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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Sekolah merupakan komunitas pembelajar yang mengembangkan peserta 

didik menjadi kritis, kreatif  dan inovatif dalam  mengintegrasikan ilmu, 

iman dan nilai-nilai kemanusiaan. Untuk mewujudkan hal tersebut 

dibutuhkan kemampuan seorang pendidik dalam mengolah materi 

sehubungan dengan kegiatan belajar mengajar di kelas. 

Penyampaian materi dengan menggunakan metode atau media 

yang monoton membuat peserta didik menjadi kurang berminat dalam 

belajar. Tampaknya kondisi ini tidak baik apabila tidak dapat dipecahkan  

dan mengambil jalan keluar.  

Untuk memecahkan masalah di atas perlu dilakukan strategi 

pembelajaran yang mampu menarik minat peserta didik dalam rangka 

meningkatkan kualitas belajar dengan menciptakan suasana yang membuat 

peserta didik senang dan tertarik terhadap kegiatan belajar di kelas. 

Rendahnya minat peserta didik dalam belajar dapat mengakibatkan 

rendahnya kualitas peserta didik dalam menguasai materi. Mengingat hal 

tersebut maka akan sangat baik bila seorang pendidik harus mengenal 

minat peserta didik dalam penguasaan materi yang akan disampaikan.   

Tidaklah berlebihan apabila diperlukan sebuah strategi belajar baru 

yang lebihmemberdayakan siswa.Sebuah strategi belajar yang tidak 

mengharuskan siswamenghafal fakta-fakta, tetapi sebuah strategi yang 

mendorong siswamengkontruksikan di benak mereka sendiri. 

Dalam proses belajar, anak belajar dari pengalaman 

sendiri,mengkonstruksi pengetahuan kemudian memberi makna pada 

pengetahuan itu.Melalui proses belajar yang mengalami sendiri, 

menemukan sendiri, maka anak menjadi senang, sehingga tumbuhlahminat 

untuk belajar 

Salah satu upaya untuk menarik minat peserta didik dalam proses 

belajar di kelas dapat dilakukan melalui strategi penggunaan media yang 
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tepat, salah satunya adalah pemutaran film yang sesuai dengan materi 

pembelajaran, sehingga diharapkan dapat membuat peserta didiktertarik 

dan berminat dalam belajar. 

Dengan adanya pemilihan materi yang tepat diharapkan melalui 

media film dapat meningkatkan minat dan kualitas belajar peserta didik 

yang dapat diukur melalui perasaan senang, ketertarikan siswa, perhatian 

dan keterlibatan siswa dalam proses belajar di kelas. 

Seperti kita ketahui bahwauntuk mencapai prestasi yang baik 

disamping kecerdasan juga harus ada minat.Sebab tanpa adanya minat 

segala kegiatan akan dilakukan kurang efektif dan efesien.  

Dalam percakapan sehari-hari pengertian perhatian dikacaukan 

dengan minat dalam pelaksanaan perhatian seolah-olah kita menonjolkan 

fungsi pikiran, sedangkan dalam minat seolah-olah menonjolkan fungsi 

rasa, tetapi kenyataanya apa yang menarik minat menyebabkan pula kita  

berperhatian, dan apa yang menyebabkan perhatian kita tertarik minatpun 

menyertai kita.” (Dakir. 1971 : 81) 

Dari pengertian minat diatas memberikan pengertian bahwa minat 

menyebabkan perhatian dimana minat seolah-olah menonjolkan fungsi 

rasa dan perhatian seolah-olah menonjolkan fungsi pikiran. 

Hal ini menegaskan bahwa apa yang menarik minat menyebabkan pula 

kita berperhatian dan apa yang menyebabkan berperhatian kita tertarik, 

minatpun menyertainya jadi ada hubungan antara minat dan perhatian. 

Berdasarkan definisi minat tersebut dapatlah penulis kemukakan bahwa 

minat mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Minat adalah suatu gejala psikologis 

2. Adanya pemusatan perhatian, perasaan dan pikiran dari subyek 

karena tertarik. 

3. Adanya  perasaan  senang  terhadap  obyek  yang  menjadi  sasaran 

4. Adanya kemauan ataukecenderungan pada diri subyek untuk 

melakukan kegiatan guna mencapai tujuan. 

Berdasarkan beberapa Pengertian Minat menurut alhi tersebut penulis 

simpulkan bahwa minat adalah gejala psikologis yang menunjukan bahwa 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-minat/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-minat/
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minat adanya pengertian subyek terhadap obyek yang menjadi sasaran 

karena obyek tersebut menarik perhatian dan menimbulkan perasaan 

senang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan pada penelitian ini adalah hampir sebagian besar peserta 

didik kurang berminat dalam belajar meskipun materi yang diberikan 

sudah sangat mudah disampaikan kepada peserta didik. 

Seseorang yang memiliki minat terhadap suatu objek, 

cenderungmemberikan perhatian atau merasa senang yang lebih besar 

kepada objek tersebut. 

Namun, apabila objek tersebut tidak menimbulkan rasa senang, maka 

orang itu tidakakan memiliki minat atas objek tersebut. Oleh karena itu, 

tinggi rendahnya perhatianatau rasa senang seseorang terhadap objek 

dipengaruhi oleh tinggi rendahnya minatseseorang tersebut. 

Minat adalah kecenderungan yang menetap dalam subjek untuk 

merasatertarik pada bidang atau hal tertentu dan merasa senang 

berkecimpung dalam bidangitu (Winkel, 1984: 30).Adanya suatu 

ketertarikan yang sifatnya tetap di dalam dirisubjek atau seseorang yang 

sedang mengalaminya atas suatu bidang atau hal tertentudan adanya rasa 

senang terhadap bidang atau hal tersebut, sehingga 

seseorangmendalaminya. 

Indikator minat ada empat, yaitu (Safari, 2003) :  

a. Perasaan senang, Seorang siswa yang memiliki perasaan senang 

atau suka terhadap suatu mata pelajaran, maka siswa tersebut akan 

terus mempelajari ilmu yang disenanginya. Tidak ada perasaan 

terpaksa pada siswa untuk mempelajari bidang tersebut. 

b. Ketertarikan siswa, Berhubungan dengan daya gerak yang 

mendorong untuk cenderung merasa tertarik pada orang, benda, 

kegiatan atau bisa berupa pengalaman afektif yang dirangsang oleh 

kegiatan itu sendiri. 
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c. Perhatian siswa, Perhatian merupakan konsentrasi atau aktivitas 

jiwa terhadap pengamatan dan pengertian, dengan 

mengesampingkan yang lain dari pada itu. Siswa yang memiliki 

minat pada objek tertentu, dengan sendirinya akan memperhatikan 

objektersebut. 

d. Keterlibatan siswa, Ketertarikan seseorang akan suatu objek yang 

mengakibatkan orang tersebut senang dan tertarik untuk 

melakukan atau mengerjakan kegiatan dari objek tersebut. 

 

Minat seseorang tidak timbul secara tiba-tiba.Minat tersebut ada karena 

pengaruh dari dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Kedua 

minat tersebut sebagai berikut: 

1. Faktor Internal 

Faktor internal adalah sesuatu yang membuat siswa berminat, yang 

berasal dari dalam diri sendiri. (Syah, 2011: 152). 

- Pemusatan perhatian,  

Perhatian sangatlah penting dalam mengikuti kegiatan dengan baik, 

dan hal ini akan berpengaruh pula terhadap minat siswa dalam 

belajar. Perhatian dalam belajar yaitu pemusatan atau konsentrasi 

dari seluruh aktivitas seseorang yang ditujukan kepada sesuatu atau 

sekumpulan objek belajar (Suryabrata, 2007: 14). Siswa yang 

aktivitas belajarnya disertai dengan perhatian yang intensif akan 

lebih sukses serta prestasinya akan lebih tinggi. Orang menaruh 

minat pada suatuaktivitas akan memberikan perhatian yang besar, 

tidak segan mengorbankan waktu dan tenaga demi aktivitas 

tersebut. 

 

- Keingintahuan,  

Keingintahuan adalah perasaan atau sikap yang kuat untuk 

mengetahui sesuatu; dorongan kuat untuk mengetahui lebih banyak 

tentang sesuatu(Artikata.com). Suatu perasaan yang muncul dalam 
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diri seseorang yang mendorong orang tersebut ingin mengetahui 

sesuatu. 

 

- Motivasi,  

Motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang 

ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai 

tujuan (Donald dalam Hamalik, 2003: 158).Motivasi adalah sesuatu 

yang kompleks. Motivasi akan menyebabkan terjadinya suatu 

perubahan energi yang ada pada diri manusia, sehingga akan 

bergayut dengan persoalan gejala kejiwaan, perasaan dan juga 

emosi, untuk kemudian bertindak atau melakukan sesuatu. 

 

- Kebutuhan (motif)  

Yaitu keadaan dalam diri pribadi seorang siswa yang mendorongnya 

untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu guna mencapai 

suatutujuan (Suryabrata, 2007: 70).Kebutuhan ini hanya dapat 

dirasakan sendiri oleh seorang individu.Seseorang tersebut 

melakukan aktivitas belajar karena ada yang mendorongnya.Dalam 

hal ini motivasi sebagai dasar penggeraknya yang mendorong 

seseorang untuk belajar. Dan minat merupakan potensi psikologis 

yang dapat dimanfaatkan untuk menggali motivasi bila seseorang 

sudah termotivasi untuk belajar, maka akan melakukan aktivitas 

belajar dalam rentangan waktu tertentu. 

 

2. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal atau lingkungan yang dimaksud adalah segala 

sesuatu yang berada di luar diri anak. Dalam kaitan dengan proses 

belajar mengajar di sekolah faktor lingkunganlah yang paling 

dominan mempengaruhi minat belajar siswa yaitu menyangkut 

tujuan belajar, guru, bahan pelajaran, metode mengajar dan media 

pengajaran. 

Adapun faktor eksternal itu meliputi: 
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- Tujuan Pengajaran 

Tujuan pengajaran mempunyai kedudukan yang sangat penting 

dalam proses belajar mengajar, karena tujuan dapat mengarahkan 

usaha-usaha guru dalam mengajar. Dengan adanya tujuan, guru 

akan selalu siap mengajar dan membawa anak pada proses belajar. 

Tujuan pengajaran juga merupakan pedoman dalam melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar. Tujuan dapat pula membangkitkan minat 

belajr siswa sebab dengan adanya tujuan ini seorang siswa akan 

berusaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut. 

Oleh karena itu, sebelum memulai pelajaran, seorang guru 

hendaknya memberitahukan tujuan-tujuan atau aspek-aspek yang 

harus dikuasai oleh siswa setelah pelajaran itu selesai. 

 

- Guru yang Mengajar 

Minat siswa  dalam belajar akan dipengaruhi akan mengurangi 

minat belajar siswa, sebaliknya guru yang berpenampilan menarik 

akan membangkitkan siswa dalam belajar. 

Interaksi guru  dengan siswapun memegang peranan dalam 

membangkitkan minat belajar siswa. Seorang guru yang akrab 

dengan siswanya akan cenderung disukai oleh siswa. Sehubungan 

dengan hal tersebut. Slameto (1995: 66) mengatakan bahwa di 

dalam relasi (guru dengan siswa) yang baik, siswa akan menyukai 

berusaha mempelajari sebaik-baiknya. Hal tersebut juga terjadi 

sebaliknya, jika siswa membenci gurunya, ia segan mempelajari 

mata pelajaran yang diberikannya, akibat pelajarannya tidak maju. 

 

- Bahan Pelajaran 

Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan 

pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa 

tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya, karena  tidak ada daya 

tarik baginya. Ia segan untuk belajar, ia tidak memperoleh kepuasan 

dari belajar itu. Bahan pelajaran yang menarik minat siswa lebih 
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mudah dipelajari dan disimpan, karena minat menambah kegiatan 

belajar (Slameto, 1995: 57). 

Bahan pelajaran sebagaimana yang dikatakan Nana Sudjana (1995: 

67) adalah isi yang diberikan siswa pada saat berlangsungnya proses 

belajar mengajar. Melalui bahan pelajaran ini siswa diantarkan 

kepada tujuan pengajaran. Dengan perkataan lain tujuan yang akan 

dicapai siswa diwarnai dan dibentuk oleh bahan pelajaran. 

 

- Metode Pengajaran 

Dalam penyampaian materi atau bahan pelajaran kepada siswa, 

seorang guru hendaknya memilih dan mempergunakan metode 

mengajar yang sesuai dengan sifat bahan pelajaran, serta situasi 

kondisi kelas.Menggunakan metode mengajar ini sangat 

mempengaruhi minat belajar siswa. Seorang guru yang 

menggunakan metode ceramah misalnya, secara kontinu di dalam 

setiap kegiatan belajar mengajar dikelas, akan menimbulkan 

kebosanan bagi siswa. Sebaliknya seorang guru menggunakan 

metode yang berpariasi serta sesuai dengan situasi dan kondisi kelas, 

akan menimbulkan minat siswa untuk belajar dengan aktif. Tetapi 

apabila metode yang digunakan tidak sesuai dengan perkembangan 

jiwa anak, akan menimbulkan kesukaran bagi anak untuk menerima 

pelajaran yang disampaikan guru serta mengurangi minat 

belajarnya. Dengan kata lain penggunaan metode mengajar yang 

kurang baik itu  dapat terjadi misalnya karena guru kurang kesiapan 

dan kurang menguasai bahan-bahan pelajaran sehingga guru 

tersebut menyajikan tidak jelas atau sikap guru terhadap mata 

pelajaran itu sendiri tidak baik, sehingga siswa kurang senang 

terhadap pelajaran atau gurunya. 

 

- Media Pengajaran 

Media pengajaran yang dipergunakan guru bermanfaat sekali guna 

memperjelas materi yang akan disampaikan kepada siswa dan 
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mencegah terjadinya verbalitas, karena dengan adanya media 

pengajaran menarik pehatian siswa sehingga menimbulkan rasa 

senang dalam belajar. Sehubungan dengan hal tersebut (Nana 

Sudjana, 1995: 5) mengatakan bahwa alat peraga atau media dalam 

mengajar memegang peranan untuk menciptakan proses belajar 

mengajar yang efektif. Selain itu juga, dengan alat peraga atau 

media bahan dapat mudah dipahami oleh siswa. 

 

- Lingkungan 

Siswa akan berminat terhadap suatu pelajaran, jika ia berada dalam 

suatu situasi atau lingkungan yang mendorong tumbuhnya minat 

tersebut. Sebagaimana dikatakan Slameto (1995: 7) bahwa tempat 

belajar hendaknya tenang, jangan diganggu oleh perangsang-

perangsang dari sekitar, karena untuk belajar diperlukan konsentrasi 

pikiran, jangan sampai belajar sambil mendengarkan. Sebaliknya 

keadaan yang terlampau menyenangkanpun akan dapat merugikan 

 

Berpijak dari faktor eksternal inilah penulis mencoba untuk merumuskan 

masalah dengan menitikberatkan kepada Media pengajaran yang 

dipergunakan guru dalam hal ini media film diharapkan dapat 

meningkatkan minat siswa dalam belajar. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) iniadalah 

pemanfaatan media film untuk meningkatkan minat belajar anak, 

khususnya pada mata pelajaran Sosiologi  kelas X. Dengan tujuan ini 

diharapkan anak dapat menikmati suasana belajar seperti yang diinginkan, 

sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan dalam hal ini 

sesuai dengan kompetensi dasar dari kurikulum. Dengan timbulnya minat 

anak, diharapkan hasil belajar anak dapat meningkat, sehingga kualitas 

pendidikan menjadi lebih baik. 
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1.4 Manfaat Dan Hasil Penelitian 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan data bagi kepentingan peningkatan kualitas pengajaran di 

kelas, khususnya yang berkaitan dengan minat peserta didik dalam 

penguasaan materi. Secara praktis, temuan dalam penelitian ini akan 

dijadikan dasar bagi pengembangan strategi dan pengelolaan kelas dalam 

menarik minat peserta didik.  

 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat : 

1.4.1  Bagi Siswa : 

Siswa termotivasi sehingga senang belajar Geografi dandapat 

memperoleh pengalaman belajar. 

1.4.2  Bagi Guru : 

Dapat menambah wawasan tentang strategipembelajaran. 

1.4.3  Bagi Sekolah : 

Untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah 

1.4.4  Pengembangan Kurikulum : 

Merupakan upaya penyempurnaanKurikulum 
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BAB II 

 

KAJIAN PUSTAKA DAN RENCANA TINDAKAN 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Minat : 

Minat adalah rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal 

atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh (Slameto, 2007: 

121).Minat dapat timbul dengan sendirinya,yang ditengarai dengan 

adanya rasa suka terhadap sesuatu. Minat pada dasarnya adalah 

penerimaan akan suatu hubungan diri sendiridengan sesuatu di luar 

diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar 

minatnya (Djaali, 2007: 121).Adanya hubungan seseorang dengan 

sesuatu diluar dirinya, dapat menimbulkan rasa ketertarikan, 

sehingga tercipta adanya penerimaan. Dekat maupun tidak 

hubungan tersebut akan mempengaruhi besar kecilnya minat yang 

ada. Minat adalah gejala psikologis yang menunjukkan bahwa 

minat adanya pengertian subjek terhadap objek yang menjadi 

sasaran karena objek tersebut menarik perhatian dan menimbulkan 

perasaan senang sehingga cenderung kepadaobjek tersebut (Admin, 

2010).Adanya ketertarikan seseorang terhadap sesuatu karena 

sesuatu tersebut mampu menimbulkan perasaan senang.Minat 

adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah atau 

keinginan (Purwadarminta, 2007: 744).Secara sederhana, minat 

(interest)berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau 

keinginan yang besarterhadap sesuatu (Baharudin, 2007: 

24).Keinginan seseorang yang begitu besar terhadap sesuatu 

menimbulkan kegairahan yang besar terhadap sesuatu tersebut. 

Minat adalah sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk 

melakukan apa yang ingin dilakukan ketika bebas memilih. Ketika 

seseorang menilai bahwa sesuatu akan bermanfaat, maka akan 
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menjadi berminat, kemudian hal tersebut akan mendatangkan 

kepuasan. Ketika kepuasan menurun maka minatnya juga 

akanmenurun. Sehingga minat tidak bersifat permanen, tetapi minat 

bersifat sementara atau dapat berubah-ubah (Hurlock, 1993). Minat 

merupakan dorongan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan 

keinginan yang nantinya dapat mendatangkan kepuasan, yang 

mana kepuasan itu akan mempengaruhi kadar minat seseorang. 

Suatu aktivitas akan dilakukan atau tidak sangat bergantung pada 

minatseseorang terhadap aktivitas tersebut.  

Di sini nampak bahwa minat merupakan motivator yang kuat untuk 

melakukan suatu aktivitas (Sandjaja, 2005).Minat memungkinkan 

seseorang untuk melakukan suatu aktivitas, karena minat 

merupakan dorongan yang paling kuat dari dalam diri seseorang. 

Besar kecilnya minat, akan sangat berpengaruh terhadap aktivitas 

seseorang. 

Minat adalah bentuk dari motivasi intrinsik. Pengaruh positif minat 

akan membuat seseorang tertarik untuk bereksperimen seperti 

merasakan kesenangan, kegembiraan dan kesukaan (Hidi dan 

Derson, Ormrod, 2003). Minat merupakan dorongan dari dalam 

diri seseorang yang mampu membuat seseorang ingin merasakan 

hal-hal yang menyenangkan. Seseorang yang memiliki minat 

terhadap apa yang dipelajari lebih dapat mengingatnya dalam 

jangka panjang dan menggunakannya kembali sebagai sebuah dasar 

untuk pembelajaran di masa yang akan datang (Garner, Ormrod, 

2003). Dengan adanya minat, mampu memperkuat ingatan 

seseorang terhadap apa yang telah dipelajarinya, sehingga dapat 

dijadikan sebagai fondasi seseorang dalam proses pembelajaran di 

kemudian hari. 

 

2.1.2 Belajar : 

Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu 

melaluiinteraksi dengan lingkungan.( Hamalik Pemar : 2001 ) 
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Menurut pengertian ini belajar merupakan suatu proses yakni suatu 

kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Yang menjadi hasil dari 

belajar bukanpenguasan hasil latihan melainkan perubahan tingkah 

laku.Karena belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku, maka 

diperlukan pembelajaran yangbermutu yang langsung 

menyenangkan dan mencerdaskan siswa. 

 

2.1.3 Media Film :  

Media film adalah media komunikasi yang bersifat audio visual 

untuk menyampaikan suatu pesan kepada sekelompok orang yang 

berkumpul di suatu tempat tertentu. (Effendy, 1986: 134). Pesan 

film pada komunikasi massa dapat berbentuk apa saja tergantung 

dari misi film tersebut. Akan tetapi, umumnya sebuah film dapat 

mencakup berbagai pesan, baik itu pesan pendidikan, hiburan dan 

informasi. Pesan dalam film adalah menggunakan mekanisme 

lambang-lambang yang ada pada pikiran manusia berupa isi pesan, 

suara, perkataan, percakapan dan sebagainya.  

Film juga dianggap sebagai media komunikasi yang ampuh terhadap 

massa yang menjadi sasarannya, karena sifatnya yang audio visual, 

yaitu gambar dan suara yang hidup. Dengan gambar dan suara, film 

mampu bercerita banyak dalam waktu singkat. Ketika menonton 

film penonton seakan-akan dapat menembus ruang dan waktu yang 

dapat menceritakan kehidupan dan bahkan dapat mempengaruhi 

audiens. 

Film merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan pesan 

pembelajaran. Dalam media film terdapat dua unsur yang saling 

bersatu yaitu audio dan visual. Adanya unsur audio memungkinkan 

siswa untuk dapat menerima pesan pembelajaran melalui 

pendengaran, sedangkan unsur visual memungkinkan menciptakan 

pesan belajar melalui bentuk visualisasi. 
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2.2 Rencana Tindakan 

Media Pengajaran Film 

Pengertiandan Fungsi Film dalam Proses Pembelajaran Film secara 

sederhana dapatdidefinisikansebagaicerita yang 

dituturkankepadapenontonmelaluirangkaiangambarbergerak. 

MenurutAzharArsyad, film ataugambarhidupmerupakangambar-

gambardalam frame dimana frame demi frame 

diproyeksikanmelaluilensaproyektorsecaramekanissehinggapadalayarterl

ihatgambarituhidup.  

Fungsi film dalam proses pembelajaranterkaitdengantigahal, yaitu untuk 

tujuan kognitif, untuktujuan psikomotor, danuntuk tujuan afektif.  

Dalamhubungannyadengantujuankognitif, film dapatdigunakan untuk: 

a. Mengajarkan pengenalan kembali atau pembedaan stimulasi gerak 

yang relevan,seperti Kecepatan obyek yang bergerak, dan 

sebagainya. 

b. Mengajarkan aturan dan prinsip, Film dapat juga menunjukkan 

deretan ungkapan verbal, seperti pada gambar diam dan media 

cetak. Misalnya untuk mengajarkan arti ikhlas, 

ketabahan,dansebagainya. 

c. Memperlihatkan contoh model penampilan, terutama pada situasi 

yang menun-jukkan interaksi manusia. 

 

Minat Belajar  

Minat memegang peranan penting dalam proses belajar mengajar, 

karena bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat 

siswa, siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya. Sejalan dengan 

ini Ahmad Tafsir (1992: 24) menyatakan bahwa minat adalah kunci 

dalam pengajaran. Bila murid telah berminat terhadap kegiatan belajar 

mengajar, maka hampir dapat dipastikan proses belajar mengajar akan 

belajar dengan baik. Dengan demikian, maka tahap-tahap awal suatu 
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proses belajar mengajar hendaknya dimulai dengan usaha 

membangkitkan minat. Minat harus senantiasa dijaga selama proses 

belajar mengajar berlangsung. Karena minat itu mudah sekali berkurang 

atau hilang selama proses belajar mengajar. 

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan, 

bahwa minat belajar adalah keterlibatan sepenuhnya seseorang dengan 

segenap kegiatan pikiran secara penuh perhatian untuk memperoleh 

pengetahuan dan mencapai pemahaman tentang ilmu pengetahuan dan 

mencapai pemahaman tentang ilmu pengatahuan yang dituntutnya  

karena minat belajar merupakan salah satu unsur yang sangat penting 

dalam kaitannya dengan belajar. 

 

Fungsi Minat Dalam Belajar 

Dalam hal fungsi minat dalam belajar The Liang Gie (1998: 28) 

mengemukakan bahwa minat merupakan salah satu faktor untuk 

meraih sukses dalam belajar. Secara lebih terinci arti dan peranan 

penting minat dalam kaitannya dengan pelaksanaan belajar atau studi 

ialah: 

1. Minat melahirkan perhatian yang serta merta 

2. Minat memudahkan terciptanya konsentrasi 

3. Minat mencegah gangguan perhatian di luar 

4. Minat memperkuat melekatnya bahan pelajaran dalam ingatan 

5. Minat memperkecil kebosanan belajar dalam diri sendiri. 

 

Berkenaan dengan judul dari penelitian ini :Pemanfaatan Media 

Pengajaran Film Untuk Meningkatkan Minat Belajar Anak, maka 

penulis mencoba untuk membaginya ke dalam dua variabel penelitian : 

- Variabel bebas atau Variabel X : Pemanfaatan media pengajaran film 

- Variabel terikat atau Variabel Y : Minat belajar anak  
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Langkah-langkah pembelajaran menggunakan media pengajaran film : 

1) Guru menyajikan materi contoh perilaku dalam bentuk pemutaran 

film 

2) Guru menjelaskan maksud pembelajaran  

3) Guru meminta siswa untuk memperhatikan dan menyimak 

pengajaran melalui media film  

4) Setelah selesai meminta siswa untuk mendiskusikan materi  

5) Guru memberikan penjelasan singkat sekaligus memberi kesimpulan 

6) Evaluasi 

7) Penutup 

 

Model pengajaran ini membantu guru mengaitkan antara materi yang 

diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa 

membuat hubungan antara materi yang yang diajarkan dengan situasi 

dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan 

mereka.Dengan model pembelajaran ini minat belajar siswa meningkat 

dan hasil pembelajarannya diharapkan lebih bermakna bagi siswa. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Setting Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ) ini dilaksanakan di kelas X-7 SMA Santa 

Angela yang berlokasi di Jalan Merdeka No. 24 Bandung. 

Jumlah siswa 30 orang, dengan latar belakang sosial ekonomi yang 

heterogen. 

 

3.2 Persiapan Penelitian 

Untuk memperlancar pelaksanan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini, 

penulis telah menggunakan Penelitian Kualitatif dengan metode penelitian 

deskriptif. Untuk teknik pengambilan data penulis menggunakan angket 

dengan skala minat A=Ya, B=Tidak, C= Lain-lain.  

 

3.3 Siklus Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ) ini menggunakan tiga kali siklus, yaitu 

3.3.1 Siklus pertama yang meliputi : 

A. Pendahuluan 

Mempersiapakan konsep materi yang akan dijadikan bahan 

pembelajaran yaitu : 

KD :Mendeskripsikan berbagai perilaku menyimpang dan pengendali- 

an sosial dalam masyarakat. 

Indikator : Mengidentifikasi perilaku menyimpang. 

 

B. Langkah Utama 

1) Guru menjelaskan maksud pembelajaran 

2) Guru menyajikan materi pengajaran dengan menggunakan 

metode ceramah 

3) Masing-masing siswa mengamati dan menyimak materi 

mengunakan metode ceramah 

4) Setelah selesai dilakukan diskusi kelas 
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C. Langkah Penutup 

Guru memberikan penilaian kepada siswa saat diskusi dan tanya jawab 

berlangsung. 

 

3.3.2 Siklus kedua yang meliputi : 

A.  Pendahuluan 

Mempersiapakan konsep materi yang akan dijadikan bahan 

pembelajaran yaitu : 

KD :Mendeskripsikan berbagai perilaku menyimpang dan pengendali- 

an sosial dalam masyarakat. 

Indikator : Mengidentifikasi perilaku menyimpang. 

 

B.   Langkah Utama 

1) Guru menjelaskan maksud pembelajaran 

2) Guru menyajikan materi pengajaran dengan menggunakan media 

buku bacaan (majalah Tempo) 

3) Masing-masing siswa mengamai dna menyimak materi melalui 

media buku bacaan (majalah Tempo) 

4) Setelah selesai dilakukan diskusi kelas 

 

C.   Langkah Penutup 

Guru memberikan penilaian kepada siswa saat menganalisis materi 

melalui media buku bacaan (Majalah Tempo) dan saat diskusi 

berlangsung 

 

3.3.3 Siklus ketiga yang meliputi : 

A.   Pendahuluan 

Mempersiapakan konsep materi yang akan dijadikan bahan 

pembelajaran yaitu : 

KD :Mendeskripsikan berbagai perilaku menyimpang dan pengendali- 

an sosial dalam masyarakat. 
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Indikator : Mengidentifikasi perilaku menyimpang. 

 

B.    Langkah Utama 

1) Guru menjelaskan maksud pembelajaran 

2) Guru menyajikan materi pengajaran melalui tayangkan media film 

3) Masing-masing siswa mengamati dan menyimak materi melalui 

tayangkan media film 

4) Setelah selesai dilakukan diskusi kelas 

 

C.   Langkah Penutup 

Guru memberikan penilaian kepada siswa saat penayangan film 

berlangsung dan saat diskusi berlangsung 

 

3.4 Pembentukan Instrumen 

Untuk mendapatkan data yang valid dan akurat dari siswa, guru meneliti 

dengan menggunakan instrumen berupa : 

a. Catatan yang meliputi “ Persiapan, pelaksanaan dan penelitian “ 

b. Lembar evaluasi 

c. Lembar Observasi 

d. Angket 

 

3.5 Analisa Dan Refleksi 

Data yang dicatat tiap langkah meliputi : 

a. Data hasil pemahaman materi belajar 

b. Data hasil minat belajar dalam melaksanakan tugas  

Data di atas dianalisis secara berkala setiap langkah. Hal ini bertujuan 

untuk mengetahui hasil yang sebenarnya berdasarkan tujuan kegiatan 

belajar mengajar ( KBM ) yang hendak dicapai. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

Model pembelajaran dengan menggunakan media pengajaran film 

merupakan hal yang menarik dan menyenangkan bagi siswa.Karena 

dengan menggunakan media tersebut dapat merangsang minat dan 

motivasi siswa dalam belajar.Rangsangan untuk membangkitkan motivasi 

adalah dengan pembelajaran yang menarik, pembelajaran yang menarik 

dapat diwujudkan dengan menggunakan media pembelajaran, media 

pembelajaran yang dapat membangkitkan motivasi belajar siswa adalah 

dengan menggunakan media film. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh media film terhadap minat belajar siswa dalam 

pembelajaran Sosiologi.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

penelitian deskriptif, yang dilakukan di SMA Santa Angela Jalan Merdeka 

No 24 Bandung.Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XSMA 

Santa Angela, dan pengambilan sampel penelitian dilakukan terhadap kelas 

X-7.Data penelitian dikumpulkan melalui tes pengisian angket skala sikap, 

yang terdiri dari angket media film, dan angket minat. 

 

Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa: 

1) Ada perbedaan rata-rata minat belajar dengan menggunakan media film 

dan tidak menggunakan media film, peningkatan rata-rata kelas sebesar   

25 % 

 2) Rata-rata minat belajar yang menggunakan media film sebesar 85, lebih 

baik dari siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional;   

 

Penelitian ini bisa dijadikan acuan dalam proses pembelajaran Sosiologi, 

dan peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti tentang pengaruh 

media film terhadap variabel yang lain, atau menggunakan media film 

yang beragam.  
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Tahap awalpraktek peneliti agak banyak menjelaskan pada siswa tentang 

cara belajar di lapanganuntuk memperoleh pengalaman belajar; seperti 

bagaimana menggunakan alat-alat,bagaimana mencatat hasil penelitian, 

membuat kesimpulan, berdiskusi danmenyampaikan hasil pembahasan( 

mempresentasikan ).  

 

Angket siswa terhadap pelajaran Sosiologi  

Diberikansebelum memulai pembelajaran.Hasilnya : Kurang berminat 

Observasi aktivitas guru dalam perencanaan sangat baik, sedangkan dalam 

pelaksanaan diperoleh hasil baik 

Observasi minat siswa dalam belajar diperoleh hasil cukup baik. 

 

Refleksi I 

Dari data observasi minat siswa dalam belajar Sosiologi diperoleh hasil 

cukupbaik, hal ini disebabkan karena dalam membuat laporan dan 

mempresentasikan hasilnya siswa dapat memahami materi. 

 

Refleksi II 

Dari data observasi minat siswa diperoleh hasil baik, hal ini karena siswa 

sudah mulai tertarik dan mulai senang. 
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BAB V 

PENUTUP 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan di kelas X SMA 

Santa Angela dengan menggunakan media pengajaran film dilaksanakan 

dalam 3 siklus. Pada sikluspertama belum bisa mencapai hasil seperti yang 

diharapkan, karena siswa masihbelum merasa tertarik dan berminat pada 

materi. Setelah menggunakan media pengajaran film animasi maka pada 

pelaksanaan siklus kedua ada 

perubahan yang sangat berarti ke arah yang sangat baik. Pada siklus ketiga 

siswa ditayangkan media film dengan contoh perilaku yang diperankan 

oleh orang pemeran, siswa sudahmenunjukkan peningkatan minat lebih 

baik dalam belajar Sosiologi. 

 

5.2 Saran 

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, maka penelitimemberikan 

saran yang berkaitan dengan usaha peningkatan minat belajar bagisiswa 

sebaiknya menerapkan model pembelajaran dengan menggunakan media 

pengajaran film dapat digunakan tidak hanya oleh mata pelajaran 

Sosiolog, tetapi juga oleh mata pelajaran lain yang sesuai dengan 

Kompetensi Dasar dan Indikatornya.Dengan media ini diharapkan dapat 

meningkatkan minat belajar anak dan meningkatkan hasil belajar peserta 

didik. 
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LAMPIRAN - LAMPIRAN 

 

 

Lampiran 1:  

 

Jadwal penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ) ini dilaksanakan pada Semester Genap 

tahunajaran 2013-2014 dengan rencana pelaksanaan sebagai berikut : 

 

 

JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

NO JENIS KEGIATAN 

2013 - 2014 

APRIL M E I 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. Rapat Koordinasi dan 

Penyusunan Proposal 

 

          

2. Pembekalan dan 

Revisi Proposal 

          

3. Penyusunan Perangkat 

Penilaian 

 

          

4. Siklus I Pendahuluan 

 

          

5. Siklus I Langkah 

Utama dan Penilaian 

 

          

6. Siklus II 

 

          

7. Siklus III 

 

          

8. Tabel dan Analisa 

Data Hasil PTK 

 

          

9. Penyusunan Laporan 

PTK 

 

          

10. Kegiatan Terakhir 
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Lampiran 2 : 

 

RENCANA  PELAKSANAAN  PEMBELAJARAN 

 

 Satuan Pendidikan     : SMA  

Mata Pelajaran           : Sosiologi 

Bahan Kajian            : Prilaku hidup sesuai dengan nilai dan norma 

Sub Bahan Kajian      : Pengendalian sosial    

Kelas/Semester          : X / 1 

 Pertemuan Ke    : 13  s.d  18 

Alokasi Waktu       : 2 X 45 menit 

 

I. Standar Kompetensi 

Menerapkan nilai dan norma dalam proses pengembangan kepribadian 

II. Kompetensi Dasar 

Menerapkan aturan-aturan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. 

III. Indikator 

Pertemuan  
Ke 

 

Indikator Nilai-Nilai  SERVIAM 

13 Mendeskripsikan pengertian 

pengendalian sosial 

 

Kejujuran, disiplin diri, 

kecerdasan 

14 Mengidentifikasi jenis-jenis lembaga 

pengendalian sosial 

 

Kejujuran, disiplin diri, 

kecerdasan 

15 Mendeskripsikan berbagai cara 

pengendalian sosial 

 

Kejujuran, disiplin diri, 

kecerdasan 

16 Mendeskripsikan akibat tidak 

berfungsinya lembaga sosial 

 

Kejujuran, disiplin diri, 

kecerdasan 

17 Mendefinisikan aturan-aturan sosial 

dalam kehidupan masyarakat 

 

Kejujuran, disiplin diri, 

kecerdasan 

18 Menjelaskan kasus pengendalian di 

sekolah dan solusinya 

 

Kejujuran, disiplin diri, 

kecerdasan 
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IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat mendeskripsikan pengertian pengendalian sosial 

2. Siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis lembaga pengendalian sosial 

3. Siswa dapat mendeskripsikan berbagai cara pengendalian sosial 

4. Siswa dapat mendeskripsikan akibat tidak berfungsinya lembaga sosial 

5. Siswa dapatmendefinisikan aturan-aturan sosial dalam 

kehidupanmasyarakat 

6. Siswa dapat menjelaskan kasus pengendalian sosial yang terjadi di sekolah 

dan  solusinya 

 

V. Analisis Materi Pembelajaran 

a. Materi Prasyarat 

Siswa mememiliki pengetahuan tentang arti pengendalian sosial 

b. Materi Pokok 

Aturan – aturan sosial dalam kehidupan bermasyarakat 

c. Materi Pengayaan  

Pengendalian sosial dalam kehidupan masyarakat saat ini 

 

VI. Kegiatan Pembelajaran 

a. Metode, Pendekatan dan Model Pembelajaran 

Metode :Diskusi interaktif 

Pendekatan : Konsep 

Model :Diskusi klasikal dengan menggunakan media pengajaran       

 Film 

 



 

30 
 

 

b. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

 Pertemuan ke – 13 

Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 

Keterlak 

sanaan 

 

Nilai-Nilai 

SERVIAM 

 

Kegiatan Awal: 

 

a.   Apersepsi 

Guru menanyakan kondisi kesiapan siswa  

b.  Motivasi 

Guru memberikan pertanyaan tentang 

pengendalian sosial 

 

5 menit Terlaksana

/tidak 

 Kejujuran, 

disiplin 

diri, dan 

kecerdas-

an 

Kegiatan Inti: 

 

a. Eksplorasi 

1. Guru memberikan pengertian pengedalian 

sosial 

2. Guru berkeliling bertindak sebagai 

fasilitator 

3. Siswa mempelajari aturan yang berlaku di 

masyarakat 

 

b. Elaborasi 

1. Guru menyuruh siswa menjawab 

pertanyaan pengertian pengendalian sosial 

2. Guru memfasilitasi dalam diskusi  

3. Guru memfasilitasi menjawab soal-soal  

 

c. Konfirmasi 

1. Guru memberikan umpan balik kepada 

siswa 

2. Memberikan reward  

3. Guru mengkonfirmasi dari hasil diskusi 

4. Guru membantu memecahkan masalah  

 

30 

menit 

Terlaksana

/tidak 

 

Kegiatan Akhir: 

 

Refleksi:  

1. Guru memberikan penguatan 

2. Guru membuat kesimpulan/rangkuman  

3. Guru memberikan tugas terstruktur/ 

tidak terstruktur 

 

10 

menit 

Terlaksana

/tidak 
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Lampiran 3 : 

 

ANGKET MINAT SISWA 

TERHADAP PELAJARAN SOSIOLOGI 

 

 

NO PERNYATAAN 
3 2 1 

YA KADANG-

KADANG 

TIDAK 

1. 

 

Saya senang mengikuti pelajaran Sosiologi √ 

 

  

2. Saya rugi bila tidak mengikuti pelajaran 

Sosiologi 

 

 √ 

 

 

3. Saya merasa pelajaran Sosiologi 

bermanfaat 

√ 

 

  

4. Saya menyerahkan tugas Sosiologi tepat 

waktu 

 √ 

 

 

5. Saya berusaha memahami pelajaran 

Sosiologi 

√ 

 

  

6. Saya bertanya jika kurang jelas 

 

√ 

 

  

7. Saya mengerjakan soal-soal 

latihan di rumah 

 √ 

 

 

8. Saya mendiskusikan materi 

 

 √ 

 

 

9. Saya berusaha memiliki buku Sosiologi / 

copy modul 

√ 

 

  

10. Saya berusaha mencari bahan di 

perpustakaan 

 √ 

 

 

 Jumlah 15 10  

 

Keterangan Skala Penilaian 

Ya    : 3 

Kadang-kadang  : 2 

Tidak    : 1 

 

 

Keterangan Hasil Jumlah keseluruhan : 

01-10  : Tidak berminat 

11-20  : Cukup berminat 

21-30  : Berminat 
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Lampiran 4 : 

 

OBSERVASI MINAT SISWA 

Tentang minat siswa selama belajar Sosiologi dengan memanfaatkan media 

pengajaran film 

 

PENILAIAN 

 

NO 

 

ASPEK YANG DINILAI 

 

 

PENILAIAN 

 

0 1 2 3 4 

1. Mendengarkan / memperhatikan 

penjelasan guru  

   √ 

 

 

2. Giat melakukan tugas-tugas 

kelompok  

   √ 

 

 

3. Mengajukan pertanyaan / 

menanggapi pertanyaan  

   √ 

 

 

4. Dapat bekerja sama dalam 

kelompok  

   √ 

 

 

5. Giat membaca buku Sosiologi    √ 

 

 

6. Dapat berdiskusi tentang masalah social 

berhubungan dengan materi Sosiologi 

    √ 

 

7. Dapat memberikan solusi terhjadap 

permasalahan yang terjadi 

    √ 

 

8. Dapat membuat kesimpulan dengan 

baik 

    √ 

 

9. Senang melihat film / gambar      √ 

 

10. Membuat laporan hasil 

diskusi/menyaksikan film 

    √ 

 

 Jumlah    15 20 

 

Keterangan Skala Penilaian 

0 : Tidak melakukan 

1 : Dilakukan kurang baik 

2 : Dilakukan cukup baik 

3 : Dilakukan dengan baik 

4 : Dilakukan sangat baik 

 

 

Keterangan Hasil Jumlah keseluruhan : 

10-16 : Tidak berminat 

17-24 : Kurang berminat 

25-32 : Berminat 

33-40 : Sangat Berminat 
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Lampiran 5 : 

 

 

Pandangan dan minat siswa terhadap pembelajaran Sosiologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Point no 1 : Minat siswa thd Sosiologi 

 

Point no 3 : Metode pembelajaran Point no 5 : Penggunaan media 

Point no 7 : Interaksi guru & siswa Point no 10 : Keaktifan siswa 
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Lampiran 6 : 

 

Capaian nilai siswa dalam tiga siklus pembelajaran Sosiologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tiga kali siklus : Nilai Terendah 

 

   Tiga kali siklus : Nilai Tertinggi 

 

   Tiga kali siklus : Nilai Rata-rata 


