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SARI  

Yati,  Dwi Anjar. 2019. Pengaruh Penggunaan Media Infografis Terhadap 

Minat Belajar Siswa Penyandang Disabilitas Fisik Pada Mata Pelajaran Sejarah. 

Skripsi. Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas  Negeri Semarang. Dr. 

Cahyo Budi Utomo, M.Pd. 80 hlaman 

Kata kunci: Media Infografis, Minat Belajar Sejarah, Disabilitas Fisik 

Latar belakang penulisan ini adalah kurangnya penggunaan media 

pembelajaran dalam pembelajaran sejarah di Balai Besar Rehabilitasi Sosial 

Penyandang Disabilitas Fisik (BBRSPDF) Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta. 

Pembelajaran sejarah perlu di dukung dengan peggunaan media yang menarik dan 

mudah di pahami sehingga tujuan dari pembelajaran sejarah, yaitu transfer nilai-

nilai nasionalisme dapat tersampaikan dengan baik kepada siswa. Oleh karena itu,  

peneliti mengguakan media infografis untuk digunakan dalam pembelajaran 

sejarah di BBRSPDF Prof. Dr. Soeharso Surakarta, media pembelajaran infografis 

memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki media pembelajaran lain, yaitu 

memuat gambar yang memperjelas meteri, berisi poin-poin penting materi, dan 

disusun secara kronologis. 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

kuantitatif dengan jenis quasi eksperimen yaitu nonequivalent control group 

design. Pengambilan sampel ini menggunakan teknik Purposive Samping, peneliti 

menggunakan dua kelas yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui minat belajar siswa

penyandang disabilitas fisik yang menggunkan media infografis, mengetahui 

minat belajar siswa penyendang disabilitas fisik yang tanpa menggunakan media 

infografis, dan mengetahui pengaruh penggunaan media infografis terhadap minat 

belajar sejarah siswa penyandang disabilitas fisik.  

Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan hasil post-test,  pada 

kelas eksperimen memiliki rata-rata 78,20 dan kelas kontrol memiliki rata-rata 

66,84, berdasarkan uji regresi linear sederhana media infografis berpengaruh 

terhadap minat belajar siswa sebesar 20,1%.  Saran yang dapat penulis berikan 

adalah sebaiknya guru juga menggunakannya untuk media pembelajaran untuk 

mempermudah penyampaian informasi kepada siswa. 
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ABSTRACT 

Yati, Dwi Anjar. 2019. The Influence of Infographics Media Usage on The 

Learning Interests of Students with Physical Disabilities in Historical Subjects. 

Essay. History Department. Faculty of Social Science. Universitas Negeri 

Semarang. Dr. Cahyo Budi Utomo. M.Pd. 80 pages.   

Keywords: Media Infographics, Historical Learning Interests, Physical 

Disabilites 

The problem of this writing is the lack of use of instructional media in 

history learning at the Balai Besar Reabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik 

(BBRSPDF) Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta. Historical learning needs to be 

supported by the use of media that is interesting and easy to understand so that the 

purpose of learning history, namely the transfer of nationalism values can be 

conveyed well to students. Therefore, researchers used infographic media to be 

used in history learning at BBRSPDF Prof. Dr. Soeharso Surakarta, infographic 

learning media has several advantages not possessed by other learning media, 

which includes pictures that clarify the material, contain important points of 

material, and are arranged chronologically. 

 The research method used in this study is a quantitative method with a 

quasi-experimental type that is nonequivalent control group design. This sampling 

uses the Purposive Side technique, the researcher uses two classes, namely the 

control class and the experimental class. 

 The purpose of this study was to determine the learning interest of 

students with physical disabilities using infographic media, know the learning 

interests of students with physical disabilities who do not use infographic media, 

and determine the effect of using infographic media on the historical learning 

interest of students with physical disabilities.  

 The results of this study indicate that there are differences in post-test 

results, the experimental class has an average of 78.20 and the control class has an 

average of 66.84, based on a simple linear regression test the infographic media 

influences student learning interest by 20.1%. The suggestion that the writer can 

give is that the teacher should also use it for learning media to facilitate the 

delivery of information to students. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003  tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, secara yuridis telah memberikan jaminan tentang perlunya anak-

anak dengan kondisi khusus memperoleh layanan pendidikan yang khusus. 

Pada pasal 5 ayat 2 disebutkan bahwa “warga Negara yang mempunyai

kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau social berhak 

memperoleh pendidikan khusus”. Pasal 32 ayat 1 lebih lanjut menegaskan

bahwa yang dimaksud pendidikan khusus adalah “pendidikan bagi siswa

yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran 

karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat istimewa. Tugas bagi praktisi pendidikan serta semua 

orang yang peduli dengan pendidikan adalah  melaksanakan amanat yang 

sudah tertuang pada undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut. 

Dalam hal ini mengapa sejarah perlu diajarkan kepada semua orang baik 

yang normal maupun yang berkebutuhan khusus sudah terjawab oleh 

pernyataan Widja (1989:101) yang menyatakan bahwa “pengajaran sejarah

dilakukan untuk mewariskan nilai-nilai yang berkembang pada generasi 

terdahulu perlu diwariskan pada generasi masa kini, bukan saja untuk 

pengintegrasian individu kedalam kelompok tetapi lebih dari pada itu, 

sebagai bekal kekuatan untuk menghadapi masa kini dan masa yang akan 

datang. Proses pewarisan nilai diharapkan akan mengembangkan manusia
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yang berkepribadaian, yang sadar akan kewajibannya untuk 

mengembangkan diri maupun bangsanya serta  lingkungannya serta 

terbinanya hubungan harmonis antara manusia dengan manusia, manusia 

dengan  kelompok, manusia dengan alam dan denga1n Tuhan YME. 

Menangani masalah pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus 

dalam hal ini peneliti memfokuskan pada penyandang disabilitas fisik 

melihat bahwa balai rehabilitasi memegang peranan penting dalam 

memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para penyandang disabilitas. 

Peneliti dalam hal ini memilih Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang 

Disabilitas Fisik Prof. Dr. Soeharso Surakarta. Balai Besar Rehabilitasi 

Sosial Penyandang Disabilitas Fisik  (BBRSPDF) Prof. Dr. Soeharso dalam 

mempersiapkan masa depan siswa  penyandang tuna daksa  dan untuk 

membekali agar mereka hidup mandiri tidak bergantung pada orang lain, 

maka di Balai Rehabilitasi Sosial ini diajarkan tentang berbagai 

ketrampilan, kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan, yang semuanya 

mengacu pada pengembangan individu. Balai Rehabilitasi Sosial ini juga 

memberikan layanan pendidikan, termasuk didalamnya adalah mata 

pelajaran pengetahuan umum yang salah satunya memuat mata pelajaran 

sejarah. Mata pelajaran pengetahuan umum sejarah diberikan dengan tujuan 

untuk meningkatkan wawasan dan juga menanamkan semangat 

nasionalisme para siswa penyandang disabilitas fisik 

Materi sejarah yang diajarkan disesuaikan dengan kondisi 

dilapangan sehingga  dapat dikatakan bahwa pengajaran sejarah di 
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BBRSPDF Prof. Dr. R Soeharso tidak memiliki patokan khusus atau buku 

pegangan wajib  yang dimiliki dalam mengajar. Siswa yang masuk di 

BBRSPDF Prof. Dr. R Soeharso berasal dari latar belakang yang berbeda-

beda ada yang sebelumnya belum pernah sekolah, lulusan SD, lulusan SMP, 

dan lulusan SMA. Selain itu siswa di BBRSPDF Prof. Dr. R Soeharso 

memiliki rentang umur yang berbeda-beda dimulai dari usia 17 tahun 

hingga maksimal 35 tahun. Mereka dibagi secara acak dalam beberapa kelas 

tanpa membedakan latar belakang pendidikan sebelumnya, umur atau cacat 

yang dialami.  

Setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara di Balai Besar 

Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Prof. Dr. R. Soeharso 

Surakarta peneliti menemukann sebuah masalah bahwa pembelajaran 

sejarah yang dilakukan di BBRSPDF kurang dalam penggunaan media 

pembelajaran. Pembelajaran dilakukan dengan ceramah yang diberikan oleh 

guru kepada siswa, walaupun ceramah juga termasuk kedalam metode 

pembelajaran yang baik, akan tetapi media pendukung juga perlu diberikan 

kepada siswa agar siswa lebih mudah dalam menangkap materi yang 

diajarkan oleh guru.  Peneliti dalam hal ini tertarik untuk menggunakan 

media infografis sebagai media pembelajaran di BBRSPDF. Media 

infografis merupakan media yang memvisualkan data dan menyampaikan 

informasi kompleks kepada pembaca sehingga mudah dipahami (Pang dkk, 

2018:10) dengan demikian media infografis ini tergolong dalam kategori 

media yang menyenangkan karena terdiri atas gambar dan juga keterangan 
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ringkas materi yang diusun secara kronologis sehingga memudahkan dalam 

siswa belajar. Sudah selayaknya media pembelajaran bagi anak-anak 

berkebutuhan khusus adalah media yang menyenangkan karena anak-anak 

berkebutuhan khusus seringkali didentikkan dengan siswa yang 

membutuhkan perhatian lebih, tidak terkecuali dalam pembelajaran, dalam 

hal ini media infografis sebagai solusi dari permasalahan tersebut.  

Berbagai penelitian terdahulu membuktikan bahwa media infografis 

layak digunakan sebagai media pembelajaran salah satunya pada penelitian 

Khomaria, dkk (2017) yang menggunakan media infografis untuk 

meningkatkan minat belajar IPS pada siswa SDN Semading Kebumen, 

kesimpulan dari penelitian Khomaria adalah, penggunaan media infografis 

dapat meningkatkan minat belajar siswa”. Para peneliti sebelumnya

menggunakan infografis sebagai media pembelajaran yang diajarkan pada 

siswa normal atau tidak berkebutuhan khusus dan belum ada yang 

digunakan pada siswa berkebutuhan khusus, oleh karena itu peneliti tertarik 

untuk menggunakan media infografis sebagai media pembelajaran bagi 

siswa berkebutuhan khusus. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka ada permasalahan yang 

perlu dirumuskan, yaitu:  

1. Bagaimana minat belajar sejarah siswa penyandang disabilitas dengan 

menggunakan media pembelajaran Infografis di Balai Rehabilitasi Sosial 

Penyandang Disabilitas Fisik Prof. Dr. Soeharso Surakarta? 
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2. Bagaimana minat belajar sejarah siswa penyandang disabilitas tanpa 

menggunakan media pembelajaran Infografis di Balai Rehabilitasi Sosial 

Penyandang Disabilitas Fisik Prof. Dr. Soeharso Surakarta? 

3. Apakah terdapat pengaruh penggunaaan media Infografis terhadap minat 

belajar siswa penyandang disabilitas fisik di Balai Rehabilitasi Sosial 

Penyandang Disabilitas Fisik Prof. Dr. Soeharso Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

a)  Untuk mengetahui minat belajar sejarah siswa penyandang disabilitas fisik  

dengan menggunakan media pembelajaran Infografis 

b) Untuk mengetahui minat belajar sejarah siswa penyandang disabilitas fisik 

tanpa menggunakan media pembelajaran Infografis 

c) Untuk mengetahui pengaruh penggunaan media infografis terhadap minat 

belajar siswa penyandang disabilitas fisik 

D. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan informasi tentang pentingnya penggunaan media 

pembelajaran infografis dalam meningkatkan minat belajar siswa 

terhadap mata pelajaran pengetahuan umum sejarah 

b. Sebagai referensi atau rujukan tentang pembelajaran sejarah bagi 

penyandang disabilitas fisik di suatu lembaga pendidikan non formal 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

1. Masukan kepada guru mengenai penerapan media pembelajaran 

infografik dalam penyampaian materi pembelajaran sejarah 

2. Sumbangan pada peningkatan mutu proses pembelajaran, 

khususnya mata pelajaran sejarah  

b. Bagi Peserta Didik 

1. Memperrmudah peserta didik dalam  memahami materi 

pembelajaran sejarah 

2. Menambah pengetahuan peserta didik 

E. Batasan Istilah 

1. Media Infografis  

Media pembelajaran memiliki ragam yang banyak,salah satunya 

adalah media grafis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan media 

infografis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap minat belajar siswa 

penyandang disabiulitas fisik. Infografis di definisikan sebagai 

visualization of data or ideas that tries to convey complex information to an 

audience in a manner that can be quickly consumed and easily understand 

(Simicklas, 2012:3). Infographics atau Infografis berasal dari kata 

Infographics dalam Bahasa Inggris yang merupakan singkatan dari 

Information + Graphics adalah bentuk visualisasi data yang menyampaikan 

informasi kompleks kepada pembaca agar dapat dipahami dengan lebih 

mudah dan cepat (Pang dkk, 2018:10).  
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2. Minat Belajar 

Minat berkaitan erat dengan rasa lebih suka atau rasa ketertarikan 

pada suatu hal atau aktivitas tersebut, tanpa ada yang menyuruh  (Slameto, 

2003:180). Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan 

pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan 

belajar dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada daya tarik baginya. 

3. Disabilitas Fisik 

Disabilitas fisik disebut juga dengan tuna daksa, tuna daksa 

merupakan bentuk ketidakmampuan anggota tubuh untuk melakukan 

fungsinya disebabkan oleh berkurangnya kemampuan anggota tubuh untuk 

melakukan fungsi secara normal akibat luka, penyakit, atau pertumbuhan 

yang tidak sempurna sehingga untuk kepentingan pendidikannya 

memerlukan pelayanan dan cara-cara secara khusus (Aziz, 2015:75). 

Ketidakmampuan anggota tubuh untuk melakukan fungsinya secara normal 

tentu akan berpengaruh dalam aktivitas seseorang dalam kesehariannya, 

dalam hal ini termasuk aktivitas belajar. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Agar tidak terjadi pengulangan penelitan, peneliti melakukan tinjaun 

pustaka untuk mengetahui kesimpulan penelitian terdahulu guna dikembangan 

pada penelitian lebih lanjut. Salah satu penelitian tentang infografis adalah 

penelitian Admoko (2017:196), yang berjudul “Pengembangan Media 

Infografis pada Materi Pemanasan Global untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa di SMA 19 Surabaya”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengembangkan media infografis pada materi pemanasan global untuk 

meningkatkan hasil belajar di SMA Negeri 19 Surabaya. Berdasarkan hasil 

penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa media infografis pemanasan global 

memenuhi kriteria kelayakan media pembelajaran dan mampu meningkatkan 

hasil belajar siswa di SMA Negeri 19 Surabaya. Media infografis dinyatakan 

layak apabila memenuhi kriteria kelayakan yaitu kevalidan, kepraktisan, dan 

keefektifan. Kevalidan media ini dinilai oleh dua dosen validator. Dari 

penelitian yang sudah dilakukan, diperoleh nilai pre-test dan post-test siswa 

yang dianalisis dengan menggunakan indeks gain untuk mengetahui 

peningkatan hasil belajar. Validasi dari dua dosen validator menunjukan 

presentase sebesar 83% yang berarti "sangat layak" menurut skala likert. 

Berdasarkan perhitungan indeks gain terdapat peningkatan dengan kategori 

tinggi pada 73,33% dari total siswa yang diuji dan 26,67% kategori sedang, 

dan 0% kategori rendah. peningkatan hasil belajar tersebut menunjukkan
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keefektifan dari media infografis yang dikembangkan. Keterlaksanaan 

pembelajaran yang dilakukan dan angket respon siswa, berada dalam kategori 

sangat baik, hal ini mengindikasikan bahwa kriteria kepraktisan media telah 

terpenuhi. 

 Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Khomaria dkk (2017), yang 

berjudul “Penggunaan Media Infografis untuk Meningkatkan Minat Belajar 

IPS pada Siswa Sekolah Dasar”. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan minat belajar IPS menggunakan media infografis pada siswa 

kelas V SDN 1 Semanding, Gombong, Kebumen tahun ajaran 2016/2017.  

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan 

media infografis dapat meningkatkan minat belajar IPS pada siswa kelas V 

SDN 1 Semanding, Gombong, Kebumen tahun ajaran 2016/2017. Kelayakan 

media pembelajaran IPS menggunakan poster infografis dengan materi potensi 

dan sebaran sumber daya alam Indonesia memperoleh rata-rata skor akhir dari 

uji coba perorangan sebesar 4,06 termasuk kategori baik, tanggapan siswa pada 

uji coba terbatas memperoleh rata-rata skor akhir dari uji coba terbatas sebesar 

4,17 termasuk kategori baik, dan tanggapan siswa pada uji coba lapangan 

memperoleh rata-rata skor akhir dari uji coba lapangan sebesar 4,31 termasuk 

kategori sangat baik. 

 Penelitian lain juga dilakukan oleh Umami dkk (2016:9), dengan judul 

“Pengaruh Media Infografis dan Poster pada Pembelajaran Joyful Learning 

terhadap Prestasi  Belajar Siswa Ditinjau dari Kemampuan Logika pada Materi 

Pokok Kesetimbangan Kimia Kelas XI IPA Semester  Gasal SMA Negeri 
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Gondangrejo Tahun Pelajaran 2015/2016”. Tujuan penelitian ini adalah  untuk 

mengetahui: (1) pengaruh pembelajaran Joyful Learning berbantuan media 

infografis dan poster terhadap prestasi belajar siswa pada materi pokok 

kesetimbangan kimia; (2) pengaruh kemampuan logika terhadap prestasi 

belajar siswa pada materi pokok kesetimbangan kimia; dan (3) interaksi antara 

pembelajaran Joyful Learning dengan kemampuan logika terhadap prestasi 

belajar siswa pada materi pokok kesetimbangan kimia.Berdasarkan hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) terdapat pengaruh model 

pembelajaran Joyful Learning dengan media infografis dan poster terhadap 

prestasi belajar kognitif, di mana siswa di kelas eksperimen I (Joyful Learning 

dengan infografis) (79,06) memperoleh prestasi belajar kognitif yang lebih baik 

daripada siswa di kelas eksperimen II (Joyful Learning dengan poster) (72,05), 

tetapi tidak terdapat pengaruh terhadap prestasi belajar ranah afektif dan 

psikomotor; (2) tidak terdapat pengaruh kemampuan logika tinggi dan rendah 

terhadap prestasi belajar kognitif, afektif, dan psikomotor; dan (3) tidak 

terdapat interaksi model pembelajaran Joyful Learning berbantuan media 

infografis dan poster dengan kemampuan logika terhadap prestasi belajar 

kognitif, afektif, dan psikomotor. Penelitian mengenai pengembangan media 

infografis juga dilakukan oleh Hartini (2016) dengan penelitiannya yang 

berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran IPS Menggunakan Poster 

Infografis dengan Materi Potensi dan Sebaran Sumber Daya Alam Indonesia 

untuk Siswa SMP Kelas VII”. Tujuan penelitan ini adalah untuk mengetahui 1) 

tahap pengembangan media pembelajaran IPS menggunakan poster infografis 
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dengan materi potensi dan sebaran sumber daya alam Indonesia untuk siswa 

SMP kelas VII, 2) kelayakan media pembelajaran IPS menggunakan poster 

infografis dengan materi potensi dan sebaran sumber daya alam Indonesia 

untuk siswa SMP kelas VII melalui validasi ahli materi, ahli media, guru IPS, 

dan tanggapan siswa kelas VII. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa 1) tahap pengembangan media pembelajaran IPS menggunakan poster 

infografis dengan materi potensi dan sebaran sumber daya alam Indonesia yaitu 

menggunakan software CorelDraw X6, kemudian membuat sketsa/wireframe, 

brainstorming membuat berbagai sketsa visual, mengedit format serta 

menyusun tampilan data teks untuk dimuat ke dalam visualisasi atau 

menyeimbangkan data teks dengan gambar, dan memproduksi media, 2) 

kelayakan media pembelajaran IPS menggunakan poster infografis yaitu layak 

digunakan berdasarkan, a) hasil validasi ahli materi dengan skor 3,83 atau 

kategori baik, b) validasi ahli media dengan skor 4,00 atau kategori baik, c) 

validasi oleh guru IPS dengan skor 4,27 atau kategori sangat baik, dan 

tanggapan siswa pada uji coba lapangan dengan rata-rata skor 4,31 atau 

kategori sangat baik. 

 Penelitian lain yang menggunakan media infografis sebagai media 

pembelajaran juga pernah dilakukan oleh Hikmah, Kusumastuti, dan Atmaja  

(2017) yang berjudul “Upaya meningkatkan Minat membaca Melalui Model

Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

Berbantuan Infografis pada Pembelajaran Sejarah Peminatan Kelas XI IPS. 

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan penerapan model 
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pembelajaran Cooperative Integrated Reading (CIRC) berbantuan infografis 

pada mata pelajaran sejarah peminatan kelas XI IPS 1 SMA Negeri 13 

Semarang tahun ajaran 2017/2018 (2) menjelaskan peningkatan minat 

membaca pada pembelajaran sejarah peminatan kelas XI IPS 1 SMA Negeri 13 

Semarang tahun ajaran 2017/2018 setelah melalui penerapan model 

pembelajaran Cooperative Integrated Reading (CIRC) berbantuan infografis. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan 

minat membaca peserta didik setelah melalui model pembelajaran Cooperative 

Integrated Reading dan Compotition (CIRC) berbantuan infografis. Hal ini 

dapat dilihat dari rata-rata presentase hasil analisis angket responden peserta 

didik dari siklus I ke II, rata-rata presentase hasil analisis angket lembar 

pengamatan observer (guru sejawat) terhadap peserta didik selama KBM dari 

siklus I dan II mengalami peningkatan sebesar 8%, dan hasil analisis rata-rata 

presetase pengamatan observer terhadap guru kelas selama KBM di kelas 

mengalami peningktan sebesar 3%. Adanya minat peserta didik juga dapat 

dilihat dari ciri-ciri seseorang yang memiliki minat menurut Walgito, dari 5 

indikator yang ada terdapat 3 indikator dari hasil analisis angket respon peserta 

didik yang tidak terdapat peningkatan. Meskipun demikian, ketiga indikator lah 

memenuhi kriteria indikator pencapaian dalam penelitian ini yaitu cukup, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat peningakatan minat membaca, 

meskipun tidak terlalu signifikan. 
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B. Landasan Teori 

1) Media Pembelajaran 

Media didefinisikan sebagai perantara antara pengirim informasi 

yang berfungsi sebagai sumber atau resources dan penerima informasi atau 

recevier  Informasi tersebut memuat pengetahuan yang dapat digunakan 

untuk melakukan proses belajar (Pribadi, 2017:15). Media yang digunakan 

untuk mendukung aktivitas pembelajaran, memperoleh pengetahuan, 

keterampilan dan sikap, disebut dengan istilah media pembelajaran (Pribadi, 

2017:23). Media pembelajaran tersebut dapat digunakan untuk menyalurkan 

pesan dan dapat merangsang pikiran, dapat membangkitkan semangat, 

perhatian dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses 

pembelajaran pada diri siswa (Kosasih, 2017:11) 

 Media pembelajaran dapat dikategorikan sebagai faktor eketernal yang 

ikut mempengaruhi proses pembelajaran baik dikelas, baik pada diri 

pengajar maupun pembelajar. Nilai kegunaan media pembelajaran dapat 

mempertinggi proses pembelajaran dan hasil belajar yang dicapai dalam 

proses pembelajaran. Penggunaan alat-alat bantu mengajar, peraga 

pendidikan dan media pembelajran di sekolah-sekolah mulai menyesuaikan  

dengan perkembangan teknologi, yang perlu diperhatikan adalah semua 

peralatan dan perlengkapan sekolah tersebut harus disesuaikan dengan 

tuntutan kurikulum dan materi, metode dan tingkat kemampuan siswa untuk 

mencapai tujuan pembelajaran (Wahyudin, 2010). 
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a.  Ragam dan Klasifikasi Media 

Klasifikasi dan ragam media sebagai sarana komunikasi yang dapat 

digunakan dalam aktivitas pembelajaran, sebagai berikut: 

1. Media yang diproyeksikan atau non-projeted media, seperti foto, 

diagram, bahan pameran atau display, dan maodel. 

2. Media yang di proyeksikan atau projected media misalnya LCD 

3. Media audio seperti kaset, compact disk (CD) audio yang berisi 

rekaman kuliah, ceramah narasumber, dan rekaman musik; 

4. Media gambar gerak atau media video, seperti VCD, DVD, dan blue 

rays disc 

5. Pembelajaran berbasis komputer; dan 

6. Multimedia dan jaringan komputer.  

Kalsifikasi media yang digunakan untuk aktivitas pembelajaran terdiri dari: 

a) Media Cetak/teks 

b) Media pameran/display 

c) Media audio 

d) Gambar bergerak/motion pictures 

e) Multimedia; dan 

f) Media berbasis web atau internet (William dalam Pribadi, 2003:17-21) 



15 

b.Jenis-jenis media pembelajaran  

Menurut Heinich, Molenda, Russel (dalam Pribadi, 2007:12) 

Media yang lazim dipergunakan dalam pembelajaran antara lain: Media 

non proyeksi, media proyeksi, media audio, media gerak, media komputer, 

komputer multi media, hipermedia dan media jarak jauh.  

Jenis media dalam pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1. Media grafis seperti gambar, foto, grafik, bangun, diagram, oster, 

kartun, dan komik. Media grafis sering disebut juga media dua dimensi, 

yaitu media yang mempunyai ukuran panjang dan lebar. 

2. Media tiga dimensi yaitu media dalam bentuk model padat, model 

penampang, model susun, model kerja dan diorama. 

3. Media proyeksi seperti slide, film strips, film, dan OHP 

4. Lingkungan sebagai media pembelajaran.  

Media audio Media gambar 

bergerak 

Media 

pameran 

Media cetak Media 

berbasis web 

/internet 

Multimedia 

KLASIF

IKASI 

MEDIA 

Gambar 1.  Klasifikas ragam media  

Sumber: (William dalam Pribadi, 2003:18) 
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Untuk menggunakanmedia yang sesuai dengan materi pelajaran perlu 

diketahui terlebih dahulu jenis-jenis media yang ada, sebagai berikut:  

a) Media Grafis 

Termasuk didalamnya media visual, yakni pesan yang akan 

disampaikan dituangkan kedalam simbol-simbol komunikasi visual 

(menyangkut indrera penglihatan). Media grafis ini meliputi: 

gambar/foto, sketsa, diagram, bagan, grafik, kartuin, poster, peta/globe, 

papan panel, dan papan buletin. 

b) Media audio  

Media jenis ini berkaitan dengan indera pendengaran. Pesan yang 

diusampaikan dituangkan kedalam lambang-lambang auditif, baik 

verbal (kata-kata atau bahasa lisan) maupun non verbal. Media audio 

meliputi radio, alat perekam pita magnetik (tape recorder), piringan 

hitam, dan laboratorium bahasa.  

c) Media proyeksi diam 

Media jenis ini mempunyai persamaan dengan media grafis dalam 

arti menyajikan rangsangan-rangsangan visual. Perbedaannya, media 

grafis dapat secara langsung berinteraksi dengan pesan media yang 

bersangkutan . sedangkan pada media proyeksi diam, pesan tersebut 

harus diproyeksikan dengan proyektor agar dapat dilihat oleh sasaran. 

Yang termasuk media proyeksi antara lainfilm bingkai, film rangkai 

overhead proyektor (transparasi), transvisi, dan opaque Projector 

(proyektor tak tembus cahaya)  (Kosasih, 2007:12-13). 
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c. Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran 

   Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih media 

pembelajaran, yakni: 

1. Tujuan 

Media yang dipilih hendaknya menunjang tujuan pembelajaran 

yang dirumuskan. Tujuan yang dirumuskan ini adalah kriteria yang 

paling pokok, sedangkan tujuan pembelajaran yang lain merupakan 

kelengkapan dari kriteria utama ini.  

2. Ketepatgunaan 

Jika materi yang akan dipelajari adalah bagian-bagian yang penting 

dari, maka gambar seperti bagan dan slide dapat digunakan. Apabila 

yang dipelajari adalah aspek-aspek yang menyangkut gerak, maka 

media film atau video akan lebih tepat.  

3. Keadaan siswa  

Media akan akan digunakan apabila tidak tergantung dari benda 

interindividual antara siswa. Misalnya kalau siswa tergolong tipe 

auditif/visual maka siswa yang tergolong auditif dapat belajar dengan 

media visual dan siswa yang tergolong visual dapat juga belajar dengan 

menggunakan media auditif.  

4. Ketersediaan 

Walaupun suatu media dinilai sangat tepat untuk mencapai tujuan 

pembelajaran, media tersebut tidak dapat digunakan jika tidak tersedia. 
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5. Biaya  

Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan menggunakan 

media, hendaknya benar-benar seimbang dengan hasil yang akan 

dicapai (Wikison dalam Kosasih, 2007:14). 

d.Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Levie dan Lentz (dalam Arsyad, 2015) mengemukakan empat 

fungsi media pembelajaran,  khususnya media visual, yaitu fungsi atensi, 

fungsi afektif, fungsi kognitif, dan fungsi kompensatoris. Fungsi atensi 

media visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian 

siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan 

makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks meteri pelajaran. 

Fungsi afektif media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa 

ketika belajar (atau membaca) teks yang bergambar, gambar atau lambang 

visual dapat menggugah emosi dan sikap siswa. Fungsi Kognitif  media 

visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkpakan bahwa 

lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk 

memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam 

gambar. Fungsi Kompensatoris media pembelajaran terlihat dari hasil 

penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk 

memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk 

mongorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali.  
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2) Disabilitas Fisik  

Disabilitas fiisk di sebut juga dengan tuna daksa,  merupakan bentuk 

ketidakmampuan anggota tubuh untuk melakukan fungsinya disebabkan 

oleh berkurangnya kemampuan anggota tubuh untuk melakukan fungsi 

secara normal akibat luka, penyakit, atau pertumbuhan yang tidak sempurna 

sehingga untuk kepentingan pendidikannya memerlukan pelayanan dan 

cara-cara secara khusus (Aziz, 2015:75). ketidakmampuan anggota tubuh 

untuk melakukan fungsinya disebabkan karena keadaan yang rusak atau 

terganggu akibat  adanya gangguan bentuk atau hambatan tulang, otot, 

tulang, sendi, dalam fungsinya yang normal (Sudana, 2013:14). Selain itu, 

individu yang memiliki gangguan gerak juga dapat disebabkan oleh 

kelainan neuro-muscular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit, 

atau akibat kecelakaan, termasuk celebral palsy, amputasi polio, dan 

lumpuh (Sartika, 2013:16). 

a. Jenis-jenis Ketunadaksaan 

Berdasarkan kajian kedokteran, karakteristik kelainan yang 

dikategorikan sebagai penyandang tunadaksa dapat dikelompokkan 

menjadi: 

1. Tunadaksa Ortopedi  

Yaitu mereka yang mengalami kelainan, kecacatan, ketunaan 

tertentu pada bagian tulang, otot tubuh, ataupun daerah persendian baik 

yang dibawa sejak lahir maupun yang diperoleh kemudian (karena 
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penyakit atau kecelakaan) sehingga mengakibatkan terganggunya 

fungsi tubuh secara normal.  

Adapun penggolongan penyandang tunadaksa dalam kelompok 

kelainan sistem otot dan rangka, adalah: 

1) Poliomyelitis merupakan suatu infeksi pada sumsum tulang belakang 

yang disebabkan oleh virus polio yang mengakibatkan kelumpuhan 

dan bersifat menetap. Sedangkan dilihat dari sel-sel motorik yang 

rusak, kelumpuhan karena polio dibedakan menjadi empat, yaitu tipe 

spinal merupakan kelumpuhan pada otot leher, sekat dada, tangan 

dan kaki. Tipe bulbair merupakan kelumpuhan fungsi motorik pada 

satu atau lebih syaraf tepi dengan ditandai adanya gangguan 

pernafasan. Tipe bulbispinalis yaitu gabungan antara tipe spinal dan 

bulbair. Serta tipe encephalitis yang biasa disertai dengan demam, 

kesadaran menurun, tremor dan terkadang kejang.  

2) Muscle dystrophy merupakan jenis penyakit yang mengakibatkan 

otot tidak berkembang karena mengalami kelumpuhan yang bersifat 

progresif dan simetris. Penyakit ini ada hubungannya dengan 

keturunan. 

3) Spina bifida merupakan jenis kelainan pada tulang belakang yang 

ditandai dengan terbukanya satu tiga ruas tulang belakang dan tidak 

tertutupnya kembali selama proses perkembangan. Akibatnya fungsi 

jaringan saraf terganggu dan dapat mengakibatkan kelumpuhan. 
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4) Tunadaksa saraf  adalah mereka yang mengalami kelainan akibat 

gangguan pada susunan saraf di otak. Jika otak mengalami kelainan, 

sesuatu akan terjadi pada organisme fisik, emosi, dan mental (Aziz, 

2015:77).  

b. Karakteristik  Tuna Daksa 

Karakteristik ketunadaksaan dapat dibagi menjadi lima karakteristik 

(Aziz, 2015:80) yaitu:  

1. Karakteristik Kognitif  

Implikasi dalam konteks perkembangan kognitif ada empat 

aspek yang turut mewarnai yaitu: pertama, kematangan yang 

merupakan perkembangan susunan saraf misalnya mendengar yang 

diakibatkan kematangan susunan saraf tersebut. Kedua, pengalaman 

yaitu hubungan timbal balik antara organism\e dengan lingkungan dan 

dunianya. Ketiga, transmisi sosial yaitu pengaruh yang diperoleh 

dalam hubungannya dengan lingkungan sosial. Keempat, ekuilibrasi 

yaitu adanya kemampuan yang mengatur dalam diri anak. Wujud 

konkrit dapat dilihat dari angka indeks kecerdasan (IQ). Kondisi 

ketunadaksaan sebagian besar menimbulkan kesulitan belajar dan 

perkembangan kognitif. 

2. Karakteristik Inteligensi  

Cara untuk mengetahui tingkat inteligensi anak tunadaksa dapat 

digunakan tes yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan anak 
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tunadaksa. Tes tersebut antara lain hausserman Test (untuk tunadaksa 

ringan), illinois test , dan peabody picture vocabulary test. 

3. Karakteristik Kepribadian  

Ada beberapa hal yang tidak menguntungkan bagi 

perkembangan kepribadian anak tunadaksa atau cacat fisik, 

diantaranya: pertama, terhambatnya aktivitas normal sehingga 

menimbulkan perasaan frustasi. Kedua, timbulnya kekhawatiran 

orangtua biasanya cenderung over protective. Ketiga, perlakuan orang 

sekitar yang membedakan terhadap penyandang tunadaksa 

menyebabkan mereka merasa bahwa dirinya berbeda dengan orang 

lain.  

Efek tidak langsung akibat ketunadaksaan yang dialaminya 

menimbulkan sifat harga diri rendah, kurang percaya diri, kurang 

memiliki inisiatif atau mematikan kreativitasnya. Selain itu yang 

menjadi problem penyesuaian penyandang tunadaksa adalah perasaan 

bahwa orang lain terlalu membesar-besarkan ketidakmampuannya. 

4. Karakteristik Fisik  

Selain potensi yang harus berkembang, aspek fisik juga 

merupakan potensi yang harus dikembangkan oleh setiap individu. 

Akan tetapi bagi penyandang tunadaksa, potensi itu tidak utuh karena 

ada bagian tubuh yang tidak sempurna. Secara umum perkembangan 

fisik tunadaksa dapat dinyatakan hampir sama dengan orang normal 



23 

pada umumnya kecuali pada bagian-bagian tubuh yang mengalami 

kerusakan atau terpengaruh oleh kerusakan tersebut.  

3) Infografis 

Infografis di definisikan sebagai visualization of data or ideas that tries 

to convey complex information to an audience in a manner that can be 

quickly consumed and easily understand (Simicklas, 2012:3). Infographics

atau Infografis berasal dari kata Infographics dalam Bahasa Inggris yang 

merupakan singkatan dari Information + Graphics adalah bentuk visualisasi 

data yang menyampaikan informasi kompleks kepada pembaca agar dapat 

dipahami dengan lebih mudah dan cepat (Pang dkk, 2018:10). Infografis 

sering disebut pula sebagai ilustrasi informasi (Glasgow dalam Wicandra, 

2006:44). Istilah “infografis” sendiri mengacu pada bentuk penginformasian

melalui gambar. Bila hanya memunculkan istilah “ilustrasi” (seperti yang

dikenal pada umumnya), maka akan terjebak pada hanya menampilkan sisi 

ilustrasinya saja dan tidak pada informasi data di dalamnya . Data hasil 

penelitian maupun informasi dan berita yang dituangkan ke dalam infografis 

meliputi diagram, antara lain diagram batang, diagram garis dan diagram 

lingkaran. Selain itu dalam mengungkapkan berita yang berkenaan dengan 

tempat maupun kejadian di lapangan, infografis sering menggunakan map 

atau peta. Sedangkan infografis yang melukiskan berita dengan bahasa 

analogi, simbol dan metafora biasanya berupa ilustrasi (Wicandra, 2006:44). 

Infografis dipublikasikan dalam dua format yakni infografis statis (atau 

biasa disebut infografis) dan infografis dinamis (motiongraphic). Infografis 
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statis berbentuk gambar statis yang berisi tabel, grafis (ilusitrasi dan 

gambar) dan teks. Sedangkan motiongraphic berbentuk video yang berisi 

komposisi visual bergerak (animasi) dari elemen-elemen infografis dan 

memiliki alur yang mudah dimengerti (Pang dkk, 2018:10). 

a. Struktur dan Pembagian Infografis  

Infografis memiliki struktur yaitu judul utama, sub judul (jika ada), 

gambar, informasi teks dan identitas pembuat infografis. Judul dalam 

infografis penting untuk memberikan batas antara teks/naratif dengan 

gambar selain pula menunjukkan bahwa infografis bisa dimaknai 

sebagai berita visual, sehingga infografis dapat berdiri sendiri. 

Infografis yang berdiri sendiri ini dimaksudkan sebagai upaya 

penyampaian informasi yang tidak terdapat dalam teks naratif yang 

disebabkan oleh kesan berpanjang-panjang kata, namun penambahan 

informasi dilakukan melalui gambar sehingga juga memudahkan untuk 

mencerap informasi. Dengan demikian infografis bersifat melengkapi 

berita. 

Secara umum infografis terbagi menjadi dua jenis, yaitu grafis 

informatif dan grafis visual. Grafis informatif adalah grafis yang 

memaparkan kejadian, proses, hasil penelitian maupun fakta secara 

artistik. Di sini unsur-unsur yang terdapat dalam kaidah seni seperti 

warna, bentuk, irama, kesatuan dan komposisi antara penempatan 

infografis dan naskah diperhatikan untuk menarik perhatian pembaca. 

Sedangkan grafis visual adalah grafis yang bersifat sebagai ilustrasi dari 
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seluruh isi berita maupun opini yang digambarkan secara analogi, 

simbol dan metafora dengan artistik. Grafis visual tidak terdapat ulasan 

maupun teks pendukung yang mendampingi gambar. Dalam beberapa 

penerbit media massa cetak, grafis visual ditujukan tidak hanya sebagai 

ilustrasi yang sifatnya penghias berita belaka, namun juga sebagai 

sebuah karya seni yang multi interpretasi (Wicandra, 2006:45). 

b. Manfaat Infografis 

Beberapa menfaat penggunaan dari teknis infografis adalah : 

1) Untuk penyampaian informasi dengan keterbatasan ruang, 

waktu dan fokus yang dimiliki oleh pembaca 

2) Merampas perhatian pembaca dengan cara yang efisien sehingga 

pembaca lebih mudah memahami. 

3) infografis dapat menjadi alat super efektif dalam kampanye 

pemasaran digital dan infographic tersebut juga bisa digunakan 

begitu mudah oleh usaha kecil serta organisasi-organisasi 

besar.(Yudhanto, 2003:2) 

c. Jenis-Jenis Infografis 

Ada beberapa kategori dari sebuah karya Infografis, diantaranya 

adalah : 

1. Infografis Statis, Infografis dalam bentuk gambar yang tidak 

bergerak. 
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2. Infografis Animasi, Infografis dalam bentuk video animasi, baik 2 

dimensi maupun 3 dimensi. Infografis ini dapat digunakan pada 

televisi ataupun media online seperti YouTube atau Video. 

3. Infografis Interaktif, infografis yang ditampilkan pada website 

dan pengguna dapat berinteraksi dengan informasi yang 

ditampilkan melalui user interface yang telah di-desain. Dengan 

infografis interaktif pengguna dapat sesuai keinginan 

mengeksplorasi informasi yang ingin didapatkan. (Yudhanto, 

2003:3) 

d. Standar Infografis Berkualitas Baik 

Infografis yang berkualitas baik sesuai standar konten dibuat 

dengan memenuhi kriteria-kriteria berikut ini: 

1. Berorientasi Pada Tujuan Infografis 

 Hasil infografis yang diproduksi harus berorientasi pada 

masing-masing tujuan jenis konten: 

Tabel 1.  Tujuan Infografis 

Jenis Konten Tujuan Unsur yang 

Dipenuhi 

Edukasi dan 

Informasi 

Publik  

Memberikan 

informasi 

Apa informasinya 

Memberikan 

panduan 

Bagaimana cara 

Menunjukkan jadwal Kapan 
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Program 

Pemerintah 

Sosialisasi program Tentang apa, 

kapan, dimana 

Menyampaikan 

informasi penting 

Apa informasinya 

Panduan program Bagaimana tata 

caranya 

Tentang 

Indonesia 

Menghibur, 

memberikan 

informasi menarik  

Apa, siapa, 

kenapa 

Informasi 

Harian 

Menyampaikan 

informasi teraktual  

Apa, kenapa, 

bagaimana 

2. Riset, sumber, dan waktu produksi 

Infografis yang diproduksi harus melalui proses riset 

dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. 

1. Pemilihan data menggunakan pendekatan dasar statistik 

dengan tujuan positif 

2. Pemilihan data menggunakan pendekatan logika 

(identitas, kontradiksi, korelasi, dan kombinasi) 

3. Memiliki informasi yang komprehensif dan akurat 

4. konten memuat sumber yang dapat di validasi 

5. Lisensi/ijin penggunaan aset (gambar, ilustrasi, video, 

audio) yang didapat dari internet 
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6. Mencantumkan tanggal produksi agar pembaca 

mengetahui apakah informasi tersebut masih berlaku  

4) Minat Belajar  

Minat merupakan penerimaan akan suatu hubungan antara diri 

sendiri dengan sesuatu diluar diri dapat berupa seorang, suatu obyek, suatu 

situasi, suatu aktivitas dan lain sebagainya (Siagian, 2015:125). Minat 

berkaitan erat dengan rasa lebih suka atau rasa ketertarikan pada suatu hal 

atau aktivitas tersebut, tanpa ada yang menyuruh  (Slameto, 2003:180). 

Minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan diperoleh kemudian. Minat 

terhadap sesuatu dipelajari dan mempengaruhi belajar selanjutnya serta 

mempengaruhi penerimaan minat-minat baru, minat terhadap sesuatu 

merupakan hasil belajar dan menyokong belajar selanjutnya. Jadi minat 

belajar adalah sesuatu keinginan atau kemauan yang disertai perhatian dan 

keaktifan yang disengaja yang akhirnya melahirkan rasa senang dalam 

perubahan tingkah laku, baik berupa pengetahuan, sikap maupun 

ketrampilan (Supardi dkk, 2015:76). Dari beberapa pendapat tersebut dapat 

ditemukan adanya beberapa unsur pokok dalam pengertian minat belajar 

yaitu adanya perhatian, daya dorong tiap-tiap individu untuk belajar dan 

kesenangan yang dapat menjadikan minat belajar itu timbul pada diri 

seseorang. Siswa akan berhasil dalam belajar apabila dalam diri siswa ada 

suatu keinginan untuk belajar. Keinginan belajar akan berpengaruh terhadap 

aktivitas siswa dalam proses belajar di kelas sehingga menjadi siswa yang 

aktif dikelas (Astuti, 2012:2). 
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Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan 

pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan 

belajar dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada daya tarik baginya. Minat 

belajar, akan menumbuhkan semangat untuk belajar. Siswa yang memiliki 

minat maka ia akan terus tekun ketika belajar, menjadikan minat sebagai 

suatu hal yang penting sebagai faktor pendorong internal. Melalui minat 

belajar, siswa dapat mengenal baik (memahami) dirinya sendiri, sehingga 

dapat memahami karakternya, siswa dapat menentukan cara penyelesaian 

masalahnya dalam belajar (Arfiani, 2015:82) 

Minat merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi usaha 

yang dilakukan seseorang. Minat yang kuat akan menimbulkan usaha yang 

gigih, serius dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi tantangan. Jika 

seorang siswa memiliki rasa ingin belajar, ia akan cepat dapat mengerti dan 

mengingatnya. Dalam hubungannya dengan pemusatan perhatian, minat 

mempunyai peranan dalam “melahirkan perhatian yang serta merta, 

memudahkan terciptanya pemusatan perhatian dan mencegah gangguan 

perhatian dari luar”. Oleh karena itu minat mempunyai pengaruh yang besar 

dalam belajar karena bila bahan pelajaran tidak sesuai dengan minat siswa, 

maka siswa tersebut tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya sebab tidak 

ada daya tarik baginya. Ketertarikan, pemahaman dan keefektifan siswa 

merupaka unsur yang sangat mempengaruhi keberhasilan proses 

pembelajaran dikelas (Nurrokhmah, 2013:203).  
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Ciri-ciri seseorang yang memiliki minat menurut Walgito (2003:35) 

sebagai berikut:  

a. Adanya kecenderungan jiwa terhadap sesuatu yang diamati dan 

dipelajari 

b.Adanya antusias atau rasa tertarik dan perhatian terhadap sesuatu yang 

sedang dialamai atau dihadapi 

c.Adanya rasa puas dan senang atau suka terhadap apa yang dihadapi 

d.Adanya kebutuhan terhadap apa yang diamati 

e.Adanya tujuan terhadap sesuatu yang dimati dan dipelajari 

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat bersifat lebih tidak 

tampak karena minat berasal dari dalam individu tetapi dapat dilihat 

dampaknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat, antara lain  (1) 

Kebutuhan, dimana kebutuhan manusia meningkat dari kebutuhan-

kebutuhan yang sederhana sampai kebutuhan yang komplek. adanya 

kesadaran untuk memenuhi kebutuhan  ilmiah yang mendorong 

munculnya mina,  (2) Perasaan Senang, seorang dikatakan berminat 

terhadap sesuatu apabila memiliki perasaan senang terhadap objek tertentu 

yang akan menimbulkan perhatian, (3)  Pengalaman, dimana pengalaman 

positif yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi minat seseorang, 

menumbuhkan minat pada diri seseorang dapat dengan menghubungkan 

pengalaman-pengalaman yang lama, (4) Prestasi, dimana prestasilah yang 

akan menumbuhkan kesadaran akan potensi yang ada dalam dirinya 

sehingga hal tersebut dapat menjadi pendorong minat yang sudah ada 
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dalam diri individu, (5) Sikap,  dimana sikap seseorang terhadap suatu 

obyek pada dasarnya merupakan penilaian atau pandangan terhadap obyek 

yang bersangkutan. Apabila penilaian pandangan itu baik maka minat 

dapat tumbuh dan berkembang dalam dirinya, (6) Lingkungan sosial, 

lingkungan kehidupan masyarakat mempengaruhi minat apabuila terdapat 

identifikasi subjek dengan masyarakat. Indikator Minat Belajar Siswa 

adalah sebagai berikut (a) Kesadaran siswa sebagai subyek belajar, (b) 

persaan suka terhadap materi pelajaran, (c) persaan suka terhadap situasi 

belajar, (d) perasaan suka terhadap aktivitas belajar,  (e) keaktifan siswa 

dalam kelas, (f) keaktifan siswa dalam proses pembelajaran (Supriyatno, 

2006:20-21) 

5) Pembelajaran Sejarah 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk 

memperoleh perubahan tingkah laku yang baru sebagai pengalaman 

individu itu sendiri (Aritonang, 2008:13) sedangkan pembelajaran 

merupakan perubahan yang bertahan lama dalam perilaku, atau dalam 

kapasitas berperilaku dengan cara tertentu, yang dihasilkan dari praktik 

atau bentuk-bentuk pengalaman lainnya (Schunk, 2012:5).  

Menurut Nana Sudjana dalam Rachman (2009:14)  belajar pada 

hakekatnya adalah proses perubahan tingkah laku ke arah yang lebih 

sempurna sesuai dengan tujuan tertentu yang dirumuskan sebelumnya. 

Perubahan tingkah laku sebagai hasil dari proses belajar dipengaruhi oleh 

faktor dari dalam diri individu (faktor intern) seperti perhatian, minat, 
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motifasi, kebiasaan dan sebagainya, dan faktor dari luar (faktor ekstern) 

seperti faktor lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

Belajar juga definisikan  sebagai suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya Slameto (2003:2) . Perubahan yang terjadi 

dalam diri seseorang banyak sekali baik sifat maupun jenisnya karena itu 

sudah tentu  tidak setiap perubahan dalam diri seseorang merupakan 

perubahan dalam arti belajar.  

Perubahan tingkah laku dalam dalam pengertian belajar memiliki 

ciri-ciri, seperti perubahan terjadi secara sadar, perubahan dalam belajar 

bersifat kontinu dan fungsional, perubahan dalam belajar bersifat positif 

dan aktif, perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara, perubahan 

dalam belajar bertujuan atau terarah, dan perubahan mencakup seluruh 

aspek tingkah laku. Pelaksanaan proses belajar mengajar merupakan inti 

dari kegiatan pendidikan di sekolah. sebagai inti dari kegiatan pendidikan, 

proses belajar adalah suatu upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Tujuan pembelajaran itu ditunjukkan oleh adanya perubahan dalam diri 

siswa atau sering disebut dengan prestasi (Suwardi, 2012:2) 

Belajar memiliki jenis-jenis yang beragam, menurut 

Slameto:2003:5  belajar dikelompokkan, menjadi (1) Belajar bagian (part 

learning, fractioned learning), umumnya belajar bagian dilakukan oleh 

seseorang bila ia dihadapkan pada materi belajar yang bersifat luas atau 
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ekstensif. Dalam hal ini individu memah seluruh materi pelajaramn 

menjadi bagian-bagian yang satu sama lain berdiri sendiri, (2) belajar 

dengan wawasan (learning by insight), konsep ini diperkenalkan oleh W. 

Kohler, salah seorang tokoh psikologi Gestalt pada permulaan tahun 1971. 

Dalam menerangkan wawasan berorientasi pada data yang bersifat 

tinghkah laku, (3) belajar diskriminatif (diskriminatif learning), (4) belajar 

diskriminatif diartikan sebagai usaha untuk memilih beberapa sifat 

situasi/stimulus dan kemudian menjadikannya sebagai pedoman dalam 

bertingkah laku dengan pengertian ini maka dalam eksperimen, subyek 

diminta untuk berespon secara berbeda-beda terhadap stimulus yang 

berlainan, (5) belajar global keseluruhan (global whole learning), disini 

bahan pelajaran dipelajari seara keseluruhan berulang sampai pelajar 

menguasainya; lawan dari belajar bagian. metode belajar ini sering juga 

disebut metode Gestalt, (6) Belajar Insidental (incidental learning), dalam 

belajar insidental pada individu tidak ada sama sekali kehendak untuk 

belajar, belajar disebut insidental bila tidak ada instruksi atau petunjuk 

yang diberikan pada individu mengenai materi belajar yang akan diujikan 

kelak, (7) 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 maka salah satu 

bentuk belajar instrumental yang khusus adalah “pembentukan tingkah

laku”. Di sini individu diberi hadiah bila ia bertingkah laku sesuai dengan
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tingkah laku yang dikehendaki, dan sebaliknya ia dihukum bila 

memperlihatkan tingkah laku yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki. 

Sehingga, akhirnya akan terbentuk tingkah laku tertentu, (8) belajar 

intensional (intentional learning), belajar dalam arah tujuan, merupkan 

lawan dari belajar insidental, belajar disebut intensional bila terdapat 

intruksi atau petunjuk yang diberikan pada individu mengenai materi 

belajar yang akan diujikan kelak, (9) elajar laten (latent learning), dalam 

belajar laten, perubahan-perubahan tingkah laku yang terlihat tidak terjadi 

secara segera , dan oleh karena itu disebut laten, (10) belajar mental

(mental learning), belajar mental merupakan belajar dengan cara 

melakukan observasi dari tingkah laku orang lain, membayangkan 

gerakan-gerakan orang lain dan lain-lain., (11) belajar produktif

(poreoducrtive learning), belajar disebut produktif bila individu mampu 

mentranfer  prinsip menyelesaikan suatu persoalan dalam satu situasi ke 

situasi lain, (12) belajar verbal, belajar verbal adalah belajar mengenai 

materi verbal dengan melalui latihan dan ingatan. 

a. Fungsi Pembelajaran Sejarah 

Secara akademis fungsi pengajaran sejarah dapat dijelaskan sebagai 

berikut:   

1. Berpikir kritis, pengajaran sejarah juga turut melatih berpikir kritis 

yang menjadi dasar pemikiran ilmiali. Fungsi pengajaran sejarah 

menjadi lebih daripada sekedar melaksanakan tujuan pengajaran 

sejarah, tetapi juga turut memberi latihan berpikir bersama dengan 
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ilmu lain yang diajarkan. Hal ini dapat dikembangkan dalam diskusi 

mengenai suatu topik sejarah. 

2. Menumbuhkan rasa kebangsaan, pengajaran sejarah bertujuan 

menumbuhkan rasa kebangsaan melalui penghayatan nilai pada masa 

lampau bangsa kita. Implementasinya, dapat berfungsi sebagai 

jembatan untuk mengatasi rasa perbedaan diantaranya perbedaan an 

tar suku. Dengan mengetahui perjuangan  pahlawan diberbagai 

daerah, akan tumbuh kesadaran bahwa setiap suku dan kelompok 

lainnya telah memberikan sumbangannya untuk melahirkan bangsa 

Indonesia. Pengertian ini akan menjadi landasan pertumbuhan rasa 

nasional yang sehat. Bersama dengan pengajaran ilmu-ilmu sosial 

lainnya, pengajaran sejarah memegang peranan penting dalam 

pembinaan sikap anak didik untuk menjadi warga negara yang baik. 

3. Rasa tanggung jawab terhadap warisan budaya, kesadaran sejarah 

yang ditumbuhkan melalui pengajaran sejarah akan meningkatkan 

rasa tanggungjawab terhadap benda warisan budaya, siswa akan 

menghargai benda itu bukan karena bentuknya yang indah (seperti 

para penguinpul barang antik), tetapi mereka menghargai karena nilai 

sejarahnya walaupun benda itu tidak mempunyai keindahan yang 

tinggi. 

4. Kesadaran masa lampau, untuk merencanakan sesuatu dimasa yang 

akan datang diperlukan pengetahuan mengenai masa lampau dan masa 

kini. Tujuan pengajaran sejarah ialah untuk memberikan pengetahuan 
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kepada siswa tentang kehidupan manusia masa lampau, dengan cara 

menyajikan hasil penelitian ilmu sejarah. Semakin meningkatnya 

penelitian ilmu sejarah semakin banyak sumber sejarah yang dapat 

digali. Dari pengetahuan tentang masa lampau hasil penelitian para 

ahli diharapkan akan lebih memahami masa lampau bangsa Indonesia, 

sehingga pada gilirannya masyarakat akan sadar bahwa kehidupan 

masa kini tidak lepas dan pengalaman bangsa Indonesia dimasa 

lampau. . (A.Y Soegeng & Tri Widiarto dalam Nooryono, 2009) 

b. Manfaat Pembelajaran Sejarah 

Tujuan dari setiap proses pembelajaran adalah memperoleh 

prestasi yang optimal. Hasil dari proses pembelajaran merupakan hal 

penting yang akan dijadikan ukuran keberhasilan seseorang siswa dalam 

belajar dan sejauh mana sistem pembelajaran yang diterapkan oleh 

seorang guru (Firdaus, 2012:21). Prinsip belajar dari masa lampau 

merupakan salah satu unsur pcnting dalam belajar sejarah, sebab dengan 

mempelajari masa lampau manusia akan mendapatkan inspirasi tentang 

keberhasilan dan kegagalan yang telah dialami. Hal tersebut dapat 

dijadikan sebagai pegangan untuk merencanakan masa kini dan masa 

depan. Secara rinci manfaat dan pengajaran sejarah tersebut adalah: 

a) Manfaat Edukatif 

 Yang dimaksud dengan manfaat/ guna edukatif yaitu bahwa 

sejarah bisa memberikan kearifan dan kebijaksanaan atau ”history

make man wise" bagi yang mempelajarinya. Atas dasar ini pula bisa 
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ditunjukkan bahwa sejarah yang mengarahkan perhatiannya terutama 

pada masa lampau tidak bisa lepas dari kemasakinian, karena 

semangat yang sebenamya dari kepentingan mempelajari sejarah 

ialah kemasakinian. Hal ini dapat dikenal dalam kata-kata "All 

History is Contemporary History". Atau secara lebih luas 

dirumuskan bahwa sejarah itu hakekatnya "unending dialogue

between the present and the past'". Artinya dialog yang tidak 

berkeputusan antara masa kini dan masa lampau. Pemyataan-

pemyataan ini sebenamya akan mengandung makna apabila kita 

mampu memproyeksikan masa lampau ke masa kini. Pada tingkat ini 

berarti kita berbicara tentang arti dan makna edukatif dari sejarah. 

Menyadari manfaat edukatif dari sejarah berarti menyadari makna 

dari sejarah sebagai masa lampau yang penuh arti, yang selanjutnya 

bahwa dengan masa lampau dapat mengambil nilai-nilai berupa ide-

ide maupun konsep-konsep kreatif dari sejarah. Hal ini dapat 

dimanfaatkan untuk memotivasi bagi usaha memecahkan masalah-

masalali dewasa ini dan selanjutnya untuk merealisasikan harapan-

harapan di masa yang akan datang. 

b) Manfaat Inspirasif 

Belajar sejarah pada satu sisi dapat dimengerti untuk 

mendapatkan ide-ide maupun konsep-konsep yang langsung berguna 

bagi pemecahan masalah-masalah masa kini, di lain sisi, juga 

penting untuk mendapatkan inspirasi ilham dan semangat untuk 
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mewujudkan identitas sebagai suatu bangsa yang besar. Dengan 

mempelajari fakta fakta sejarah yang ada, akan dapat menimbulkan 

gagasan-gagasan baru atau ilham baru untuk bertindak atau 

membangun bangsa. Ilham disini berarti hal-hal yang dapat 

menimbulkan rencana-rencana yang bagus bagi kehidupan manusia. 

Ilham disini juga dapat dipahami sebagai suatu sikap untuk 

memproyeksikan tentang apa yang telah terjadi untuk kegiatan saat 

ini maupun saat yang akan datang. 

c) Manfaat Rekreatif 

Manfaat rekreatif menunjuk kepada nilai-nilai estetis dan sejarah. 

Keindahan 

itu tampak terutama pada cerita tentang tokoh-tokoh dan peristiwa 

sejarah, Hal ini sebagaimana layaknya karya sastra naratif seperti 

novel atau roman, sejarah dapat memberikan kesenangan estetis, 

karena bentuk dan susunannya yang serasi bahkan indah. Disamping 

itu sejarah dapat memberikan kesenangan yang lain. Jenis 

kesenangan yang dimaksud adalah "pesona pelawatan" yang 

dipancarkan oleh kisah sejarah . Tanpa beranjak dan kursi atau 

tempat kita belajar, kita dapat dibawa oleh sejarah untuk 

menyaksikan peristiwa-peristiwa yang jauh, baik jauh dari ukuran 

ruang maupun jauh dalam waktu. Seseorang seolah-olah 

berpariwisata ke negari-negeri yang jauh dalam jarak maupun waktu 

yang jauh dari jaman sekarang. Kita akan terpukau oleh 
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pemandangan pada masa lampau yang telah dilukiskan oleh sejarah, 

sehingga dengan penuh antusiasitisme manusia akan mengenal cara 

hidup kebiasaan-kebiasaan, tindakan-tindakan, yang berlainan 

dengan yang dialami sekarang, kenyataan ini sangat menyenangkan. 

Dengan kata lain, melalui membaca seseorang dapat menerobos 

batas waktu dan ruang/ tempat yang jauh untuk mengikuti berbagai 

peristiwa manusia didunia ini. Hal ini dapat menghilangkan rasa 

kebosanan dari kelaziman hidup seharihari. inilah yang dinamakan 

manfaat rekreasi dari sejarah. 

d) Manfaat Instruktif 

Manfaat instruktif ini lebih dihubungkan dengan fungsi sejarah 

dalam menunjang bidang-bidang kejuruan atau ketrampilan seperti, 

navigasi, teknologi senjata, jumalistik, taktik militer, dan lain 

sebagainya. Tentu saja yang dimaksud disini ialah sejarah yang 

menyangkut penemuan-penemuan teknik sepanjang kehidupan 

manusia. Sejarah masing-masing penemuan tersebut diperlukan bagi 

usaha memperjelas prinsip-prinsip kerja teknik-teknik tertentu yang 

tidak jarang berkembang dari satu penemuan yang sederhana unruk 

akhimya sampai pada taraf perkembangan yang sangat canggih. 

Namun harus disadari, sepertinya sejarah ini kurang mendapat 

perhatian dalam kalangan sejarawan sendiri, karena umumnya sudah 

dianggap bagian dari bidang studi teknik tertentu. 
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e) Manfaat Kewaspadaan 

Guna sejarah ini ditekankan bahwa sejarah mendidik orang/ 

bangsa menjadi waspadai, arif, dan bijaksana. Kalau dikaji secara 

mendalam tentang pcrjalanan atau perkembangan sejarah Indonesia 

terdapat tantangan-tantangan, hambatan-hambatan, gangguan-

gangguan baik dari dalam maupun dari luar negari yang dapat 

melemahkan dan bahkan menghancurkan bangsa Indonesia. 

Mempelajari hal tersebut melalui kisah sejarah manusia akan dapat 

menjadi waspada dalam menghadapi taktik dan strategi yang dapat 

menghancurkan keutuhan bangsa Indonesia. (Tri Widiarto dalam 

Nooryanto, 2009)  
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C. KERANGKA BERPIKIR 

Gambar 2. Kerangka Berpikir 

Dari kerangka berpikir diatas maka dapat di gambarkan bahwa terdapat 

permasalahan kurangnya penggunaan media pembelajaran  untuk mata pelajaran 

sejarah di BBRSPDF,  sehingga peneliti memilih media infografis untuk 

digunakan dalam pemeblajaran sejarah , kemudian mancari tahau sebarapa besar  

besar pengarauh penggunaan medai infografis tersebut terhadap pad  minat belajar 

siswa.  

Kurangnya penggunaan media  

pembelajaran dalam mata 

pelajaran sejarah di BBRSPDF 

Penggunaan  media infografis 

untuk pembelajaran sejarah   

Meningkatkan minat belajar 

siswa penyandang disabilitas 

fisik 
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D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2012: 96). Berdasarkan 

kajian teori dan kerangka pikir yang telah diuraikan, maka hipotesis yang dapat 

diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H0 : Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan penggunaan media 

infografis terhadap minat belajar Sejarah siswa penyandang tuna daksa di 

BBRSPDF Prof. Dr. Soeharso Surakarta  

H1 : Ada pengaruh yang positif dan signifikan penggunaan media infografis 

terhadap minat belajar Sejarah siswa penyandang tuna daksa di BBRSPDF 

Prof. Dr. Soeharso Surakarta  
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BAB V  

PENUTUP  

A. Simpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti dan hasil 

pembahasan yang telah di tuliskan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1) Minat belajar sejarah siswa penyandang disabilitas fisik di Balai Besar 

Rehabilitasi Sosial Prof. Dr. Suharso Surakarta yang menggunakan 

media infografis berada pada kategori tinggi dengan rata-rata 78,20  

2) Minat belajar sejarah siswa penyandang disabilitas fisik Balai Besar 

Rehabilitasi Sosial Prof. Dr. Suharso Surakarta tanpa menggunakan 

media infografis berada pada kategori tinggi dengan rata-rata 66,84 

3) Terdapat pengaruh penggunaan media infografis terhadap minat 

belajar sejarah siswa penyandang disabilitas fisik di Balai Besar 

Rehabilitasi Sosial Prof. Dr. Suharso Surakarta sebesar 20,1% 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dilapangan dan hasil 

pembahasan yang telah di tulis oleh peneliti, maka peneliti memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Melihat hasil penelitian yang telah penulis tuliskan bahwa media 

infografis memiliki pengaruh dalam meningkatkan minat belajar siswa, 

sehingga kedepannya sebaiknya guru juga menggunakannya untuk 
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2. media pembelajaran untuk mempermudah penyampaian informasi 

kepada siswa. 

3. Disarankan guru melakukan inovasi-inovasi pada media infografis 

yang telah diuji cobakan peneliti dan disesuaikan dengan kondisi siswa 

yang berkebutuhan khsusus.  
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