga berkaitan dengan aspek 

ekonomi, sosial, budaya, dan agama dalam kehidupan manusia. Sejarah telah 

menjadi landasan yang luas dan menarik, serta dipandang sebagai yang terdepan 

dalam ilmu kemanusiaan (Kochhar, 2008:22). Sejarah sebagai ilmu yang terdepan 

harus mampu melakukan proses pembelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan 

nasional. 

Kartodirdjo dalam Maskum (2015:4) menjelaskan dalam konteks akademis, 

sejarah merupakan suatu bidang ilmu atau bidang studi yang memerlukan 
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imajinasi kesejarahan yang kritis dalam pengkajiannya. Hal ini dimaksudkan 

untuk menempatkan sejarah dalam setting historis yang fenomenologis. Sejarah 

tidak selalu menyangkut “past event” atau perisiwa-peristiwa masa lampau, tetapi 

juga berhubungan atau menyangkut perstiwa-peritiwa yang mutakhir (current 

events). Dalam konteks ini, sejarawan yang bertindak sebagai duta dari masa 

lampau tidak hanya memberikan informasi tentang negeri zaman tertentu, tetapi 

juga kondisi dan situasinya, sistem ekonomi, sosial, dan politik serta seluruh 

fenomena kehidupan masyarakat dalam berbagai berbagai aspeknya.  

3. Pengertian Pembelajaran Sejarah 

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 (Suryadi 

2012:75). Menurut Widja (1989:23) pembelajaran sejarah adalah perpaduan 

antara aktivitas belajar dan mengajar yang di dalamnya mempelajari tentang 

peristiwa masa lampau yang erat hubungannya dengan masa kini. Berdasarkan 

pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran sejarah adalah proses 

interaksi antara siswa dengan guru dalam kegiatan belajar mengajar yang 

mengkaji tentang peristiwa masa lampau yang membawa pengaruh besar untuk 

mas kini dan masa yang akan datang.  
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4. Komponen Pembelajaran 

Komponen pembelajaran merupakan hal yang mendukung dalam proses

pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Agung dan Sri 

Wahyuni (2013:104) menyebutkan beberapa komponen-komponen pembelajaran 

sejarah sebagai berikut: 

1) Tujuan Pembelajaran 

Tujuan dalam proses pembelajaran merupakan komponen utama yang harus 

ditetapkan dalam proses pembelajaran yang berfungsi sebagai indikator 

keberhasilan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah tercapainya perubahan 

perilaku atau kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dan 

tujuan dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau deskripsi yang spesifik.  

2) Bahan atau Materi Pembelajaran 

Bahan atau materi pembelajaran (learning materials) adalah segala sesuatu 

yang menjadi isi kurikulum yang harus dikuasai oleh siswa sesuai dengan 

kompetansi dasar dalam rangka pencapaian standar kompetensi setiap mata 

pelajaran dalam suatu pendidikan tertentu. Bahan pembelajaran adalah substansi 

yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran.  

3) Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran adalah inti kegiatan dalam pendidikan yang 

berlangsung di kelas atau di luar kelas. Segala sesuatu yang telah diprogramkan 

akan dilaksanakan dalam proses kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran 

akan menentukan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Dalam 

kegiatan pembelajaran, guru dan siswa harus terlibat dalam sebuah interaksi 
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dengan bahan pelajaran sebagai media serta guru sebaiknya memperhatikan 

perbedaan individual siswa yaitu pada aspek biologis, intelektual, dan psikologis. 

4) Metode Pembelajaran 

Dalam kegiatan belajar mengajar, metode diperlukan oleh guru guna 

mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan. Dalam proses pembelajaran 

guru tidak harus terpaku dengan menggunakan satu metode, tetapi menggunakan 

beberapa metode. Tujuan penggunaan metode yang bervariasi ialah agar jalannya 

pengajaran tidak membosankan, tetapi menarik perhatian peserta didik. 

5) Media atau Alat Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat 

bantu dalam rangka mendukung usaha-usaha pelaksanaan pembelajaran yang 

menjurus kepada pencapaian tujuan pembelajaran. Media dapat meningkatkan 

keefektifan belajar mengajr yang berfungsi menggugah minat selama proses 

belajar dan menciptakan situasi belajar yang lebih baik. Pembelajaran sejarah 

perlu dilengkapi dengan media, karena penggunaan media dapat menggugah dan 

memacu imajinasi untuk membayangkan peristiwa sejarah yang dipelajarinya. 

Penggunaan imajinasi dapat mendorong proses mental siswa untuk memahami 

ide-ide atau pemikiran-pemikiran yang mendasari tindakan manusia. 

6) Sumber Pembelajaran 

Sumber belajar adalah bahan atau materi untuk menambah ilmu pengetahuan 

yang mengandung hal-hal baru bagi pelajar sebab belajar pada hakikatnya adalah 

untuk mendapatkan hal-hal baru (perubahan).  Sumber belajar ini banyak sekali 

dan terdapat dimana-mana seperti di sekolah, di halaman, di pedesaan, di pusat 
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kota, dan lain-lain. Winaputra (1996) menyatakan bahwa setidaknya ada lima 

sumber belajar, yaitu (1) manusia; (2) buku/perpustakaan; (3) media masa; (4) 

alam lingkungan; (5) media pendidikan. 

7) Evaluasi 

Evaluasi adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari 

sesuatu. Evaluasi mempunyai fungsi antara lain: (1) memberikan umpan balik

(feed back) kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar 

serta mengadakan perbaikan program bagi siswa; (2) memberikan angka yang 

tepat tentang kemajuan atau hasil belajar siswa, antara lain laporan kemajuan 

belajar siswa kepada orang tua, penentuan kenaikan kelas, serta penentuan lulus 

tidaknya seorang siswa; (3) mengetahui latar belakang (psikologis, fisik, dan 

lingkungan) siswa yang mengalami kesulitan-kesulitan belajar dan nantinya dapat 

dipergunkan sebagai dasar dalam pemecahan kesulitan-kesulitan belajar yang 

muncul. 

5. Sasaran, Fungsi, dan Tujuan Pembelajaran Sejarah 

Adapun sasaran umum pembelajaran sejarah adalah sebagai berikut: (1) 

mengembangkan pemahaman tentang diri sendiri; (2) memberikan gambaran yang 

tepat tentang konsep waktu, ruang, dan masyarakat; (3) membuat masyarakat 

mampu mengevaluasi nilai-nilai hasil yang telah dicapai oleh generasinya; (4) 

mengajarkan toleransi; (5) menanamkan sikap intelektual; (6) memperluas 

cakrawala intelektualitas; (7) mengajarkan prinsip-prinsip moral; (8) menanamkan 

orientasi ke masa depan; (9) memberikan pelatihan mental; (10) melatih siswa 

menangani isu-isu kontroverisial; (11) membantumencarikan jalan kelar bagi 
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berbagai masalah (12) memperkokoh rasa nasionalisme; (13) mengembangkan 

pemahaman internasional; (14) mengembangkan ketrampilan-ketrampilan yang 

berguna; (15)  (Kochhar, 2008:27). 

Menurut Suryadi (2012:76) pelajaran sejarah sangat penting untuk 

dipelajari, karena fungsi utama pembelajaran adalah untuk membentuk jati diri 

bangsa. Pengajaran sejarah dapat mengembangkan kepribadian peserta didik 

terutama dalam hal membangkitkan perhatian serta minat sejarah kepada 

masyarakat sebagai satu kesatuan komunitas, mendapatkan inspirasi dari cerita 

sejarah, baik dari kisah-kisah kepahlawanan maupun peristiwa-peristiwa yang 

merupakan tragedi nasional untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, tidak 

mudah terjebak opini, karena dalam berpikir mengutamakan sikap kritis dan 

rasional dengan dukungan fakta yang benar. Proses pembelajaran sejarah dapat 

berlangsung baik apabila dalam diri siswa terdapat ketertarikan minat untuk 

belajar sejarah. Minat tersebut dapat dimunculkan dengan cara menggunaka 

media sebagai alat bantu dalam pembelajaran (Suryadi 2012:77) 

Fungsi pembelajaran sejarah lainnya yaitu untuk menyadarkan siswa akan 

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 

(Agung dan Sri Wahyuni 2013:56). 

Pelajaran sejarah pada umumnya ialah suatu perkenalan dengan riwayat 

manusia di dunia, yaitu manusia yang memperjuangkan kehidupan yang bahagia, 



52 

adil dan makmur. Maka semestinya riwayat manusia harus dapat membimbing 

dan membina manusia. Riwayat orang besar seperti Napoleon, Gajah Mada dan 

sebagainya dapat mempengaruhi jiwa kita.  Dalam hal ini maka pelajaran sejarah 

adalah suatu usaha untuk ikut membentuk jiwa manusia. Pelajaran sejarah 

menampakkan corak perjuangan meliputi seluruh kehidupan manusia; kebudayan, 

politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Peristiwa-peristiwa penting yang 

mengenai perjuangan itu layak dikenal dan dipahamkan oleh siswa. Maka dapat 

ditegaskan bahwa tujuan pelajaran sejarah pada umumnya ialah memperkenalkan 

pelajar kepada riwayat perjuangan manusia untuk mencapai kehidupan yang 

bebas, bahagia, adil, dan makmur serta menyadarkan siswa tentang dasar dan 

tujuan kehidupan manusia berjuang (Ali, 2005:350). 

Pendapat lainnya dikemukakan Hariyono (1995:177) bahwa tujuan 

pembelajaran sejarah lebih banyak terkait dengan aspek kemandirian peserta 

didik. Bagaimana peserta didik dapat mempunyai kesadaran sejarah. Dalam hal 

ini peserta didik dapat memanfaatkan berbagai peristiwa sejarah yang notabene 

dilakukan oleh orang lain, vicarious history sebagai suatu referensi.  

Berdasarkan Pusat Kurikulum dan Perbukuan (dalam Ahmad, 2016:66) 

pada kurikulum 2013 dijelaskan bahwa “Pendidikan sejarah memiliki tujuan

untuk membangun kolektif kita sebagai bangsa sehingga kita mampu mengenal 

bangsanya dan mampu membangun rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara”. Dari pemahaman tersebut tampak bahwa pendidikan

sejarah pada kurikulum 2013 menekankan arti penting pendidikan sejarah sebagai 

nation and character building.  Secara lebih operasional, tujuan dari pembelajaran 
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Sejarah Indonesia pada kurikulum 2013 adalah agar siswa memiliki kemampuan 

sebagai berikut: 

(1)Menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta didik sebagai bagian dari 

bangsa Indonesia yang memiliki rasa bangga dan cinta akan tanah air, 

melahirkan empati dan perilaku toleran yang dapat diimplementasikan 

dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 

(2) Menumbuhkan pemahaman siswa terhadap diri sendiri, masyarakat, dan 

proses terbentuknya bangsa Indonesia melalui sejarah ynag panjang dan 

masih berproses hingga kini dan masa yang akan datang; (3) Membangun 

kesadaran peserta didik tentang pentingnya konsep ruang dan waktu dalam 

rangka memahami perubahan dan keberlanjutan dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia; (4) Mengembangkan 

kemampuan berfikir historis (historical thinking) yang menjadi dasar untuk 

kemampuan berpikir logis, kreatif, inspiratif, dan inovatif; (5) 

Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan siswa terhadap peninggalan 

sejarah sebagai bukti peradaban bangsa Indonesia di masa lampau; (6) 

Mengembangkan perilaku yang didasarkan pada nilai dan moral yang 

tercermin pada karakter diri, masyarakat, dan bangsa; (7) Menanamkan 

sikap berorientasi ke masa depan (Pusat Kurikulum dan Perbukuan, 2015:7). 

Pendidikan sejarah tidak pernah lepas dari unsur kepentingan politik. Di 

dalam praktisnya, minimal ada dua jenis kepentingan dalam pendidikan sejarah. 

Pertama, pendidikan sejarah dipandang sebagai alat untuk menumbuhkan 

nasionalisme dan kesadaran kolektif tentang identitas kebangsaan. Kedua, 

pendidikan sejarah dilihat sebagai alat legiminasi kekuasaan (Ahmad, 2016:67).  

Kochar (2008:51) menyebutkan beberapa tujuan instruksional pembelajaran 

sejarah di sekolah menengah atas, antara lain: 

1) Pengetahuan: siswa harus mendapatkan pengetahuan tentang istilah, konsep, 

fakta, peristiwa, symbol, gagasan, perjanjian, problem, tren, kepribadian, 

kronologi, generalisasi, dan lain-lain yang berkaitan dengan pendidikan 

sejarah; 



54 

2) Pemahaman: siswa harus mengembangkan pemahaman tentang istilah, fakta, 

peristiwa penting, tren, dan lain-lain yang berkaitan dengan pendidikan sejarah; 

3) Pemikiran kritis: pelajaran sejarah harus membuat siswa mampu 

mengembangkan pemikiran yang kritis; 

4) Ketrampilan praktis: pelajaran sejarah harus membuat siswa mampu 

mengembangkan ketrampilan praktis dalam belajarnya dan memahami fakta-

fakta sejarah; 

5) Minat: pelajaran sejarah harus membuat siswa mampu mengembangkan 

minatnya dalam studi tentang sejarah; 

6) Perilaku: pelajaran sejarah harus membuat siswa mampu mengembangkan 

perilaku sosial yang sehat. 

Tujuan belajar sejarah bukan untuk menjadi ensiklopedi pengetahuan 

faktual, melainkan untuk mengerti dan mampu berpikir secara historis. Belajar 

sejarah adalah berusaha menguasai kemampuan berpikir secara imaginatif, untuk 

mengorganisir informasi, dan menggunakan berbagai fakta dalam rangka 

menemukan dan memahami ide yang signifikan (Hariyono, 1995:196).  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa pembelajaran 

sejarah di sekolah bertujuan agar siswa memperoleh kemampuan berpikir historis 

dan pemahaman sejarah. Melalui pembelajaran sejarah, siswa mampu 

mengembangkan kompetensi untuk berpikir secara kronologis dan memiliki 

pengetahuan tentang masa lampau yang dapat digunakan untuk memahami dan 

menjelaskan proses perkembangan dan perubahan masyarakat serta keragaman 

sosial budaya dalam rangka menemukan dan menumbuhkan jati diri bangsa di 
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tengah-tengah kehidupan masyarakat dunia. Pembelajaran sejarah juga bertujuan 

agar siswa menyadari adanya keragaman pengalaman hidup pada masing-masing 

masyarakat dan adanya cara pandang yang berbeda.  

F. Kajian Hasil-hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian terdahulu merupakan informasi dasar rujukan yang penulis 

gunakan dalam penelitian ini. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi plagiat dan 

pengulangan dalam penelitian. Penelitian terdahulu yang memiliki topik pengaruh 

media pembelajaran terhadap minat belajar siswa, sebagai berikut: 

Pertama, Tesis Laksmi Puspitowardhani, dari Fakultas Psikologi Universitas 

Airlangga Surabaya Tahun 2017 yang berjudul “Penggunaan Metode Permainan 

Media Kartu Permainan Linimasa untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Materi 

Sejarah Mata Pelajaran IPS Siswa Kelas V SD Islam Al Azhar 35 Surabaya”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan media kartu 

permainan Linimasa untuk meningkatkan prestasi belajar materi sejarah siswa 

kelas V sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang 

dilakukan menggunakan metode eksperimen kuasi dengan melibatkan 50 siswa 

sekolah dasar kelas V. Berdasarkan hasil uji statistik parametrik t-test paired 

diketahui bahwa penggunaan kartu permainan Linimasa efektif meningkatkan 

prestasi belajar materi sejarah siswa. Metode ini lebih efektif bila dibandingkan 

dengan metode konvensional ceramah dan diskusi yang diberikan di kelas kontrol. 

Persamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan media Linimasa Sejarah 

Card Game untuk mengetahui pengaruh penggunaan media ini terhadap materi 
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sejarah, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini mengukur prestasi belajar 

materi sejarah siswa kelas V SD.  

Kedua, E-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha, 

Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Volume 5 No 1 Tahun 2015 

yang ditulis oleh Ni Luh Made Setiawati dkk., berjudul “Pengaruh Penggunaan

Media Gambar Flash Card terhadap Minat dan Hasil Belajar IPA Peserta Didik 

Kelas VI SDLBB Negeri Tabanan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

pengaruh pembelajaran dengan media gambar flash card terhadap minat dan hasil 

belajar IPA. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantutatif engan desain 

pra-ekperimental jenis one shot-case study. Subjek penelitian ini adalah 12 orang 

siswa kelas VI SLBB Negeri Tabanan yang dipilih dengan metode sensus. Data 

dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner minat belajar untuk mengetahui 

minat belajar siswa dan tes hasil belajar IPA untuk mengetahui hasil belajar IPA 

siswa. Data analisis dengan statistic deskriptif dan uji t. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa: (1) terdapat pengaruh yang signifikan pembelajaran dengan 

media gambar flash card terhadap minat belajar IPA siswa; dan (2) terdapat 

pengaruh yang signifikan pembelajaran dengan media gambar flash card terhadap 

hasil belajar IPA siswa. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama 

menggunakan media pembelajaran berbentuk kartu sebagi tolak ukur minat 

belajar siswa, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan media 

flash card untuk mengukur minat belajar siswa terhadap mata pelajaran IPA kelas 

VI serta pencapaiannya untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 
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Ketiga, Unnes Science Education Journal, Volume 5 No.2 Tahun 2016 yang 

ditulis oleh Umar, N.H.M., dkk. berjudul “Pengaruh Media Kartu Pintar

Tumbuhan Berbasis Science Edutaiment terhadap Minat Belajar dan Pemahaman 

Konsep Siswa Tema Gerak Tumbuhan”. Penelitian ini ditulis untuk memberikan 

pengetahuan kepada guru tentang penguasaaan konseptual siswa dan 

menyampaikan materi dengan jelas untuk mengurangi kesalahpahaman pada 

konsep IPA. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh media 

kartu pintar tumbuhan berbasis science edutaiment terhadap minat belajar dan 

pemahaman konseptual pada tema Gerak Tumbuhan. Penelitian ini menggunakan 

desain eksperimen quasi eksperimental design. Penelitian dilaksanakan di SMP 

Negeri 37 Semarang dengan subjek penelitian siswa kelas VIII. Hasil penelitian 

menunjukkan rata-rata nilai post test pemahaman konsep siswa kelas ekeperimen 

adalah 86,875 sedangkan kelas kontrol adalah 78,625 dengan rb=0,63. Hasil 

penilaian minat belajar siswa yang diukur melalui lembar observasi menunjukkan 

rata-rata kelas ekperimen 90,469 > rata-rata kelas kontrol 85,219 dan didapat 

rb=0,63. Persamaannya dengan penelitian ini adalah menggunakan media 

pembelajaran berbentuk kartu sebagai tolak ukur minat belajar siswa, sedangkan 

perbedaannya adalah media pembelajaran dalam bentuk kartu ini digunakan untuk 

pembelajaran IPA dan pencapaiannya untuk memahami tema gerak tumbuhan. 

Keempat, Skripsi Nilam Arifani dari Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Semarang, tahun 2015 berjudul “Pengaruh Penggunaan Flip 

Chart Sebagai Media Pembelajaran Sejarah Terhadap Minat Belajar Siswa Kelas 

X IPA Madrasah Aliyah Negeri 1 Cirebon Tahun Ajaran 2014-2015”. Tujuan
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penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana penggunaan media flip chart

dalam pembelajaran sejarah pada siswa kelas X IPA Madrasah Aliyah Negeri 1 

Cirebon, untuk mengetahui adakah pengaruh penggunaan media flip chart

terhadap minat belajar siswa kelas X IPA Madrasah Aliyah Negeri 1 Cirebon, 

untuk mendeskripsikan dalam hal apa flip chart mampu meningkatkan minat 

belajar siswa kelas X IPA Madrasah Aliyah Negeri 1 Cirebon. Metode yang 

digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan desain eksperimen 

nonequivalent control group design. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta 

didik kelas X IPA Madrasah Aliyah Negeri 1 Cirebon. Sampel penelitian ini 

adalah siswa kelas X IPA 2 sebagai kelas eksperimen dan peserta didik kelas X 

IPA 3 adalah kelas kontrol, pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik nonprobability sampling. Varibel x dalam penelitian ini 

adalah penggunaan media flip chart sebagai media pembelajaran, sedangkan 

variabel y penelitian ini adalah minat belajar siswa. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif. Berdasarkan hasil 

penelitian skor rata-rata minat belajar siswa yang meningkat dari hasil sebelum 

dilakukannnya pembelajaran menggunakan media flip chart di kelas eksperimen 

dari 51,075  menjadi 67,615, sedangkan kelas kontrol hanya meningkat dari 

50,357 menjadi 56,65. Berdasarkan analisis regresi diperoleh nilai t hitung > t 

tabel (4,357>2,024) dan nilai sig <0,05 atau (0,00<0,05) dan di peroleh R square 

0,333 maka H0 ditolak artinya bahwa ada pengaruh secara signifikan antara 

penggunaan media flip chart dengan minat belajar siswa, kontribusinya sebesar 

33%. Persamaannya dengan penelitian ini adalah menggunakan media 
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pembelajaran sebagai tolak ukur minat belajar siswa terhadap mata pelajaran 

sejarah, sedangkan perbedaannya adalah media pembelajaran ini berbentuk flip 

chart.  

Kelima, Skripsi Tommy Imam Fuzi, dari Program Studi Pendidikan Guru 

dan Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2017 berjudul “Pengembangan Media

Flash Card untuk Meningkatkan Minat Belajar pada Mata Pelajaran Bahasa 

Indonesia Siswa Kelas II di MI Ma’arif Sendang Kulon Progo”. Penelitian ini

bertujuan untuk: (1) menghasilkan produk media pembelajaran bahasa Indonesia 

berbasis flash card pada materi pokok hewan dan tumbuhan untuk siswa kelas II 

semester II; (2) memperoleh kelayakan dari para ahli yang terdiri dari ahli materi 

dan ahli media untuk mengetahui kelayakan media flash card. Jenis penelitian ini 

merupakan penelitian Research and Development (R&D) yang meliputi delapan 

tahap yaitu tahap potensi dan masalah, tahap pengumpulan data, tahap desain 

produk, tahap validasi desain, tahap revisi desain, tahap uji coba produk (skala 

kecil), tahap revisi produk dan tahap uji coba pemakaina. Teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif yaitu berupa 

uraian sasaran dan skor penilaian dari semua reviewer pada setiap aspek penilaian 

media pembelajaran berbasi flash card. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 

(1) berhasil disusun media pembelajaran flash card pada materi hewan dan 

tumbuhan; (2) hasil penilaian media pembelajaran bahasa Indonesia berbasis flash 

card yang telah dikembangkan berdasarkan penilain ahli materi adalah Baik 

dengan skor 4 engan konversi skor skala lima adalah 4.00. Berdasarkan penilaian 
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ahli media adalah Baik dengan skor 4,12 dengan konversi skor skala lima adalah 

4,12 sehingga layak digunakan. Persamaannya dengan penelitian ini adalah 

menggunakan media pembelajaran berbentuk kartu sebagi upaya untuk 

meningkatkan minat belajar siswa, sedangkan perbedaannya adalah media 

pembelajaran ini digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas II. 

Keenam, Indonesia Journal of History Education Volume 5 No. 2 Tahun 

2017 yang ditulis oleh Sifi Dianing Ratri, dkk. berjudul “Pengaruh Penggunaan

Media Pembelajaran Sejarah Indonesia E- Learning Berbasis Quipper School 

terhadap Minat dan Hasil Belajar Siswa Kelas X SMK Negeri 04 Kendal Tahun 

Pelajaran 2016/2017”. Tujuan penelitian ini yaitu: (1) untuk mengetahui minat

dan hasil belajar sejarah siswa kelas X di SMK N 04 Kendal sebelum 

menggunakan media pembelajaran sejarah e-learning berbasis quipper school; (2) 

untuk mengetahui perbedaan minat dan hasil belajar siswa yang menggunakan 

dan yang tidak menggunakan media e- learning berbasis quipper school; (3) untuk 

mengetahui pengaruh penggunaan media pembelajaran sejarah e- learning 

berbasis quipper school terhadap minat dan hasil belajar siswa kelas X di SMK N 

04 Kendal. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif quasi 

eksperimental design dengan bentuk nonequivalent control group design dan 

metode survei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum menggunakan 

media e- learning berbasis quipper school skor rata- rata minat belajar siswa 

dikelas tersebut 67.83 dengan kategori cukup dan hasil belajar siswa sebelum 

menggunakan media e- learning berbasis quipper school masih berada dibawah 

KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yaitu 25.97 untuk pretest kelas kontrol dan 
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37.36 untuk pretest kelas eksperimen. Hasil uji t minat belajar menunjukkan 

bahwa nilai t hitung sebesar 6.587 >1.994 (t tabel), dan hasil uji t hasil belajar 

menunjukkan nilai t hitung sebesar 9.084 > 1.994 (t tabel), sehingga terdapat 

perbedaan minat dan hasil belajar siswa yang menggunakan dan yang tidak 

menggunakan media e-learning berbasis quipper school. Pengaruh penggunaan 

media e-learning berbasis quipper school terhadap minat belajar sebesar 40.3% 

dan pengaruhnya terhadap hasil belajar sebesar 27.5%, sehingga penggunaan 

media pembelajaran sejarah e- learning berbasis quipper school mempunyai 

pengaruh terhadap minat dan hasil belajar siswa kelas X SMK N 04 Kendal. 

Persamaannya dengan penelitian ini adalah penggunaan media sebagai tolak ukur 

minat belajar siswa terhadap pembelajaran sejarah, sedangkan perbedaannya 

adalah jenis media yang digunakan dan pencapaiannya untuk meningkatkan hasil 

belajar. 

Berdasarkan pemaparan beberapa penelitian dan referensi diatas 

menunjukan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya, karena belum ditemukan penelitian yang mengkaji penggunaan 

media Linimasa Sejarah Card Game, khususnya mengkaji pengaruh penggunaan 

media Linimasa Sejarah Card Games dalam pelajaran sejarah terhadap minat 

belajar siswa. Namun demikian, ada beberapa penelitian yang mengkaji pengaruh 

penggunaan media pembelajaran terhadap minat belajar siswa, tetapi penelitian 

diatas dianggap memiliki relevansi dengan penelitian pengaruh media Linimasa 

Sejarah Card Game untuk meningkatkan minat belajar sejarah siswa.  
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G. Kerangka Berfikir 

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 menumbuhkan apresiasi dan penghargaan terhadap 

peninggalan sejarah sebagai bukti peradaban bangsa Indonesia di masa lampau. 

Proses pembelajaran dipengaruhi oleh faktor dari dam diri siswa maupun dari luar 

siswa. Masalah yang sering ditemui dalam pembelajaran sejarah adalah masih 

banyaknya guru yang hanya mengajarkan dengan ceramah tanpa didukung dengan 

media pembelajaran, sehingga pengajaran seperti ini menjadikan siswa cepat 

bosan dan menyebabkan siswa tidak bergairah untuk mengikuti pembelajaran 

sejarah. Perlu penggunaan media agar pembelajaran sejarah tidak monoton. 

Namun demikian, penggunaan media perlu disesuaikan dengan kemampuan guru 

dalam menggunakan media, dan sesuai dengan kebutuhan siswa, serta didukung 

oleh komponen dalam pengggunaan media. Apabila hal ini terencana dengan baik, 

maka penggunaan media dapat mendorong minat belajar siswa dalam 

pembelajaran sejarah sehingga tujuan pembelajaran yang ditentukan memperoleh 

hasil yang optimal. Kehadiran media mempunyai arti yang cukup penting dalam 

proses pembelajaran. Ketidakjelasan materi pelajaran yang disampaikan secara 

verbal dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara kerumitan 

materi pelajaran yang akan disampaikan.  
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Penggunaan media Linimasa Sejarah Card Game ini diharapkan mampu 

mendorong minat belajar sejarah siswa dalam pembelajaran sejarah. Dalam 

Penggunaan Linimasa Sejarah Card Game siswa tidak hanya mendengarkan 

materi sejarah yang dijelaskan oleh guru, akan tetapi siswa diajak bermain untuk 

menentukan peristiwa sejarah secara kronologis yang divisualisasikan dalam 

bentuk kartu bergambar yang dilengkapi dengan catatan sejarah. Selain itu, siswa 

diajak untuk bermain kuis sejarah berbasis android yang dapat diakses secara 

gratis, dan siswa juga dapat melihat gambar tokoh-tokoh yang bersejarah dalam 

bentuk animasi 3D. Secara ringkas gambaran penelitian yang akan dilakukan 

terdapat pada bagan.  

Pembelajaran Sejarah 

Penggunaan Media Linimasa 

Sejarah Card Game 

Pembelajaran sejarah sebelum 

menggunakan media Linimasa 

Sejarah Card Game 

Minat Belajar Sejarah 

Siswa 

Pembelajaran sejarah sesudah 

menggunakan media Linimasa 

Sejarah Card Game 
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H. Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah dalam 

penelitian yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan. Adapun rumusan hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

Ho: Tidak ada pengaruh penggunaan media Linimasa Sejarah Card Game 

terhadap minat belajar siswa dalam pembelajaran sejarah kelas XI IPS SMA 

Negeri 1 Bumiayu. 

Ha: Ada pengaruh penggunaan media Linimasa Sejarah Card Game terhadap 

minat belajar siswa dalam pembelajaran sejarah kelas XI IPS SMA Negeri 1 

Bumiayu. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan media Linimasa Sejarah 

Card Game berpengaruh untuk meningkatkan minat belajar siswa kelas XI

SMA Negeri 1 Bumiayu Tahun Ajaran 2018/2019. Pengaruh tersebut dapat 

digambarkan dalam peningkatan minat belajar siswa sebagai berikut :  

1. Berdasarkan perhitungan deskriptif yang dilakukan dengan menggunakan 

teknik analisis indeks diperoleh indeks variabel minat belajar siswa pada 

kelas eksperimen sebelum menggunakan media Linimasa Sejarah Card 

Game adalah 69, 04%.  

2. Berdasarkan perhitungan deskriptif yang dilakukan dengan menggunakan 

teknik analisis indeks diperoleh indeks variabel minat belajar siswa pada 

kelas eksperimen setelah menggunakan media Linimasa Sejarah Card Game 

adalah 77,96%, sehingga terdapat kenaikan minat belajar siswa sebanyak 

8,92%.  

3. Berdasarkah uji regresi, diperoleh  nilai konstan (a) sebesar 29, 784. Angka 

ini merupakan angka konstan yang mempunyai arti jika tidak menggunakan 

media Linimasa Sejarah Card Game (X), maka nilai minat belajar siswa 

terhadap pembelajaran sejarah (Y) adalah sebesar 29,784. Diketahi nilai 

koefisien regresi sebesar 0,962. Angka ini berarti bahwa setiap penambahan 

1% tingkat penggunaan media Linimasa Sejarah Card Game maka, minat 

belajar siswa terhadap pembelajaran sejarah akan meningkat sebesar 0,962. 
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uji koefisien regresi, hasilnya bernilai positif maka dapat dikatakan bahwa 

penggunaan media Linimasa Sejarah Card Game (X) berpengaruh positif 

terhadap minat belajar siswa dalam pembelajaran sejarah (Y). Persamaan 

regresinya adalah Y= 29, 784 + 0,962 X. Diketahui nilai signifikansi (Sig.) 

sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 (0,001<0,05), artinya terdapat pengaruh 

penggunaan media Linimasa Sejarah Card Game terhadap minat belajar 

siswa kelas XI dalam pembelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Bumiayu. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian di kelas XI SMA Negeri 1 Bumiayu Tahun 

Pelajaran 2018/2019, maka peneliti memberikan saran bagi para pembaca, 

terutama bagi rekan-rekan guru antara lain :  

1. Bagi guru, diharapkan media Linimasa Sejarah Card Game dapat digunakan 

sebagai media pembelajaran sejarah. 

2. Bagi sekolah diharapkan dapat memfasilitasi medi Linimasa Sejarah Card 

Game karena, harga media yang mahal. 
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