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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui per an pen ting metode dan media pembelajaran mata
pelajaran sejarah dalam pemahaman materi pel ajar an sejarah di sekoiah menengah pertama.
pel ajar an sejarah meiniliki peranan yang sangat penting dalam membentuk pemahaman,
kesadaran dan wawasan sejarah, sehmgga siswa dapat menyikapi masalah dalam kehidupannya
dengan bijak Akan tetapi, motivasi untuk mempelajari sejarah tidak sepenuhnya dimiliki oleh
siswa. Schunk (2008) menyebutkan bahwa pelajaran Sejarah tidak terlalu menarik minat siswa.
Siswa memandang pengajaran sejarah hanya sebagai pelengkap, dan lebih dari itu pelajaran
sejarah dipandang sangat membosankan. Ketidaktertarikan siswa terhadap mata pelajaran sejarah
disebabkan kurang menariknya metode dan media yang digunakan oleh guru dalam penyampaian
materi pelajaran di kelas. Siswa merasa bosan dan enggan terlibat dalam proses belajar mengajar
sehingga pemahaman siswa akan materi pelajaran pun kurang. Ketika penyampaian guru
monoton dan tidak kurang menarik perhatian siswa, hal ini akan menyebabkan siswa enggan
untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Ini berdampak pada nilai atau capaian akademis
siswa pada mata pelajaran sejarah. Pengetahuan yang dimiliki oleh guru pada dasarnya telah
mencukupi, namun karena terbatas pada pengetahuan verbal, hal ini raemperlemah pengajaran
sejarah di sekolah-sekolah menengah, Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, sangat lah
penting bagi guru untuk menggunakan media yang menarik dan dapat memotivasi siswa,
sehingga dengan sendirinya siswa akan bersedia untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran
tersebut.
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Latar Belakang

Mata pelajaran Sejarah adalah salah satu
mata pelajaran yang diajarkan di sekoiah
menengah. Sejarah membicarakan kejadian-
kejadian pada manusia di masa lalu. Ismaun
(2001) mengatakan bahwa sejarah merupakan
kenangan pengalaman umat manusia. Sejarah
dapat membantu siswa untuk memahami
perilaku manusia pada masa lampau, masa
sekarang dan masa yang akan datang. Dengan

demikian sejarah merupakan suatu pengetahuan
tentang peristiwayang teijadi dalam masyarakat
pada waktu yang lampau sesuai dengan
rangkaian kausalitasnya serta proses perkem-
bangannya dalam segala aspek yang berguna
bagi pengalaman untuk dijadikan pedoman
kehidupan manusia masa sekarang serta arah
cita-cita pada masa yang akan datang.

Sejarah merupakan pelajaran yang
menanamkan pengetahuan dan nilai-nilai
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