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 Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMP Negeri 5 Rembang didapatkan informasi dari 

guru sejarah bahwa minat belajar sejarah siswa kelas VIII pada semester gasal tahun pelajaran 

2010/2011 masih kurang. Hal ini diperkuat dengan pengamatan peneliti bahwa siswa banyak yang 

memilih beraktivitas sendiri selama pembelajaran berlangsung. Di dalam proses pembelajaran, minat 

belajar merupakan salah satu faktor penting untuk menunjang keberhasilan pembelajaran. Oleh 

karena itu, guru memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Media lirik lagu 

materi sejarah dapat digunakan sebagai alternatif untuk meningkatkan minat dan perhatian siswa 

dalam pembelajaran sejarah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) minat belajar sejarah 

siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Rembang yang diajarkan dengan memanfaatkan lirik lagu materi 

sejarah dalam pembelajaran IPS Sejarah (2) minat belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Rembang 

yang diajarkan dengan tidak menggunakan lirik lagu materi sejarah dalam pembelajaran IPS Sejarah 

(3) perbedaan minat belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Rembang antara yang diajarkan dengan 

memanfaatkan lirik lagu materi sejarah dan yang tidak memanfaatkan lirik lagu materi sejarah dalam 

pembelajaran IPS Sejarah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan desain eksperimen. 

Populasi dalam penelitian ini adalah kelas VIII yang terdiri dari delapan kelas. Sampel penelitian 

menggunakan kelas VIII F sebagai kelas kontrol dan kelas VIII G sebagai kelas eksperimen. Data 

pre test digunakan untuk melakukan uji normalitas, homogenitas, uji kesamaan rata-rata sebelum 

kelas tersebut mendapatkan perlakuan, dan uji perbedaan dua rata-rata dilanjutkan dengan 

pembelajaran diakhiri dengan post test. Variabel yang dibahas dalam penelitian ini adalah 

pemanfaatan lirik lagu materi sejarah dalam pembelajaran IPS Sejarah dan minat belajar sejarah. 

Metode pengumpulan data dengan menggunakan angket dan dokumentasi. Analisis data 

menggunakan analisis statistik deskriptif dan teknik perhitungan rata-rata.  

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh rata-rata post test minat kelas eksperimen adalah 145,45 dan 

rata-rata post test minat kelas kontrol adalah 125,42. Kedua kelas berdistribusi normal dan 

mempunyai dua varian yang sama. Pada uji perbedaan dua rata-rata diperoleh thitung= 8,224. Untuk α 

= 5% dan dk = (38+36-2) = 72 diperoleh t(0,95)(72) = 1,67. Karena thitung t (0,95)(72) maka H0 ditolak, hal 

ini berarti ada perbedaan minat belajar secara signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan minat ix  

belajar antara kelas yang diberi pembelajaran dengan memanfaatkan lirik lagu materi sejarah 
dengan kelas yang diberi pembelajaran dengan metode ceramah. Berdasarkan hasil penelitian, 
saran yang dapat peneliti berikan adalah bagi guru bidang studi, dapat menggunakan media lirik 
lagu materi sejarah sebagai selingan dalam pembelajaran IPS Sejarah sehingga minat dan perhatian 
siswa tidak berkurang saat pembelajaran tersebut berlangsung. Selain itu lirik lagu materi sejarah 
dapat dimanfaatkan sebagai media dalam model pembelajaran artikulasi, CIRC (Cooperative, 
Integrated, Reading, and Composition), dan Student Facilitator and Explaining. 


