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ABSTRAK 

 

Aprilia Alfiati, PENINGKATAN MOTIVASI BELAJAR IPS DENGAN 
MENGGUNAKAN  MULTIMEDIA KITS  PADA  SISWA KELAS V SD 
NEGERI 1 BENDAN KECAMATAN BANYUDONO KABUPATEN BOYOLALI 
TAHUN PELAJARAN 2009/2010. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2010. 
 

Tujuan penelitian yang akan dicapai adalah untuk meningkatkan motivasi 

belajar IPS dengan menggunakan multimedia KITS siswa kelas V SD Negeri 1 

Bendan  tahun pelajaran 2009/2010. 

Variabel yang menjadi sasaran perubahan dalam penelitian tindakan kelas ini 

adalah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Sedangkan variabel tindakan 

yang digunakan adalah multimedia KITS.  

Bentuk penelitian ini adalah tindakan kelas dengan menggunakan dua siklus. 

Tiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan tindakan (planning), penerapan 

tindakan (action), pengamatan (observation), dan refleksi (reflecting). Tehnik 

pengumpulan data variabel untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas V 

melalui observasi, angket motivasi dan test. Teknik analisis data yang digunakan 

terdiri dari reduksi data, sajian data, dan verifikasi data. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan penggunaan multimedia KITS 

dapat meningkatkan motivasi belajar IPS siswa kelas V SD Negeri 1 Bendan. Hal 

ini dapat terlihat dari kegiatan pembelajaran di dalam kelas dengan meningkatnya 

motivasi siswa. Peningkatan ini dapat dilihat dari hasil angket motivasi siswa yang 

menunjukkan adanya peningkatan pada pra tindakan adalah 59, pada siklus 1 adalah 

66, dan pada siklus 2  adalah 80. Selain itu peningkatan motivasi juga dapat dilihat 

dari hasil test penilaian proses pembelajaran pada pra tindakan adalah 62, pada 

siklus 1 adalah 76, dan pada siklus 2 adalah 85. 

Dengan demikian dapat diajukan suatu rekomendasi bahwa dengan 

penggunaan multimedia KITS dapat meningkatkan motivasi belajar IPS siswa kelas 

V SD Negeri 1 Bendan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. 
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ABSTRACT 
 
 

Aprilia Alfiati, IMPROVEMENT OF SOCIAL SCIENCE LEARNING 

MOTIVATION BY USING MULTIMEDIA KITS AMONG 5th GRADE 

STUDENTS OF SD NEGERI 1 BENDAN OF KECAMATAN BANYUDONO, 

KABUPATEN BOYOLALI, REGENCY OF 2009/2010 ACADEMIC YEAR. 

Minithesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret 

University of  Surakarta, June 2010. 

Purpose of the research is to improve learning motivation on social science 

subject matter by using multimedia KITS among 5th grade students of SD Negeri 1 

Bendan of 2009/2010 Academic Year. 

Variable that are targeted to change in the research with 2 cycle. Every cycle 

consist of 4 phases, namely, planning, action, observation, and reflection. Variable 

data is collected by using observation, motivation questionnaire and test. Data 

analysis consist of data reduction, data presentation, and data verification or 

conclusion drawing. 

Based on result of the research, it can be concluded that the use of multimedia 

KITS is able to improve social science learning motivation of 5th grade students of 

SD Negeri 1 Bendan. The increased learning motivation of the student could be seen 

from learning activities performed in classrooms. The improvement was also seen 

from results of students’ motivation questionnaire that indicated an increase, 

namely, in pre-action was 59, in cycle 1 was 66 and in cycle 2 was 80. In addition, 

the motivation improvement could be seen from results of evaluation test of the 

learning process, namely, pre-action was 62, cycle 1 was 76, and cycle 2 was 85. 

Accordingly, a recommendation can be suggested, namely, the use of 

multimedia KITS is able to improve learning motivation of 5th grade students of  SD 

Negeri 1 Bendan of Kecamatan Banyudono, Boyolali Regency in social science 

learning. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Undang - Undang Republik Indonesia No.14 tahun 2005 pasal 10, 

mengamanatkan tentang guru dan dosen, bahwa kompetensi guru meliputi 

kompetensi paedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Salah satu indikator 

kemampuan paedagogik guru adalah kemampuan mengelola kelas untuk 

menciptakan kondisi kelas yang optimal, dapat meningkatkan motivasi belajar siswa 

sehingga proses pembelajaran berjalan efektif, efisien dan produktif yang pada 

akhirnya akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Kompetensi kepribadian 

merupakan kemampuan mengembangkan diri sesuai dengan kemajuan jaman dan 

memiliki dedikasi yang tinggi baik dalam pelaksanaan tugas sebagai guru maupun 

sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kompetensi sosial 

merupakan kemampuan bekerja sama dan berinteraksi dengan siswa, teman sejawat, 

atasan dan lingkungan sosial khususnya orang tua atau wali murid. Sedangkan 

indikator kompetensi profesional adalah kemampuan guru menguasai dan 

menyajikan materi pembelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan 

bidangnya. Guru profesional adalah guru yang terdidik dan terlatih dengan baik, 

memiliki wawasan luas dan pengalaman yang kaya dalam bidangnya. 

Pembelajaran adalah suatu proses dan serangkaian interaksi guru dan siswa 

dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu baik bersifat akademis 

maupun non akademis yang dilaksanakan di dalam atau di luar kelas, kegiatan 

ekstrakulikuler maupun non kulikuler. Sebagaimana dikemukakan Sardiman 

(2009:144-146) bahwa di dalam pembelajaran guru berperan sebagai : 1) Informator 

yaitu pelaksana cara mengajar informatif, 2) Organisator yaitu pengelola kegiatan 

akademik, 3) Pengarah yaitu guru harus dapat membimbing dan mengarahkan 

kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan yang dicita – citakan, 4) Inisiator yaitu 

guru sebagai pencetus ide – ide dalam proses belajar, 5) Transmitter dalam kegiatan 

belajar guru akan bertindak selaku penyebar kebijaksanaan pendidikan dan 

pengetahuan, 6) Fasilitator yaitu guru akan memberikan fasilitas atau kemudahan 
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dalam proses pembelajaran, 7) Mediator diartikan sebagai penengah dalam kegiatan 

belajar siswa, 8) Motivator untuk meningkatkan kegairahan dan pengembangan 

kegiatan belajar siswa, guru harus dapat merangsang dan memberikan dorongan 

serta reinforcement (penguatan) untuk mendinamisasikan potensi, aktivitas dan daya 

cipta siswa sehingga akan terjadi dinamika di dalam proses pembelajaran, 9) 

Evaluator guru mempunyai otoritas untuk menilai prestasi anak didik dalam bidang 

akademis maupun tingkah laku sosialnya. Salah satu tugas guru tersebut yaitu 

sebagai motivator (pemberi motivasi), guru mempunyai kewajiban untuk 

memberikan, membangkitkan dan mengembangkan motivasi siswa agar dapat 

melakukan kegiatan belajar secara optimal. Apabila peran guru di dalam 

pembelajaran itu tidak dapat terlaksana dengan baik, pembelajaran tidak akan 

memberikan motivasi yang kuat kepada siswa maka kualitas pembelajaran tidak 

akan optimal. 

Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan pasal 19 menyebutkan bahwa proses pembelajaran diselenggarakan 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik 

untuk berpatisipasi aktif, kreatif dan mandiri. Di sinilah peran dan pengaruh 

kehadiran guru dalam proses pembelajaran. Guru menempati posisi yang amat 

strategis dalam peningkatan kualitas proses dan prestasi belajar siswa. Manfaat ke 

depannya kualitas pembelajaran akan menentukan kualitas sumber daya manusia 

bangsa ini. 

Proses pembelajaran merupakan suatu kegiatan belajar mengajar yang 

dilakukan oleh guru dan siswa, yang dilaksanakan untuk membantu peserta didik 

berkembang secara utuh, baik dalam dimensi kognitif maupun dalam dimensi afektif 

dan psikomotorik. Adapun komponen - komponen dalam  proses  pembelajaran 

antara lain: 1) Siswa sebagai penerima, dan penyimpan isi pelajaran yang 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan, 2) Guru sebagai fasilitator dan pengendali 

pembelajaran, 3) Kurikulum sebagai pedoman pelaksanaan, isi, dan pengaturan 

kegiatan pembelajaran, 4) Tujuan sebagai pernyataan tentang perubahan perilaku 

(kognitif, psikomotorik, afektif) yang diinginkan terjadi pada siswa setelah 

mengikuti kegiatan pembelajaran, 5) Isi Pelajaran sebagai informasi berupa fakta, 
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prinsip, dan konsep yang diperlukan untuk mencapai tujuan, 6) Evaluasi sebagai 

cara tertentu yang digunakan untuk menilai suatu proses dan hasilnya, 7) Media 

sebagai alat untuk mempermudah pemahaman materi pembelajaran kepada siswa 

serta keadaan lingkungan menentukan iklim dan kegiatan belajar siswa, 8) Metode 

sebagai cara yang teratur untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mendapat informasi yang dibutuhkan mereka untuk mencapai tujuan sebagai salah 

satu cara yang digunakan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran.  

Salah satu pembelajaran disekolah adalah pembelajaran IPS. Hal yang 

menjadi hambatan dalam pembelajaran IPS adalah disebabkan kurang 

profesionalnya guru dalam menyampaikan pelajaran. Mereka kurang memanfaatkan 

media dan sumber belajar yang ada, sehingga siswa kurang termotivasi dalam 

pembelajaran.  

Pembelajaran IPS dikatakan kurang aplikatif pada kejadian sehari-hari yang 

ada di lingkungan sekitarnya. Selain melalui observasi terhadap lingkungan dan 

mengadakan berbagai macam penelitian atau survey untuk memperjelas pemahaman 

terhadap konsep pembelajaran, penggunaan media pun biasanya sangat dibutuhkan. 

Agar pembelajaran IPS menjadi pembelajaran menyenangkan dapat dilakukan 

melalui berbagai cara diantaranya dengan menggunakan multimedia KITS. 

Pembelajaran IPS yang berlangsung di kelas V SD Negeri 1 Bendan selama 

ini guru kurang memanfaatkan penggunaan media, sehingga siswa diberikan 

pelajaran hanya diam, mendengarkan, melihat, tetapi seakan – akan mereka kurang 

memahami apa yang dipelajari. Peneliti melihat bahwa mereka kurang termotivasi 

apabila diberi pertanyaan, mereka cenderung pasif dalam menjawab pertanyaan – 

pertanyaan yang diberikan oleh guru. Apabila diberikan soal, nilai mereka kurang 

memuaskan karena kurangnya perhatian mereka pada waktu pembelajaran 

berlangsung. Apabila motivasi tidak segera ditingkatkan pada nantinya akan 

mengakibatkan suatu pembelajaran yang kurang menarik bahkan membosankan, dan 

akhirnya akan mempengaruhi hasil belajar siswa. Disinilah peran guru sebagai 

pembimbing sangat dibutuhkan Hal ini menuntut pengajar untuk bersikap lebih 

objektif dan profesional dalam melaksanakan tugasnya.  
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Dari hasil pengamatan awal terhadap siswa kelas V terhadap pembelajaran 

IPS, peneliti menyimpulkan bahwa pembelajaran yang diterapkan guru selama ini 

adalah : 1) guru lebih menekankan pada terselesainya sejumlah materi pembelajaran 

yang ditetapkan pada silabus sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia daripada 

tingkat kemampuan siswa menyerap materi pelajaran, 2) siswa dijadikan obyek 

dalam pembelajaran bukan sebagai subyek, 3) kurangnya pemanfaatan media dalam 

pembelajaran, 4) komunikasi pembelajaran hanya satu arah, kurang adanya interaksi 

timbal balik antara guru dengan siswa dan antara siswa itu sendiri, 5) kurangnya 

motivasi siswa terhadap mata pelajaran IPS disebabkan mereka menganggap materi 

pembelajaran IPS sekedar mendeskripsikan peristiwa di masa lalu sudah tidak 

bermakna lagi, kurang menarik dan bahkan membosankan. 

Dari hasil pengamatan di lapangan, sementara dapat disimpulkan bahwa 

penyebab kurangnya motivasi belajar siswa dalam pembelajaran IPS adalah 

kurangnya pemanfaatan media pembelajaran dan peran siswa hanya sebagai obyek 

bukan sebagai subyek dalam proses pembelajaran. Kurangnya motivasi merupakan 

salah satu gejala anak yang mengalami kesulitan belajar, sehingga memerlukan 

penanganan yang intensif dari guru. Rendahnya minat siswa berhubungan erat 

dengan motivasi pada diri siswa. Hal ini yang menyebabkan penulis sebagai guru 

harus cepat tanggap dan memperbaiki kondisi ini. Oleh karena itu diperlukan usaha 

untuk meningkatkan motivasi belajar siswa melalui pembelajaran yang lebih 

menarik dan menyenangkan serta memberikan porsi lebih besar keterlibatan, 

aktivitas dan tanggung jawab siswa.  

Maka dari itu untuk mempelajari tokoh-tokoh sejarah, di kelas V semester II 

peneliti mencoba untuk menggunakan multimedia KITS yaitu media gambar diam, 

media peta, dan media video. Penggunaan multimedia KITS sebagai media 

pembelajaran IPS ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi siswa dalam 

pembelajaran yang nantinya hasil belajar siswa terhadap pembelajaran IPS dapat 

meningkat. Multimedia KITS merupakan kumpulan bahan – bahan yang berisi lebih 

dari satu jenis media yang diorganisasikan sekitar satu topik. Dengan multimedia 

KITS siswa akan memperoleh pengetahuan umum yang sangat luas. Tujuan 

penggunaan multimedia KITS dalam pembelajaran IPS adalah untuk meningkatkan 
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motivasi siswa dalam mempelajari IPS, meningkatkan rasa ingin tahu dalam diri 

siswa, meningkatkan pemahaman dalam diri siswa terhadap konsep IPS, dan  

membuat pembelajaran IPS menjadi lebih menarik.  

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

supaya memperoleh data yang akurat. Oleh karena itu peneliti mengambil judul 

Peningkatan Motivasi Belajar IPS dengan Menggunakan Multimedia KITS Pada 

Siswa Kelas V SD Negeri 1 Bendan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali 

Tahun Ajaran 2009/2010. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut “Apakah dengan menggunakan 

multimedia KITS dapat meningkatkan motivasi belajar IPS pada siswa kelas V SD 

Negeri 1 Bendan  tahun pelajaran 2009/2010” ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan “Untuk meningkatkan motivasi belajar  IPS dengan 

menggunakan multimedia KITS pada siswa kelas V SD Negeri 1 Bendan  tahun 

pelajaran 2009/2010”. 

 

D. Manfaat penelitian  

Manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1.    Manfaat Teoritis 

a. Dapat dijadikan bahan referensi dan rujukan bagi penelitian yang akan 

datang yang meneliti hal yang sama / hampir sama. 

b. Dapat digunakan sebagai bahan acuan pengembangan multimedia 

pembelajaran guna meminimalisasi kejenuhan dan kebosanan dalam 

pembelajaran konvensional di kelas yang mengakibatkan motivasi belajar 

siswa menjadi berkurang untuk memahami materi yang diberikan guru. 
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2.    Manfaat  Praktis  

a. Bagi  Siswa 

1) Dapat meningkat motivasi belajarnya dalam pembelajaran IPS.  

2) Meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. 

b. Bagi Guru  

1) Memberikan pengalaman langsung kepada guru dalam memperoleh 

pengalaman baru untuk menerapkan penggunaan multimedia KITS 

dalam pembelajaran IPS. 

2) Dapat memberikan alternatif kepada guru dalam menggunakan 

multimedia KITS sebagai sarana untuk mengatasi masalah kurangnya 

motivasi siswa dalam pembelajaran khususnya pembelajaran IPS. 

3) Diperolehnya media pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran IPS. 

c. Bagi Sekolah  

1) Dapat memberikan wawasan kepada Kepala Sekolah Dasar dalam usaha 

memperbaiki proses pembelajaran para guru dan untuk menambah 

sarana dan prasarana sehingga mutu pendidikan dapat lebih meningkat. 

2) Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial. 

3) Tumbuhnya motivasi teman sejawat dalam mengembangkan proses 

pembelajaran yang bermutu. 

4) Dapat mengembangkan dan memanfaatkan media pembelajaran yang 

ada dengan sebaik-baiknya. 

d. Bagi Peneliti 

Diharapkan konsep pembelajaran dengan menggunakan multimedia KITS 

dapat direkomendasikan sebagai inovasi baru dunia pendidikan dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Akhirnya pembelajaran akan 

menjadi lebih berkualitas di bandingkan pembelajaran secara konvensional. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. KAJIAN PUSTAKA 

 

1. Tinjauan Tentang Motivasi Belajar IPS 

a. Pengertian Motivasi  

Istilah motivasi berpangkal dari kata “ motif ” yang dapat diartikan sebagai 

kekuatan yang terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu tersebut 

bertindak atau berbuat. Motif tidak dapat diamati secara langsung, tetapi dapat 

diinterprestasikan dalam tingkah lakunya, berupa rangsangan, dorongan atau 

pembangkit tenaga munculnya suatu tingkah laku tertentu. Motif adalah daya 

penggerak dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu, demi 

mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, motivasi merupakan dorongan yang 

terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah 

laku yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya. Motivasi adalah faktor 

penting bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Berikut beberapa definisi 

motivasi menurut para ahli, antara lain :  

Hamzah B. Uno (2008:1) mengemukakan motivasi adalah dorongan dasar 

yang menggerakkan seseorang bertingkah laku. Dorongan ini berada pada diri 

seseorang yang menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan 

dorongan dalam dirinya. Sedangkan Sardiman A.M. (2009:75) berpendapat 

motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak psikis di dalam 

diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari 

kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga 

tujuan yang dikehendaki oleh subyek yang belajar itu dapat tercapai.  Menurut 

Mc. Donald dalam Oemar Hamalik (2008:158) mengatakan Motivation is an 

energy change within the person characterized by affective arousal and 

anticipatory goal reaction. (Motivasi adalah perubahan energi dalam diri 

(pribadi) seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk 

mencapai tujuan). 
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Menurut Kelley dalam Digumarti Bhaskara Rao (2003:8) mengatakan 

motivation is the central factor in the effective management of the process of 

learning. Some type of motivation must be present in all  learning (motivasi 

merupakan faktor penting manajemen yang efektif di dalam proses pembelajaran. 

Beberapa bentuk motivasi harus ada di semua kegiatan belajar). 

Motivasi merupakan proses psikologis yang dapat menjelaskan perilaku 

seseorang. Perilaku hakikatnya merupakan orientasi pada satu tujuan. Dengan 

kata lain perilaku seseorang dirancang untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai 

tujuan tersebut diperlukan proses interaksi dari beberapa unsur. Dengan 

demikian, motivasi merupakan kekuatan yang mendorong seseorang melakukan 

sesuatu untuk mencapai tujuan. Kekuatan – kekuatan ini pada dasarnya 

dirangsang oleh adanya berbagai macam kebutuhan seperti : 1) keinginan yang 

hendak dipenuhi, 2) tingkah laku, 3) tujuan, 4) umpan balik. 

Hamzah B. Uno (2008:5) mengatakan proses interaksi diatas disebut 

sebagai produk motivasi dasar (basic motivations process) sehingga dapat 

diwujudkan pada gambar 1. 

 

         Needs,  Desires,      

          Or expectation                                        Behavior 

          

 

 

               Feedback                    Goals 

 

Gambar 1: Proses Motivasi dasar 

Dari gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa motivasi terjadi apabila 

seseorang mempunyai keinginan dan kemauan untuk melakukan sesuatu kegiatan 

atau tindakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. 

Motivasi merupakan konsep hipotesis untuk melakukan suatu kegiatan 

yang dipengaruhi oleh persepsi dan tingkah laku seseorang untuk mengubah 

situasi yang tidak memuaskan atau tidak menyenangkan. 
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Maslow sebagai tokoh motivasi aliran humanisme, menyatakan bahwa 

kebutuhan manusia secara hierarkis semuanya laten dalam diri manusia. 

Kebutuhan tersebut dapat dilihat pada gambar 2.  

 

              Aktualisasi diri 

               Penghargaan/penghormatan 

                   Rasa memiliki dan rasa cinta/sayang 

                               Perasaan aman dan tenteram 

                                  Kebutuhan fisiologis 

Sumber : Stepen P. Robins (1996:214) 

Gambar 2. Hierarkis Kebutuhan Menurut Maslow 

 

Hamzah B. Uno (2008:5) berpendapat dalam dunia pendidikan, motivasi 

dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan peserta didik, agar dapat tercapai 

hasil belajar yang maksimal dan sebaik mungkin. Sedangkan Agus Suprijono 

(2009:166) mengatakan  strategi motivasi dapat dikembangkan berdasarkan 

model ARCS (Attention, Relevance, Confidence, dan Satisfation). 

1) Attention (perhatian) adalah mengkonsentrasikan dan memfokuskan 

sumber daya mental. Salah satu keahlian penting dalam memperhatikan 

adalah seleksi. Atensi yang bersifat penting dalam memperhatikan adalah 

seleksi. Atensi bersifat seleksi karena sumber daya  otak terbatas. Atensi 

adalah proses penting dalam encoding. Encoding adalah proses 

memasukkan informasi ke dalam memori atau proses penyandian 

informasi. Perhatian peserta didik muncul didorong rasa ingin tahu. Oleh 

karena itu, rasa ingin tahu perlu mendapat stimulus sehingga peserta didik 

akan memberikan atensi dan perhatian tersebut terpelihara selama proses 

belajar mengajar bahkan lebih lama lagi. Rasa ingin tahu ini dapat 

dirangsang melalui elemen – elemen yang baru, aneh, lain dengan yang 

sudah ada, kontradiktif atau kompleks.  

2) Relevance (kegunaan) artinya kondisi ini terkait dengan hubungan antara 

materi pembelajaran dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Motivasi 
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peserta didik akan terpelihara apabila mereka menganggap apa yang 

mereka pelajari memenuhi kebutuhan pribadi atau bermanfaat dan sesuai 

dengan nilai yang dipegang.  

3) Confidence (kepercayaan diri) merupakan kondisi motivational yang juga 

mendapat perhatian. Kondisi ini terkait dengan keyakinan pribadi bahwa 

dirinya memiliki kemampuan untuk melakukan suatu tugas yang menjadi 

syarat keberhasilan.  Prinsip yang berlaku dalam hal ini adalah motivasi 

akan meningkat sejalan dengan meningkatnya harapan untuk berhasil. 

4) Satisfaction (kepuasan) artinya bahwa motivasi belajar baru mampu 

menghasilkan rasa puas guna mendorong tumbuhnya keinginan untuk tetap 

belajar. Siswa akan termotivasi mencapai tujuan yang serupa.  

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah 

suatu kekuatan yang menimbulkan atau mendorong seseorang untuk melakukan 

tindakan yang mengarah ke suatu tujuan yang pada akhirnya dapat mencapai 

hasil yang optimal dan efektif sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. 

 

b.  Motivasi belajar 

Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. 

Belajar adalah perubahan tingkah laku secara relatif permanen dan secara 

potensial terjadi, sebagai hasil dari praktik atau penguatan (reinforced practice) 

yang dilandasi tujuan untuk mencapai tujuan tertentu. 

Motivasi memegang peranan penting dalam memberikan semangat belajar 

sehingga siswa yang termotivasi kuat memiliki energi banyak untuk melakukan 

kegiatan belajar. 

Motivasi belajar timbul karena faktor instrinsik, berupa hasrat dan 

keinginan berhasil  dan  dorongan  kebutuhan belajar, harapan akan cita – cita. 

Sedangkan  faktor  ekstrinsiknya adalah  adanya penghargaan,  lingkungan 

belajar yang   kondusif  dan  kegiatan  belajar  mengajar  yang  menarik. Kedua 

faktor tersebut  disebabkan oleh  rangsangan tertentu,  sehingga seseorang  

berkeinginan untuk melakukan  aktivitas  belajar yang  lebih  giat  dan  semangat.  
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Berikut ini beberapa pengertian motivasi belajar menurut para ahli yaitu :  

W.S Winkel (1996:150) berpendapat motivasi belajar adalah keseluruhan 

daya penggerak psikis di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, 

menjamin kelangsungan kegiatan belajar, dan memberikan arah pada kegiatan 

belajar itu demi mencapai suatu tujuan. Oemar Hamalik (2008:158)  mengatakan 

motivasi belajar dipandang sebagai suatu proses. Pengetahuan tentang  proses ini 

akan membantu kita menjelaskan kelakuan yang kita amati dan untuk 

memperkirakan kelakuan – kelakuan lain pada seseorang. Sedangkan Hamzah B. 

Uno (2008:23) mengemukakan  motivasi belajar adalah dorongan internal dan 

eksternal pada siswa – siswi yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan 

tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang 

mendukung. Hal itu mempunyai peranan besar dalam keberhasilan seseorang 

dalam belajar, indikator motivasi belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

1) Adanya hasrat dan keinginan berhasil. 

2) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. 

3) Adanya harapan dan cita – cita masa depan. 

4) Adanya penghargaan dalam belajar. 

5) Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. 

6) Adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan 

seseorang siswa dapat belajar dengan baik. 

Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi 

belajar merupakan kondisi psikis di dalam diri siswa yang merupakan dorongan, 

penggerak dan pengarah melakukan kegiatan belajar serta menjamin 

kelangsungan kegiatan belajar untuk mencapai suatu tujuan.  Dengan demikian 

motivasi belajar ini akan timbul karena dirangsang adanya tujuan.  

 

c.  Jenis Motivasi Belajar 

Sardiman A. M (2009 : 89-90) mengatakan ada dua macam motivasi yaitu 

motivasi instrinsik dan motivasi ekstrinsik. 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



12 

 

1) Motivasi instrinsik  

Motivasi instrinsik yaitu motif – motif yang menjadi aktif atau 

fungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu 

sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Motivasi instrinsik dapat juga 

dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas belajar 

dimulai dan diteruskan berdasarkan suatu dorongan dari dalam diri dan 

secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajarnya. 

 2)  Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik yaitu motif – motif yang aktif dan berfungsinya 

adanya perangsang dari luar. Motivasi ekstrinsik merupakan bentuk motivasi 

yang di dalamnya aktivitas belajar di mulai dan diteruskan berdasarkan 

dorongan dari luar yang tidak secara mutlak berkaitan dengan aktivitas 

belajar.  

 Dalam aktivitas belajar bagi setiap peserta didik, tidak selamanya dapat 

berlangsung sesuai yang ingin diharapkan. Dalam motivasi belajar terkadang 

motivasi tinggi, tetapi terkadang juga sulit untuk mengadakan konsentrasi. 

Motivasi belajar tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

 

d. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar 

Rusda Koto Sutadi,dkk (1996:34-36) mengemukakan beberapa faktor yang 

mempengaruhi motivasi belajar yaitu :  

1) Cita – cita atau aspirasi 

Cita – cita atau aspirasi  adalah tujuan yang ditetapkan dalam kegiatan 

yang mengandung makna bagi seseorang. Penentuan cita – cita tersebut 

tidak sama bagi semua siswa. Hal ini berdasarkan bahwa cita – cita 

merupakan tujuan yang ditetapkan dalam suatu kegiatan yang mengandung 

makna bagi seseorang, sehingga cita – cita siswa yang satu dengan yang lain 

tidak sama. 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



13 

 

2)   Kemampuan belajar 

Dalam belajar dibutuhkan berbagai kemampuan. Kemampuan ini 

meliputi beberapa aspek psikis yang terdapat dalam diri siswa, misal : 

pengamatan, perhatian, ingatan, daya pikir, fantasi. Dalam kemampuan 

belajar ini, taraf perkembangan berpikir siswa menjadi ukuran. Siswa yang 

taraf perkembangan berpikirnya konkrit tidak sama dengan siswa yang 

sudah sampai pada taraf perkembangan operasional. Jadi, siswa yang 

mempunyai kemampuan belajar tinggi lebih termotivasi dalam belajarnya. 

3)   Kondisi siswa  

Kondisi siswa sangat berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa itu 

sendiri. Kondisi ini berkaitan dengan kondisi fisik dan psikis siswa. Kondisi 

fisik siswa yang sehat dalam kesegaran jasmaninya akan lebih berhasil 

mencapai tujuan belajarnya bila dibandingkan dengan siswa yang dalam 

keadaan lelah atau capek. Sebab dalam belajar jasmani mempunyai peran 

secara keseluruhan. Sedangkan kondisi psikis siswa merupakan  kondisi 

siswa mengenai gejala kehidupan kejiwaan yang berpengaruh terhadap 

proses belajar. Faktor psikis antara lain : bakat, minat, motivasi, kecerdasan, 

kemampuan kognitif. Kondisi psikis siswa yang tinggi akan lebih berhasil 

dalam mencapai tujuan belajar bila dibandingkan dengan siswa yang lemah 

kondisi psikisnya. Sebab lemahnya kondisi psikis akan dapat mengurangi 

atau bahkan menghilangkan motivasi belajar siswa. 

4)   Kondisi lingkungan  

Kondisi lingkungan merupakan unsur yang datang dari luar diri siswa. 

Lingkungan siswa pada umumnya ada tiga, yaitu lingkungan keluarga, 

sekolah dan masyarakat. Dari lingkungan tersebut akan membentuk individu 

siswa baik langsung maupun tidak langsung, Jika lingkungan keluarga dan 

masyarakat banyak terdapat orang yang terlibat dalam bidang pendidikan, 

maka faktor ini dapat mendukung keberhasilan siswa dalam belajar. 

Sedangkan lingkungan sekolah adalah sarana dan prasarana yang ditata dan 

dikelola secara menarik, maka akan tercipta suasana belajar yang menarik 

dan menyenangkan sehingga siswa akan termotivasi dalam belajarnya. 
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5)   Unsur – unsur dinamis dalam belajar 

Unsur dinamis dalam belajar adalah unsur yang keberdayaannya dalam 

proses belajar tidak stabil, kadang kuat, kadang lemah bahkan hilang sama 

sekali, khususnya kondisional, misalnya : emosi siswa, gairah belajar dan 

lain – lain. 

6)   Upaya guru mengajarkan siswa 

Upaya yang dimaksud disini adalah bagaimana guru mempersiapkan diri 

dalam pembelajarannya siswa mulai dari penguasaan materi, cara 

menyampaikannya, menarik perhatian siswa, mengevaluasi hasil belajaar 

siswa dan lain – lainnya. Bila upaya tersebut dilakukan dengan berorientasi 

pada kepentingan siswa, maka upaya tersebut dapat menimbulkan motivasi 

belajar siswa. Apabila upaya guru hanya sekedar mengajar, artinya 

keberhasilan guru menjadi tolak ukur, besar kemungkinan siswa tidak 

tertarik untuk belajar. Dengan kata lain, motivasi belajar siswa melemah 

atau hilang. 

Di dalam kegiatan belajar mengajar peranan motivasi sangat diperlukan. 

Dengan motivasi, siswa dapat mengembangkan aktivitas dan inisiatif, dapat 

mengarah dan memelihara ketekunan dalam melakukan kegiatan belajar.  

 

e. Komponen – Komponen Motivasi 

Oemar Hamalik (2008 : 159) mengatakan  motivasi memiliki 2 komponen 

yaitu : 

1) Komponen dalam ialah perubahan dalam diri seseorang, keadaan merasa 

tidak puas, dan ketegangan psikologis. 

2) Komponen luar ialah apa yang diinginkan seseorang tujuan yang menjadi 

arah kelakuannya. 

Jadi komponen dalam ialah kebutuhan – kebutuhan yang ingin dipuaskan, 

sedangkan komponen luar ialah tujuan yang hendak dicapai. 
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f. Fungsi Motivasi 

Oemar Hamalik (2008 : 159) mengemukakan fungsi motivasi yaitu : 

1) Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi 

maka tidak akan timbul sesuatu perbuatan seperti belajar. 

2) Motivasi berfungsi sebagai pengarah. Artinya mengarahkan perbuatan 

kepencapaian tujuan yang diinginkan. 

3) Motivasi berfungsi sebagai penggerak. Ia berfungsi sebagai mesin bagi 

mobil. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya 

suatu pekerjaan. 

  Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan fungsi motivasi yaitu : 

1) mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan, 2) motivasi berfungsi 

sebagai pengarah, 3) motivasi berfungsi sebagai penggerak. 

 

g. Prinsip- prinsip motivasi 

   Berdasarkan hasil penelitian tentang upaya yang mendorong motivasi 

belajar siswa, khususnya pada sekolah yang menganut pandangan demokrasi 

pendidikan dan yang mengacu pada pengembangan self motivation. Kenneth H. 

Hoover dalam Oemar Hamalik (2008:114-115) mengemukakan prinsip –prinsip 

motivasi belajar yaitu : 

1) Pujian lebih efektif daripada hukuman. 

2) Para siswa mempunyai kebutuhan psikologis yang perlu mendapatkan 

kepuasan. 

3) Motivasi bersumber dari dalam diri individu lebih efektif daripada 

motivasi yang berasal dari luar. 

4) Tingkah laku yang serasi perlu dilakukan penguatan. 

5) Motivasi mudah menjalar kepada orang lain. 

6) Pemahaman yang jelas terhadap tujuan – tujuan akan merangsang motivasi 

belajar. 

7) Tugas – tugas yang dibebankan oleh diri sendiri akan menimbulkan minat 

yang lebih besar untuk melaksanakannya daripada tugas – tugas yang 

dipaksakan dari luar. 
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8) Ganjaran yang berasal dari luar kadang – kadang diperlukan dan cukup 

efektif untuk merangsang minat belajar. 

9) Tehnik dan prosedur pembelajaran yang bervariasi adalah efektif untuk 

memelihara minat siswa 

10) Minat khusus yang dimiliki oleh siswa bermanfaat dalam belajar dan 

pembelajaran. 

11) Kegiatan – kegiatan yang dilakukan untuk merangsang minat belajar bagi 

siswa yang lamban, ternyata tidak bermakna bagi siswa yang tergolong 

pandai karena adanya perbedaan tingkat kemampuan.  

12) Kecemasan dan frustasi yang lemah kadang – kadang dapat membantu 

siswa belajar lebih baik. 

13) Kecemasan yang serius akan menyebabkan kesulitan belajar dan 

mengganggu perbuatan belajar siswa, karena perhatiannya akan terarah 

pada hal lain. 

14) Tugas – tugas yang terlampau sulit dikerjakan dapat menyebabkan frustasi 

pada siswa bahkan dapat mengakibatkan demoralisasi dalam belajar 

misalnya perbuatan yang tidak wajar. 

15) Masing – masing siswa memiliki kadar emosi yang berbeda dengan yang 

lainnya. 

16) Pengaruh kelompok umumnya lebih efektif dalam motivasi belajar 

dibandingkan dengan paksaan orang dewasa. 

17) Motivasi yang kuat erat hubungannya dengan kreatifitas. 

 

h.    Upaya meningkatkan motivasi belajar  

    Oemar Hamalik (2008:121) mengemukakan upaya meningkatkan motivasi  

belajar terdiri dari : 

1) Penggerakan, dengan cara prinsip kebebasan, metode discovery, motivasi 

kompetensi, belajar discovery, brainstorming, suasana yang berpusat pada 

siswa, pengajaran berprogram. 

2) Pemberian harapan, dengan cara merumuskan TIK, tujuan yang langsung, 

intermediate dan jangka panjang, perubahan harapan, tingkat apresiasi. 
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3) Pemberian intensif, dengan cara umpan balik hasil test, pemberian hadiah, 

komentar kerjasama. 

4) Pengaturan tingkah laku siswa, dengan cara restitusi dan the riple effect. 

 Disamping upaya – upaya yang dilakukan di atas, ada beberapa bentuk dan 

cara yang dapat digunakan untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa 

(Sardiman A.M, 2009:92-95) mengemukakan sebagai berikut :  

1) Memberi angka 

Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya. 

Banyak siswa belajar, yang utamanya justru untuk mencapai angka/nilai 

yang baik. Sehingga siswa biasanya yang dikejar adalah nilai ulangan atau 

nilai – nilai pada raport yang angkanya baik – baik. 

Angka – angka yang baik itu bagi siswa merupakan motivasi yang 

sangat kuat. Tetapi ada juga, bahkan banyak siswa bekerja atau belajar 

hanya karena ingin mengejar pokoknya naik kelas saja. Ini menunjukkan 

motivasi yang dimilikinya kurang berbobot bila dibandingkan dengan 

siswa – siswa yang menginginkan angka baik. Namun demikian, semua itu 

harus diingat oleh guru bahwa pencapaian angka- angka seperti itu belum 

merupakan hasil belajar yang sejati, hasil belajar yang bermakna. Oleh 

karena itu, langkah  selanjutnya yang ditempuh guru adalah bagaimana 

cara memberikan angka – angka dapat dikaitkan dengan values yang 

terkandung di dalam setiap pengetahuan yang diajarkan kepada para siswa 

sehingga tidak sekedar kognitif saja tetapi juga ketrampilan dan afektifnya. 

2) Hadiah 

Hadiah dapat juga dikatakan sebagai motivasi, tetapi tidak selalu 

demikian. Karena hadiah untuk suatu pekerjaan, mungkin tidak akan 

menarik bagi seseorang yang tidak senang  dan tidak berbakat untuk 

melakukan sesuatu pekerjaan tersebut. Sebagai contoh hadiah yang 

diberikan untuk gambar yang terbaik mungkin tidak akan menarik bagi 

seseorang  siswa yang tidak memiliki bakat menggambar. 
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3)     Saingan/kompetisi  

Saingan atau kompetisi dapat digunakan sebagai alat motivasi 

untuk mendorong belajar siswa. Persaingan baik persaingan individual 

maupun persaingan kelompok dapat  meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Memang unsur persaingan ini banyak dimanfaatkan di dalam dunia 

industri atau perdagangan, tetapi juga sangat baik digunakan untuk 

meningkatkan kegiatan belajar siswa. 

4)  Ego-involvement 

Menumbuhkan kesadaran kepada siswa betapa penting tugasnya 

dan menerimanya sebagai tantangan sehingga bekerja keras sama dengan 

mempertaruhkan harga diri, adalah sebagai salah satu bentuk motivasi 

yang cukup penting. Seseorang akan berusaha dengan segenap tenaga 

untuk mencapai prestasi baik dengan menjaga harga dirinya. Penyelesaian 

tugas dengan baik adalah simbol kebanggaan dan harga diri, begitu juga 

untuk siswa si subyek belajar. Para siswa akan belajar dengan keras bisa 

jadi karena harga dirinya. 

5)  Memberi ulangan 

Para siswa akan menjadi giat belajar kalau mengetahui akan ada 

ulangan. Oleh karena itu, memberi ulangan ini juga merupakan sarana 

motivasi. Dalam hal ini guru harus juga terbuka, maksudnya kalau akan 

ada ulangan harus diberitahukan kepada siswanya.  

6)  Mengetahui hasil 

Dengan mengetahui hasil pekerjaan, apalagi kalau terjadi 

kemajuan, akan mendorong siswa untuk lebih giat belajar. Semakin 

mengetahui bahwa grafik hasil belajar meningkat, maka ada motivasi pada 

diri siswa untuk terus belajar, dengan suatu harapan hasilnya terus 

meningkat. 

7)  Pujian 

Apabila ada siswa yang sukses yang berhasil menyelesaikan tugas 

dengan baik, perlu diberikan pujian. Pujian ini adalah bentuk 

reinforcement yang positif dan sekaligus merupakan motivasi yang baik. 
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Oleh karena itu, supaya pujian ini merupakan motivasi, pemberiannya 

harus tepat. Dengan pujian yang tepat akan memupuk suasana yang 

menyenangkan dan mempertinggi gairah belajar serta sekaligus akan 

membangkitkan harga diri. 

8)  Hukuman  

Hukuman sebagai penguatan (reinforcement)  yang negatif tetapi 

kalau diberikan secara tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi. Oleh 

karena itu guru harus memahami prinsip – prinsip pemberian hukuman. 

9)  Hasrat untuk belajar 

Hasrat untuk belajar, berarti ada unsur kesengajaan, ada maksud 

untuk belajar. Hal ini akan lebih baik, bila dibandingkan  segala sesuatu 

kegiatan yang tanpa maksud. Hasrat untuk belajar berarti pada diri anak 

didik itu memang ada motivasi untuk belajar, sehingga sudah barang tentu 

hasilnya akan lebih baik.  

10)   Minat  

Motivasi sangat erat hubungannya dengan unsur minat. Motivasi 

muncul karena ada kebutuhan, begitu juga minat sehingga tepatlah kalau 

minat merupakan alat motivasi yang pokok. Proses belajar itu akan 

berjalan lancar kalau disertai dengan minat. Mengenai minat ini dapat 

dibangkitkan dengan cara–cara berikut : a) membangkitkan adanya suatu 

kebutuhan, b) menghubungkan dengan persoalan pengalaman yang 

lampau, c)  memberi kesempatan untuk mendapatkan hasil yang baik, d) 

menggunakan berbagai macam bentuk mengajar. 

11)   Tujuan yang diakui 

Rumusan tujuan yang diakui dan diterima baik oleh siswa, akan 

merupakan alat motivasi yang sangat penting. Sebab dengan memahami 

tujuan yang harus dicapai, karena dirasa sangat berguna dan 

menguntungkan, maka akan timbul gairah untuk terus belajar. 

 Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk dan cara 

menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar di sekolah, yaitu 1) memberi 

angka, 2) hadiah, 3) saingan/kompetisi, 4) ego-ivolvement, 5) memberi ulangan, 
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6) mengetahui hasil, 7) pujian, 8) hukuman, 9) hasrat untuk belajar, 10) minat, 

11) tujuan yang diakui. 

Untuk mencapai dan memperoleh tujuan yang hendak dicapai yaitu  

meningkatkan motivasi belajar siswa yaitu dalam motivasi belajar IPS pada 

pokok bahasan tokoh – tokoh pahlawan, usaha yang dapat dilakukan guru adalah 

dengan menggunakan multimedia KITS. 

 

i.  Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial 

Perlu diketahui Ilmu Pengetahuan Sosial di sekolah dasar tidak hanya 

mengajarkan disiplin ilmu – ilmu sosial, melainkan mengajarkan konsep – konsep 

esensi ilmu sosial untuk membentuk subyek didik dalam hal ini siswa menjadi 

warga negara yang baik. Berkenaan dengan hal ini akan diuraikan sekilas tentang 

Ilmu Pengetahuan Sosial. Di bawah ini pendapat para ahli dalam mengemukakan 

definisi IPS antara lain : 

Dakir (2002:6) mengemukakan IPS merupakan perwujudan dari suatu 

pendekatan inter-disipliner dari pelajaran ilmu – ilmu sosial. IPS merupakan 

integrasi dari berbagai cabang ilmu - ilmu sosial seperti sejarah, ekonomi, 

antropologi dan disiplin ilmu sosial lainnya. Djauzak Ahmad (1994:3) 

mengatakan IPS adalah mata pelajaran yang mengkaji kehidupan sosial yang 

bahannya didasarkan pada kajian geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, tata 

negara dan sejarah. Hidayati (2008:4) mengatakan IPS mengikuti cara pandang 

yang bersifat terpadu dari sejumlah mata pelajaran seperti: geografi, ekonomi, 

ilmu politik, ilmu hukum, sejarah, antropologi, psikologi, sosiologi dan 

sebagainya. Perpaduan ini dimungkinkan karena mata pelajaran IPS memiliki 

obyek material kajian yang sama yaitu manusia. Sedangkan pengertian IPS 

(http://pustaka.ut.ac.id/) adalah bidang studi yang mempelajari dan menelaah 

serta menganalisis gejala dan masalah sosial di masyarakat ditinjau dari berbagai 

aspek kehidupan secara terpadu. IPS menggunakan pendekatan interdisipliner 

atau multi disipliner dan lintas sektoral, sedangkan ilmu sosial menggunakan 

pendekatan disipliner.  
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Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa  IPS   adalah   bidang   studi    yang 

mempelajari, menelaah, menganalisis gejala dan masalah sosial di masyarakat 

dengan meninjau dari berbagai masalah sosial di masyarakat dari berbagai aspek 

kehidupan atau satu perpaduan dari bahan kajian IPS yang meliputi geografi, 

ekonomi, sosial, antropologi, tata negara dan sejarah yang merupakan 

perwujudan dari suatu pendekatan inter-disipliner dari pelajaran ilmu – ilmu 

sosial. 

 

j. Tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan 

sebagai berikut :  

1) Mengajarkan konsep – konsep  dasar sosiologi, geografi, ekonomi,sejarah 

dan kewarganegaraan, dan psikologis yang berkaitan dengan masyarakat. 

2) Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inkuiri, memecahkan 

masalah, dan ketrampilan sosial. 

3) Membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai – nilai sosial. 

4) Meningkatkan kemampuan bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat 

yang majemuk, baik secara nasional maupun global. (Depdiknas,2008:24) 

 

k. Karakteristik Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Bidang studi IPS merupakan gabungan ilmu – ilmu sosial yang terpadu, 

maksudnya bahwa materi IPS diambil dari ilmu- ilmu sosial yang dipadukan dan 

tidak terpisah dalam kotak disiplin ilmu (Sadeli dalam Depdiknas, 2008:26). 

Karena IPS terdiri dari disiplin ilmu sosial, dapat dikatakan bahwa IPS 

mempunyai ciri khusus yang berbeda dengan bidang studi lainnya. Untuk 

membahas karakteristik IPS, dapat dilihat dari berbagai pandangan.  Setiap mata 

pelajaran mempunyai karakteristik yang khas. Demikian juga halnya dengan 

mata pelajaran IPS. Karakteristik mata pelajaran IPS adalah sebagai berikut : 

1) Materi IPS  

Mempelajari IPS pada hakikatnya adalah menelaah interaksi antara 

individu dan masyarakat dengan lingkungan (fisik dan sosial- budaya). Materi 
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IPS  digali dari segala aspek kehidupan praktis sehari – hari di masyarakat. 

Oleh karena itu, pengajaran IPS yang melupakan masyarakat sebagai sumber 

dan obyeknya merupakan suatu bidang ilmu yang tidak berpijak pada 

kenyataan (Mulyono dalam Depdiknas, 2008: 26) 

2) Strategi penyampaian Pengajaran IPS  

Strategi penyampaian pengajaran IPS, sebagian besar adalah didasarkan 

pada suatu tradisi, yaitu materi disusun dalam urutan anak, keluarga, 

masyarakat, tetangga, kota, region, negara dan dunia. Tipe kurikulum seperti 

ini disebut ”The Wedining Horizon or Expanding Environment Curriculum” 

(Mukminan dalam Depdiknas, 2008:27) 

 

l.  Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di Sekolah Dasar 

Martorella dalam Etin Solihatin (2007:14) mengemukakan bahwa 

pembelajaran pendidikan IPS lebih menekankan pada aspek pendidikan daripada 

transfer konsep, karena dalam pembelajaran IPS diharapkan memperoleh 

pemahaman terhadap sejumlah konsep dan mengembangkan serta melatih sikap, 

nilai, moral dan ketrampilannya berdasarkan konsep yang telah dimilikinya. 

Hamid Hasan, dalam Etin Solihatin (2007:14) mengatakan pembelajaran IPS 

merupakan fusi dari berbagai disiplin ilmu. Sedangkan Nursid Sumaatmadja 

(2005:10) mengatakan pembelajaran IPS bertujuan membina anak didik menjadi 

warga negara yang baik, yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan 

kepedulian sosial yang berguna bagi dirinya sendiri serta bagi masyarakat bangsa 

dan negara. Melalui pembelajaran IPS, anak didik dibina dan  dikembangkan 

kemampuan mental intelektualnya menjadi warga negara yang berketrampilan 

dan berkepedulian sosial serta bertanggung jawab sesuai dengan nilai – nilai yang 

terkandung dalam Pancasila. 

Tujuan IPS diajarkan di SD tentu saja harus dikaitkan dengan kebutuhan dan 

disesuaikan dengan tantangan – tantangan kehidupan yang akan dihadapi anak. 

Berkaitan dengan hal itu,  kurikulum 2004 untuk tingkat satuan  SD  menyatakan 

bahwa  Pengetahuan  Sosial  (sebutan IPS dalam kurikulum 2004) bertujuan 

untuk : 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



23 

 

1) Mengajarkan konsep – konsep dasar sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah, 

dan kewarganegaraan, paedagogis dan psikologis. 

2) Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, inkuiri, 

memecahkan masalah dan mengembangkan sosial. 

3) Membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai – nilai sosial dan 

kemanusiaan. 

4) Meningkatkan kemampuan bekerjasama dan berkompetensi dalam 

masyrakat yang majemuk, baik secara nasional maupun global. 

Untuk merealisasikan tujuan – tujuan di atas, proses mengajar dan 

pembelajarannya tidak hanya terbatas pada aspek – aspek pengetahuan (kognitif), 

ketrampilan (psikomotor) saja, melainkan meliputi juga aspek ahlak (afektif) 

dalam mengayati serta menyadari kehidupan yang penuh dengan masalah 

tantangan, hambatan dan persaingan ini. 

 

m. Ruang Lingkup Mata Pembelajaran IPS di Kelas V SD 

Mempelajari IPS pada hakikatnya adalah menelaah interaksi antaara individu 

dan masyarakat dengan lingkungan (fisik dan sosial budaya). Materi IPS digali 

dari berbagai aspek kehidupan praktis sehari – hari di masyarakat. Oleh karena 

itu, menurut Mulyono dalam Depdiknas (2008:26) pengajaran IPS yang 

merupakan masyarakat sebagai sumber dan objeknya merupakan suatu bidang 

ilmu yang tidak berpijak pada kenyataan. 

Ada 5 macam sumber materi IPS menurut Hidayati, dkk (2008:26) yaitu : 

1) Segala sesuatu atau apa saja yang ada dan terjadi di sekitar anak sejak dari 

keluarga, sekolah, desa, kecamatan sampai lingkungan yang luas negara dan 

dunia dengan berbagai permasalahannya. 

2) Kegiatan manusia misalnya : mata pencaharian, pendidikan, keagamaan, 

produksi, komunikasi, transportasi. 

3) Lingkungan geografi dan budaya meliputi segala aspek geografi dan 

antropologi yang terdapat sejak dari lingkungan anak yang terdekat sampai 

tang terjauh. 
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4) Kehidupan masa lampau, perkembangan kehidupan manusia, sejarah yang 

dimulai dari sejarah lingkungan terdekat sampai yang terjauh, tentang tokoh 

– tokoh dan kejadian – kejadian yang besar. 

5) Anak sebagai sumber materi meliputi berbagai segi dari makanan, pakaian, 

permainan dan keluarga. 

Dalam pembelajaran IPS di kelas V terdapat beberapa macam pokok bahasan 

yang perlu dipahami oleh anak. Antara lain yaitu keanekaragaman penduduk, 

sistem pemerintahan, kegiatan ekonomi, kenampakan alam, persiapan 

kemerdekaan, dan persebaran gejala alam, yang semuanya itu merupakan suatu 

konsep ilmu yang perlu dipelajari. Pada penelitian ini peneliti mengkaji pokok  

bahasan menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Karena pada  

pokok bahasan tersebut mengandung makna betapa pentingnya siswa mengetahui 

arti kemerdekaan dan siapa saja tokoh – tokoh pahlawan di masa penjajahan. 

Oleh karena itu, peneliti merasa pada pokok bahasan ini diharapkan siswa dapat 

meningkatkan motivasi belajarnya agar mengerti dan mengingat masa – masa 

kemerdekaan sepanjang hayat. Maka dari itu peneliti mencoba mengajarkan 

pembelajaran IPS dengan menggunakan multimedia KITS yang terdiri dari media 

peta Indonesia terhadap tempat – tempat yang digunakan pada waktu sebelum 

dan sesudah kemerdekaan, media video yang berisi video tokoh – tokoh 

pahlawan, dan video pembacaan naskah proklamasi dan media gambar diam yang 

terdiri dari tokoh – tokoh pergerakan nasional dan tokoh – tokoh dalam 

kemerdekaan Indonesia, dengan tujuan siswa mudah memahami sehingga dapat 

menerapkan ilmunya dalam kehidupan sehari – hari dan seterusnya. 

 

n.  Pengembangan Media Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Media pembelajaran IPS sebagai salah satu komponen pembelajaran, tidak 

luput dari pembahasan sistem pembelajaran secara menyeluruh. Pemanfaatan 

media merupakan bagian yang harus mendapat perhatian dari guru dalam setiap 

kegiatan pembelajaran. Namun kenyataannya, media pembelajaran pengetahuan 

sosial masih sering terabaikan dengan berbagai macam alasan, diantaranya 
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terbatasnya waktu untuk membuat persiapan, sulit mencari media yang tepat, 

tidak adanya dana dan sebagainya.  

Adapun tujuan / kompetensi dari pengembangan dan pembuatan media 

pembelajaran pengetahuan sosial adalah sebagai berikut : 

1) Menjelaskan pengertian media pembelajaran pengetahuan sosial. 

2) Menjelaskan manfaat media pembelajaran pengetahuan sosial. 

3) Memilih jenis media yang tepat untuk topik dan tujuan pembelajaran 

pengetahuan sosial. 

4) Mampu membuat media yang tepat sesuai topik dan tujuan pembelajaran 

pengetahuan sosial sesuai dengan kondisi di lapangan. 

 

2.  Tinjauan Multimedia KITS 

a.  Pengertian Multimedia 

Multimedia diambil dari kata multi dan media. Multi berarti banyak dan 

media berarti media atau perantara. Multimedia adalah gabungan dari beberapa 

unsur yaitu teks, grafik, suara, video dan animasi yang menghasilkan presentasi 

yang menakjubkan. Multimedia juga mempunyai komunikasi interaktif yang 

sangat tinggi, mengajak siswa untuk mengikuti proses pembelajaran dengan 

memilih dan mengendalikan layar diantara jendela informasi dan penyajian 

media. Dengan multimedia, berbagai gaya belajar siswa terakomodasi seperti 

siswa yang auditori, visual, maupun kinestetik, sehingga siswa dapat memilih 

media yang sesuai dengan gaya belajar masing – masing. Bagi pengguna 

komputer multimedia dapat diartikan sebagai informasi komputer yang dapat 

disajikan melalui audio atau video, teks, grafik dan animasi. Multimedia 

melibatkan lebih dari sekedar pengintegrasian bentuk – bentuk tersebut ke dalam 

suatu program terstruktur, yang terdiri dari unsur – unsur yang melengkapi satu 

sama lain. Contoh multimedia dalam pendidikan dan pelatihan, slide yang 

disinkronkan dengan audiotape, videotape, CD- Rom, World Wide Web, dan 

kenyataan yang sesungguhnya. Disini dapat digambarkan bahwa multimedia 

adalah suatu kombinasi data atau media untuk  menyampaikan  suatu  informasi  
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sehingga  informasi  itu tersaji dengan lebih menarik. Berikut ini pengertian 

multimedia dari beberapa ahli yaitu :  

Duffy, Mc. Donald & Mizell, dalam Sri Anitah (2008 : 60) mengatakan 

multimedia merupakan kombinasi multipel media dengan satu jenis media 

sehingga terjadi keterpaduan secara keseluruhan. Multimedia saat ini sinonim 

dengan format computer – based yang mengkombinasikan teks, grafis, audio, 

bahkan video ke dalam satu penyajian digital tunggal dan koheren. Sedangkan 

Azhar Arsyad (2005:171) mengartikan multimedia adalah berbagai macam 

kombinasi  grafik, teks, suara, video dan animasi. Penggabungan ini merupakan 

suatu kesatuan yang secara bersama – sama menampilkan informasi, pesan, atau 

isi pelajaran.  

Multimedia materials consist of items made up of more than one type of 

material. These include books or serials in conjunction with software, CD-ROM 

products, microfiche, audio tapes, video tapes, DVDs and LP discs, as well as 

various combinations of non-book materials.(Bahan multimedia terdiri dari item 

yang terdiri dari lebih dari satu jenis bahan. Ini termasuk buku-buku atau serial 

bersamaan dengan perangkat lunak, CD-ROM produk, microfiche, audio tape, 

video tape, DVD dan LP cakram, serta berbagai kombinasi bahan-bahan non-

buku). (http://library.queensu.ca/techserv/cat/Sect11/c11.m5.html) 

Janot Collins dkk (1994:3) mengemukakan “Multimedia is also used in 

an educational context to describe the mix of video and audio cassetes, printed 

texts and ahand books which traditionally make up distance learning material. 

More recently multimedia has been associated with technologies such as CD- 

Rom, CD-I and the world wide web irrespective of the material they contain.” 

(Multimedia juga digunakan dalam suatu konteks bidang pendidikan untuk 

menguraikan campuran video dan audio kaset, pedoman dan teks yang dicetak 

secara kebiasaan disusun, merial jarak belajar material. Lebih baru – baru ini 

multimedia telah dihubungkan dengan teknologi seperti CD-Rom, CD-I, dan 

dunia web yang tersebar luas dengan bahan yang dapat mereka isi sendiri). 

Berdasarkan pendapat – pendapat di atas peneliti menyimpulkan bahwa 

multimedia merupakan suatu media yang dapat digunakan di bidang pendidikan 
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yang terdiri dari berbagai macam kombinasi grafik, teks, suara, video dan 

animasi dengan kegiatan interaktif yang sangat tinggi, yang menampilkan 

informasi, pesan, atau isi pelajaran sehingga terjadi keterpaduan secara 

keseluruhan. 

 

b.  Tujuan Penggunaan Multimedia 

   Sri Anitah (2008:61) mengatakan penggunaan Multimedia mempunyai 

tujuan dalam pendidikan dan pelatihan yaitu melibatkan siswa dalam 

pengalaman multisensori untuk meningkatkan kegiatan belajar. Pada masa lalu, 

pengalaman yang paling dominan adalah kata – kata tertulis dan lisan melalui 

buku teks dan ceramah. Saat ini, dimanfaatkannya multimedia dan berbagai 

sumber informasi serta metode pembelajaran, pencapaian hasil pembelajaran 

diharapkan dapat meningkat. Selain itu Benny A. Pribadi & Yuni Katrin 

(7.15:2010) mengemukakan tujuannya yaitu untuk membantu siswa dalam 

penelusuran informasi yang mereka perlukan seperti membuat proyek, dan tugas 

– tugas yang memerlukan mereka untuk melakukan kegiatan mencari, 

menemukan dan memakai informasi yang sesuai. 

 

c.  Jenis – jenis Multimedia  

 Menurut Smaldino, dkk, dalam Sri Anitah (2008: 62) mengatakan jenis –  

jenis Multimedia yaitu : 

1) Hypermedia merupakan media yang memiliki komposisi materi – materi 

yang tidak berurutan. Hypermedia mengacu pada software komputer yang 

menggunakan unsur – unsur teks grafis, video, dan audio yang dihubungkan 

dengan cara yang dapat mempermudah pemakai untuk beralih ke suatu 

informasi. 

2) Media interaktif yaitu media yang meminta siswa mempraktekkan 

ketrampilan dan menerima balikan. Media interaktif berbasis komputer 

menciptakan lingkungan belajar multimedia dengan ciri – ciri baik video 

maupun pembelajaran berbasis komputer. 
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3) Virtual Reality yaitu media yang melibatkan pengalaman multisensori dan 

berinteraksi dengan fenomena sebagaimana yang ada di dalam dunia nyata. 

Virtual reality merupakan salah satu aplikasi teknologi berbasis komputer 

yang terbaru. 

4) Expert system yaitu paket software yang mengajarkan kepada siswa 

bagaimana memecahkan masalah kompleks dengan menerapkan kebijakan 

ahli secara kolektif di lapangan. 

 

d.  Objek Multimedia 

Sutopo (2003:8-220) mengemukakan objek Multimedia terbagi menjadi : 

1) Teks 

Teks merupakan dasar dari pengolahan kata dan informasi berbasis 

multimedia. Dalam kenyataannya multimedia  menyajikan  informasi  

kepada audiens dengan cepat, karena tidak diperlukan membaca secara rinci 

dan teliti. Kebanyakan sistem multimedia dirancang dengan  menggunakan 

teks karena teks merupakan sarana yang efektif untuk  mengemukakan  ide-

ide dan menyediakan instruksi-instruksi kepada user (pengguna). 

2) Image 

Secara umum image atau grafik berarti still image seperti foto dan 

gambar. Manusia sangat berorientasi pada visual dan gambar merupakan 

sarana yang sangat baik untuk menyajikan informasi. 

3) Animasi 

Animasi adalah pembentukan gerakan dari berbagai media atau objek 

yang divariasikan dengan gerakan transisi,  efek-efek, juga suara yang 

selaras dengan gerakan animasi tersebut atau animasi merupakan 

penayangan frame - frame gambar secara cepat untuk menghasilkan kesan 

gerakan. 

4) Audio 

Penyajian audio atau suara merupakan cara lain untuk lebih 

memperjelas pengertian suatu informasi. Contohnya, narasi merupakan 

kelengkapan  dari  penjelasan yang  dilihat  melalui video. Suara  dapat  
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lebih menjelaskan karakteristik suatu gambar, misalnya musik dan suara 

efek (sound effect).  Salah satu bentuk bunyi yang bisa digunakan  dalam 

produksi multimedia adalah  Wave form Audio yang merupakan format file 

audio yang berbentuk digital. Kualitas produknya bergantung pada sampling 

rate (banyaknya sampel per detik), waveform (wav) merupakan standar 

untuk Windows PC. 

5) Video 

Video merupakan elemen multimedia paling kompleks karena 

penyampaian informasi yang lebih komunikatif dibandingkan gambar biasa. 

Walaupun terdiri dari elemen-elemen yang sama seperti grafik, suara dan 

teks, namun bentuk video. 

6)   Interactive Link 

Multimedia  adalah media interaktif, dimana pengguna dapat menekan 

mouse atau objek pada screen seperti button atau teks dan menyebabkan 

program melakukan perintah tertentu. Interactive link dengan informasi yang 

dihubungkannya sering kali dihubungkan secara keseluruhan sebagai 

hypermedia. Secara spesifik, dalam hal ini termasuk hypertext (hotword), 

hypergraphics dan hypersound menjelaskan jenis informasi yang 

dihubungkan. 

 

e.  Unsur-unsur Multimedia   

Unsur – unsur pendukung dalam Multimedia antara lain : 

1) Teks yaitu bentuk data Multimedia yang paling mudah disimpan dan 

dikendalikan. Teks merupakan yang paling dekat dengan kita dan yang 

paling banyak kita lihat. Teks dapat membentuk kata, surat atau narasi dalam 

multimedia yang menyajikan bahasa kita. Kebutuhan teks tergantung pada 

kegunaan aplikasi multimedia. Secara umum ada empat macam teks yaitu 

teks cetak, teks hasil scan, teks elektronis dan hyperteks. 

2) Grafik Alasan digunakan untuk gambar dalam presentasi atau publikasi 

multimedia adalah karena lebih menarik perhatian dan dapat mengurangi  
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kebosanan dibandingkan dengan teks. Gambar dapat meringkas dan 

menyajikan data kompleks  dengan cara  yang baru dan lebih berguna. Sering 

dikatakan bahwa sebuah gambar mampu menyajikan seribu kata. Tapi ini 

berlaku hanya ketika kita biasa menampilkan gambar yang diinginkan saat 

kita memerlukannya. Multimedia membatu kita melakukan hal ini, yakni 

ketika gambar grafis menjadi objek suatu link. Grafis sering kali muncul 

sebagai backdrop (latar belakang) suatu teks untuk menghadirkan kerangka 

yang mempermanis teks. Secara umum ada lima macam gambar atau grafik 

yaitu gambar vektor (vector image), gambar bitmap (bitmap image), clip art, 

digitized picture dan hyperpicture. 

3) Bunyi atau Sound dalam komputer multimedia, khususnya pada aplikasi 

bidang bisnis dan game sangat bermanfaat. Komputer multimedia tanpa 

bunyi hanya disebut unimedia, bukan multimedia. Bunyi atau sound dapat 

kita tambahkan dalam produksi multimedia melalui suara, musik dan efek-

efek suara. Seperti halnya pada grafik, kita dapat membeli koleksi sound 

disamping juga menciptakan sendiri. Beberapa jenis objek bunyi yang biasa 

digunakan dalam produksi multimedia yakni format waveform audio, 

compact disk audio, MIDI, sound track dan mp3. 

4) Video adalah rekaman gambar hidup atau gambar bergerak yang saling 

berurutan. Terdapat dua macam video yaitu video analog dan video digital. 

Video analog dibentuk dari deretan sinyal elektrik (gelombang analog) yang 

direkam oleh kamera dan dipancarluaskan melalui gelombang udara. 

Sedangkan video digital dibentuk dari sederetan sinyal digital yang 

berbentuk yang menggambarkan titik sebagai rangkaian nilai minimum atau 

maksimum, nilai minimum berarti 0 dan nilai maksimum berarti. Terdapat 

tiga komponen utama yang membentuk video digital yaitu frame rate, frame 

size dan data type. Frame rate menggambarkan berapa kali bingkai gambar 

muncul setiap detiknya, sementara frame size merupakan ukuran fisik 

sebenarnya dari setiap bingkai gambar dan data type menentukan seberapa 

banyak perbedaan warna yang dapat muncul pada saat bersamaan. 
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5) Animasi dalam multimedia merupakan penggunaan komputer untuk 

menciptakan gerak pada layar. Ada sembilan macam animasi yaitu animasi 

sel, animasi frame, animasi sprite, animasi lintasan, animasi spline, animasi 

vector, animasi karakter, animasi computational dan morphing.  

(http://blank91.wordpress.com/2008/21/02/pengertian multimedia) 

 

f.  Multimedia KITS 

Menurut Smaldino dalam Sri Anitah (2008:62) Multimedia KITS merupakan 

kumpulan bahan – bahan yang berisi lebih dari satu jenis media yang 

diorganisasikan sekitar satu topik. Jenis ini termasuk CD-ROM, slides, 

audiotapes, videotapes, gambar diam, media cetak, OHT, peta, lembar kerja, 

bagan, grafis objek dan model. Pendapat tersebut diperkuat oleh Beny A. Pribadi 

& Yuni Katrin (2010:7.15) mengatakan Multimedia KITS adalah medium yang 

banyak digunakan dalam proses belajar – mengajar khususnya untuk mengajar 

pengetahuan dan ketrampilan yang bersifat khusus atau keahlian. Bentuk 

multimedia adalah suatu koleksi atau paket yang terdiri dari dua atau lebih benda 

yang masing – masing saling berhubungan dengan suatu topik tertentu. Ada 

kecenderungan yang mengartikan multimedia kit benar – benar merupakan kit 

yang berisikan berbagai jenis media, misalnya medium cetak, filmstrip, realia, 

dan tentu saja yang berhubungan dengan satu topik tertentu. 

Dari dua pendapat diatas maka peneliti menyimpulkan Multimedia KITS 

adalah medium yang banyak digunakan dalam proses belajar – mengajar untuk 

mengajar pengetahuan dan ketrampilan yang bersifat khusus atau keahlian yang 

merupakan kumpulan bahan – bahan yang berisi lebih dari satu jenis media yang 

diorganisasikan sekitar satu topik. Jenis ini termasuk CD-ROM, Slides, 

audiotapes, videotapes, gambar diam, media cetak, OHT, peta, lembar kerja, 

bagan, grafis objek dan model.  
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Berikut ini adalah kelebihan dan kelemahan Multimedia KITS oleh Beny A. 

Pribadi & Yuni Katrin (2010:7.16-7.17) mengatakan antara lain : 

1) Kelebihan 

Multimedia KITS adalah medium yang menarik untuk digunakan 

sebagai sarana belajar sehingga dapat membuat suasana belajar menjadi 

menyenangkan. Hal ini disebabkan medium ini adalah medium yang bersifat 

multisensory. Kebanyakan pengguna kit yang sebagian besar berstatus 

sebagai murid, senang belajar tentang sesuatu dengan jalan menggunakan 

berbagai inderanya, khususnya indera peraba. 

Medium ini didesain untuk digunakan oleh seseorang pengguna 

maupun kelompok pengguna yang memiliki kebutuhan informasi yang sama. 

Lebih dari itu, Mutimedia KITS bisa digunakan dalam kelas, ruangan 

perpustakaan, atau dibawa ke lokasi lain dengan atau tanpa supervisi dari staf 

perpustakaan. 

Variasi isi, jenis media dan penggunanya membuat Multimedia KITS  

sebagai medium yang serbaguna dan dapat menyampaikan informasi tentang 

berbagai subyek atau materi pelajaran.  

 

2) Kelemahan 

Setiap komponen Multimedia saling terkait pada satu topik tertentu. 

Apabila salah satu komponen hilang atau rusak karena kurangnya 

pengawasan dalam pemakaian maka akan membuat keseluruhan koleksi kit 

tersebut menjadi tidak berguna atau tidak efektif lagi. Keadaan ini akan 

menjadi lebih buruk lagi karena produsen sering kali tidak menyediakan 

bagian – bagian kit yang diperlukan dan mengharuskan kita membeli koleksi 

tersebut secara utuh.  

Multimedia KITS sering disebut sebagai medium yang mahal. Salah 

satu alasannya adalah karena medium ini membutuhkan alat penunjang lain 

misalnya proyektor yang digunakan untuk melihat slide atau video player 

untuk menonton kaset video. 
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Multimedia KITS yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 

media peta, media gambar diam dan media video. 

1) Media peta 

a)   Pengertian Media peta 

Sri Anitah (2008:24) mengatakan peta adalah gambar 

permukaan bumi atau beberapa bagian dari padanya, yang 

menunjukkan ukuran dan posisi yang relatif, menurut skala yang 

digambarkan. Sedangkan Tim Penyusun Geografi (2003:10) 

berpendapat bahwa peta adalah gambaran permukaan bumi pada 

bidang datar yang digambarkan dengan skala dan disesuaikan dengan 

tujuan tertentu. Hal tersebut senada dikatakan Romenah dkk (2009:5) 

peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan 

skala tertentu melalui suatu sistem proyeksi.  

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

yang dimaksud peta adalah gambaran tentang permukaan bumi pada 

bidang datar dengan skala tertentu. 

 

b)   Kelebihan media peta 

(1) Memberikan pengetahuan pada siswa tentang posisi dan 

kesatuan politik, keadaan alam, daerah kepulauan dan lain – lain. 

(2) Merangsang minat belajar siswa terhadap penduduk dan keadaan 

geografis. 

(3) Mengkonkritkan pesan – pesan yang abstrak. 

(4) Memahami kejadian – kejadian di muka bumi, bentuk bumi, 

distribusi penduduk, tumbuh – tumbuhan dan sebagainya. 

(5) Memperjelas pengetahuan siswa tentang wilayah. 

 

c)   Kekurangan media peta 

(1) Memerlukan kemampuan khusus dalam membaca peta. 

(2) Rumit karena banyak menggunakan simbol-simbol, garis – garis 

dan lain – lain. 
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2) Media gambar diam 

a)   Pengertian Gambar diam 

Gerlach & Ely dalam Sri Anitah (2008:7) mengatakan bahwa 

gambar tidak hanya bernilai seribu bahasa, tetapi juga seribu tahun atau 

seribu mil. Melalui gambar dapat ditunjukkan kepada siswa suatu 

tempat, orang, dan segala sesuatu dari daerah yang jauh dari jangkauan 

pengalaman belajar sendiri. Gambar juga dapat memberikan gambaran 

dari waktu yang telah lalu atau potret gambaran masa yang akan datang. 

Sedangkan Beny A. Pribadi & Yuni Katrin (2010:6.4) berpendapat 

gambar foto atau yang menyerupai gambar foto yang merupakan 

representasi objek dan peristiwa tertentu seperti orang, proses atau suatu 

kejadian.  

    Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa media gambar diam adalah 

gambar yang memberikan pengalaman belajar langsung dari waktu yang 

telah lalu atau sebagai potret gambaran di masa yang akan datang. 

 

b)   Kelebihan Media gambar diam 

(1) Dapat menterjemahkan ide – ide abstrak ke dalam bentuk yang 

lebih nyata. 

(2) Banyak tersedia dalam buku – buku. 

(3) Sangat mudah dipakai karena tidak membutuhkan peralatan. 

(4) Relatif tidak mahal. 

(5) Dapat dipakai untuk berbagai tingkat pelajaran dan bidang studi. 

 

c)   Kekurangan media gambar diam 

(1) Kadang terlampau kecil untuk ditunjukkan di kelas yang besar. 

(2) Gambar mati adalah gambar dua dimensi. 

(3) Tidak dapat menunjukkan gerak. 

(4) Siswa tidak selalu mengetahui bagaimana membaca gambar. 
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3) Media Video 

Arif S. Sardiman (2007:74) mengatakan video sebagai media audio- 

visual yang menampilan gerak, semakin lama semakin populer dalam 

masyarakat kita. Pesan yang disajikan bisa bersifat fakta maupun fiktif, bisa 

bersifat informatif, edukatif, maupun instruksional. Sebagian besar tugas film 

dapat digantikan oleh video. Tetapi tidak berarti video akan menggantikan 

kedudukan film. Masing – masing mempunyai kelebihan dan kekurangan 

masing – masing. Sedangkan menurut Etin Solihatin (2007:30) media video 

merupakan salah satu jenis media audio visual. Jenis media audio-visual ini 

misalnya film. Media sekarang ini sudah banyak digunakan untuk keperluan 

pembelajaran. Sebagian fungsi film sudah bisa digantikan oleh media video. 

Biaya produksi dan perawatan video lebih murah dibanding film. 

Pengoperasiannya pun jauh lebih praktis sehingga tidak heran apabila media 

video saat ini lebih populer dan diminati dibanding media film. Oleh karena 

itu, saat ini media video telah banyak diproduksi untuk keperluan 

pembelajaran. 

 Dari dua pendapat tersebut dapat disimpulkan media video dapat 

dikatakan sebagai media audio - visual yang semakin lama semakin populer 

dalam masyarakat kita. Media sekarang ini sudah banyak digunakan untuk 

keperluan pembelajaran. 

 

a)  Kelebihan video 

(1) Dapat menarik perhatian untuk periode – periode yang singkat dari 

rangsangan luar lainnya. 

(2) Dengan alat perekam pita video sejumlah besar penonton dapat 

memperoleh informasi dari ahli – ahli / spesialis. 

(3) Demonstrasi yang sulit bisa dipersiapkan dan direkam sebelumya 

sehingga pada waktu mengajar guru bisa memusatkan perhatian pada 

penyajiannya. 

(4) Menghemat waktu dan rekaman dapat diputar berulang – ulang. 
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(5) Karena TV bisa mengamati lebih dekat obyek yang sedang bergerak 

atau obyek yang berbahaya seperti harimau. 

(6) Keras lemah suara ada bisa diatur dan disesuaikan bila akan disisipi 

komentar yang akan didengar. 

(7) Gambar proyeksi biasa dibekukan untuk diamati dengan seksama. 

(8) Ruangan tidak perlu digelapkan waktu menyajikannya. 

 

b)  Kekurangan video 

(1) Perhatian penonton sulit dikuasai, partisipasi mereka jarang 

dipraktikan. 

(2) Sifat komunikatifnya bersifat satu arah dan harus diimbangi dengan 

pencarian bentuk umpan balik yang lain. 

(3) Kurang mampu menampilkan detail dari obyek yang disajikan secara 

sempurna. 

(4) Memerlukan peralatan yang mahal dan kompleks. 

 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

Indah Setyaning Jati (2009) dalam penelitiannya yang berjudul Penggunaan 

Media Gambar untuk Mengatasi Kesulitan Belajar Membaca Permulaan di Kelas 1 

SD Negeri Karangwaru 1 Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen Tahun Pelajaran 

2008/2009, dengan kesimpulan bahwa pembelajaran Bahasa Indonesia dengan 

menggunakan media gambar  dapat mengatasi kesulitan belajar membaca permulaan 

pada siswa kelas 1 SD Negeri  Karangwaru 1. 

Sukarni (2009) dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan Prestasi 

Belajar IPS Melalui Pembelajaran Kooperatif Pada Siswa Kelas V SDN 03 Lalung 

Karanganyar Tahun 2009, dengan kesimpulan pembelajaran kooperatif dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa.  

Ani Rediyati (2009)  dalam penelitiannya Peningkatan Motivasi Belajar IPA 

Melalui Pembelajaran Menggunakan Media Scienc Education Quality Improvement 

Project (SEQIP) Kelas VI SD Negeri Tegalmulyo No. 157 Kec. Banjarsari 
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Surakarta, dengan kesimpulan proses pembelajaran IPA  dengan media SEQIP dapat 

meningkatkan motivasi siswa.  

 

C. Kerangka Berfikir 

Kegiatan belajar merupakan inti dari kegiatan di sekolah, sebab semua 

kegiatan belajar dimaksudkan untuk mencapai keberhasilan proses belajar bagi 

setiap siswa yang sedang menjalani studi di sekolah tersebut. Namun kegiatan 

belajar bagi siswa terkadang mengalami kesulitan, baik yang berasal dari dalam 

maupun dari luar diri siswa. 

Semula guru mengajar  tokoh – tokoh pahlawan hanya dengan menjelaskan 

saja kurang memanfaatkan penggunaan media pembelajaran. Guru hanya 

menggunakan metode ceramah sehingga pembelajaran tersebut bersifat monoton. 

Akibatnya siswa merasa kurang termotivasi dengan pembelajaran tersebut.           

Guru mengambil langkah mengajar dengan menggunakan media 

pembelajaran yaitu menggunakan multimedia KITS yang terdiri dari media gambar 

diam, media peta dan media video.  Multimedia KITS adalah gabungan beberapa 

media yang diorganisasikan ke dalam satu topik. Adapun kelebihan multimedia 

KITS adalah menarik perhatian siswa dan media tersebut mudah dibawa kemana- 

mana. 

Guru menggunakan multimedia KITS yang nantinya diharapkan dapat 

meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran IPS. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dibuat skema kerangka pikir agar 

penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari masalah yang telah dirumuskan, 

maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat penulis jelaskan sesuai dengan 

gambar 3. 
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- Kurangnya pemanfaatan media. 
- Pembelajaran IPS masih bersifat 

monoton. 
- Guru hanya menggunakan metode 

ceramah. 

 
Motivasi belajar siswa meningkat. 

Guru menggunakan multimedia KITS 
yang terdiri dari media peta, media 
gambar diam, dan media video dalam 
pembelajaran IPS. 

 
Motivasi belajar 

IPS rendah 

 

 

  Kondisi Awal           

 

            

                                                                                                                     

                 

  

 Tindakan 

          

     

                                     

 

 

  

 Kondisi Akhir 

       

Gambar  3 : Bagan Kerangka Pikir 

 

Seperti yang diuraikan diatas, bahwa penyampaian materi dalam pembelajaran 

IPS akan lebih baik jika proses pembelajaran tersebut menggunakan multimedia 

KITS. Apabila hal ini diterapkan maka siswa akan termotivasi dalam mengikuti 

pembelajaran IPS. 

 

D.Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka hipotesis yang dapat penulis ajukan  

sebagai berikut "Dengan menggunakan multimedia KITS dapat meningkatkan 

motivasi belajar IPS pada siswa kelas V SD Negeri 1 Bendan tahun pelajaran 

2009/2010".

Siklus 1 

Siklus 2 
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BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan  di SD Negeri 1 Bendan, Kecamatan Banyudono, 

Kabupaten Boyolali. Tempat ini dipilih sebagai tempat penelitian dengan 

pertimbangan antara lain karena menghemat waktu dan biaya. Penelitian ini diawali 

dengan pelaksanaan uji coba instrumen. Hasil uji coba instrumen selanjutnya 

dijadikan dasar untuk perbaikan dan penyempurnaan instrumen. Setelah diadakan 

perbaikan instrumen, selanjutnya dilaksanakan pengumpulan data kemudian 

diadakan analisis data untuk menguji hipotesis dan penarikan kesimpulan. Akhir 

dari laporan ini adalah penyusunan laporan.  

 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian  ini  dilaksanakan  pada semester genap tahun pelajaran 

2009/2010, selama 6 bulan yaitu bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2010. Pada 

bulan Januari peneliti mulai menyusun proposal dan mengkonsultasikan kepada 

dosen pembimbing, pada pertengahan bulan Januari sampai awal bulan Maret 

merevisi proposal, pertengahan bulan Maret 2010 mengajukan ijin kepada Dekan 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Kampus Universitas Sebelas Maret 

Surakarta, akhir Maret 2010 menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

dan mengadakan penelitian pra tindakan. Pada bulan April 2010 dilaksanakan 

penelitian yang terdiri dari dua siklus yaitu siklus 1 dan siklus 2. Setelah selesai 

melaksanakan siklus 1 dan siklus 2, kegiatan penelitian adalah menganalisa data 

dilakukan pada awal bulan Mei 2010. Pada minggu ke 2 bulan Mei 2010 peneliti 

mulai menyusun hasil laporan. Pada bulan Juni 2010 peneliti mulai meminta 

pengesahan laporan dan dilanjutkan dengan ujian skripsi. Dari uraian di atas, secara 

rinci dapat dilihat pada lampiran 5. 
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B. Bentuk dan Strategi Penelitian 

1. Bentuk Penelitian 

Berdasarkan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka 

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berawal pada data dan 

bermuara pada kesimpulan dengan bentuk penelitian tindakan kelas dan jenis 

penelitiannya adalah Penelitian Tindakan Kelas  (PTK). 

 

2. Strategi Penelitian 

Sehubungan dengan data yang akan diperoleh/dikumpulkan berupa data 

yang langsung tercatat dari kegiatan di lapangan, maka bentuk pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan jenis penelitiannya 

adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Adapun alasan mengadakan penelitian 

tindakan kelas yaitu: a. PTK mengkaji masalah pendidikan yang berkaitan 

dengan pembelajaran di dalam kelas yang dilaksanakan oleh guru, b. PTK 

dilaksanakan sendiri oleh guru sehingga akan dapat meningkatkan pemahaman 

diri siswa untuk membuat perubahan yang lebih baik, c. memecahkan masalah 

pembelajaran yang  dihadapi guru kelas, d. Tidak mengganggu aktivitas guru 

dalam proses pembelajaran. 

Adapun model penelitian tindakan kelas ini menggambarkan sebagai 

serangkaian langkah yang membentuk siklus atau putaran tindakan. Dalam 

penelitian tindakan diawali dengan perencanaan tindakan (planning), Tindakan 

(Action), Pengamatan (Observation) dan Refleksi (Reflecting) dan seterusnya 

sampai perbaikan atau peningkatan yang diharapkan tercapai (kriteria 

keberhasilan) dapat dilihat pada gambar 4. 
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          Perencanaan 

 

 

                                     Refleksi 

                              Perbaikan 

                               Rencana 

                         Tindakan / Observasi 

 

       

                                     Refleksi 

 

   Tindakan / Observasi 

 

  Perbaikan 

    Refleksi                                   Rencana 

 

 

                                                         

               Tindakan / Observasi  

 

 

                                                               Dan seterusnya 

 

               Gambar 4 : Spiral Penelitian Tindakan Kelas (Hopkins,1993) 

 

C. Sumber Data  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan berbagai sumber untuk 

memperlancar penelitian. Data penelitian yang dikumpulkan berupa informasi 

tentang peningkatan motivasi belajar pada siswa SD Negeri 1 Bendan pada materi 

tokoh – tokoh pahlawan pergerakan nasional, hasil observasi, hasil wawancara dan 
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aktivitas siswa dalam pembelajaran. Data penelitian dikumpulkan dari beberapa 

sumber yang meliputi : 

1. Informan atau nara sumber yaitu siswa kelas V SD Negeri 1 Bendan. 

2. Arsip nilai ulangan harian. 

3. Hasil pengamatan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan 

multimedia KITS. 

4. Teman sejawat (guru). 

 

D. Subyek  Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi sasaran penelitian adalah strategi yang 

tepat dalam pembelajaran IPS yang sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan 

belajar agar tercipta suasana belajar yang membangun motivasi siswa sehingga 

tercipta pembelajaran yang kondusif. Subyek penelitian ini adalah siswa – siswi  

kelas V SD Negeri 1 Bendan, Banyudono,  Boyolali  Tahun  Ajaran  2009 /  2010 

sejumlah 22 orang, laki – laki 14 anak dan perempuan 8 anak. 

 

E.  Tehnik Pengumpulan data  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa tehnik untuk 

mengumpulkan data. Setiap tehnik mempunyai kekurangan, namun dari kekurangan 

tersebut dapat ditunjang dengan kelebihan tehnik yang lain. Sehingga tehnik yang 

satu dengan tehnik yang lain bisa untuk saling melengkapi. Tehnik pengumpulan 

data yang penulis gunakan antara lain : 

1.  Angket motivasi 

Riduwan (2009:26) mengatakan angket sering dikenal sebagai kuesioner. 

Angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang bersedia 

memberikan respons (responden) sesuai dengan permintaan pengguna. Tujuan 

penyebaran angket adalah mencari informasi yang lengkap mengenai suatu 

masalah dari responden tanpa merasa khawatir bila responden memberikan 

jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam pengisian daftar pertanyaan. 

Di samping itu, responden mengetahui informasi tertentu yang diminta.  
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Angket dibedakan menjadi dua jenis yaitu :  

a. Angket terbuka ialah angket yang disajikan dalam bentuk sederhana 

sehingga responden dapat memberikan isian sesuai dengan kehendak dan 

keadaannya. 

b. Angket tertutup adalah angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa 

sehingga responden diminta untuk memilih satu jawaban yang sesuai dengan 

karakteristik dirinya dengan cara memberikan tanda silang (x) atau tanda 

cheklist (v). 

Angket dalam penelitian ini adalah angket motivasi. Bentuk angket ini 

adalah angket tertutup, dimana responden hanya memberikan jawaban pada 

setiap pertanyaan yang sudah tersedia. Angket ini digunakan untuk mengetahui 

peningkatan motivasi belajar siswa kelas V SD Negeri 1 Bendan mata pelajaran 

IPS sebelum dan sesudah dilaksanakan pembelajaran dengan menggunakan 

multimedia KITS. Angket motivasi ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan 

penelitian yang lebih lanjut.  

 

2. Observasi  

Observasi  merupakan suatu tindakan pengamatan langsung kepada obyek 

yang diamati untuk mengetahui kenyataannya. Observasi ini dilakukan untuk 

menyaring data keadaan siswa pada proses pembelajaran di kelas. Observasi yang 

dilakukan peneliti adalah observasi langsung. Maksud observasi langsung adalah 

tanpa perantara yang bertujuan agar hasilnya lebih obyektif. Pengamatan  dilihat  

menggunakan multimedia KITS dalam pembelajaran IPS di kelas V SD Negeri 1 

Bendan  Banyudono, Boyolali.  

Dengan observasi dapat kita peroleh gambaran yang lebih jelas tentang 

kehidupan sosial, yang sukar diperoleh dengan metode lain. Observasi dapat 

dilakukan apabila kita belum cukup memperoleh keterangan tentang masalah 

yang kita selidiki. Observasi ada tiga macam, yaitu : 

a.    Observasi partisipan 

Observasi partisipan ini dilakukan untuk pengamatan sendiri dimana peneliti 

memasuki dan mengikuti semua kegiatan yang sedang dilakukan. 
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b. Observasi sistematik 

Observasi ini semua aspek yang diamati sudah terdaftar secara sistematik. 

Observasi ini dilakukan oleh peneliti tanpa memasuki dan mengikuti semua 

kegiatan yang sedang diamati. 

c.  Obsevasi eksperimental  

Observasi ini, peneliti tidak ikut berperan dalam pengamatan, tetapi peneliti 

mengendalikan unsur – unsur observasi dengan tujuan evaluasi. 

Bentuk observasi dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, dimana 

peneliti dalam penelitian ini, berperan aktif dalam semua pembelajaran di kelas. 

Observasi ini digunakan untuk mendapatkan data yang dipelukan sebagai dasar 

untuk memperoleh data – data mengenai seluruh aktivitas atau tingkah laku siswa 

dalam pembelajaran IPS. 

 
3. Test  

Tes sebagai instrumen pengumpul data adalah serangkaian pertanyaan 

atau latihan yang digunakan untuk mengukur ketrampilan pengetahuan, 

intelegensi, kemampuan, atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok.  

Ada beberapa macam tes pengumpul data, yaitu : 

a.  Tes Kepribadian 

Tes kepribadian adalah tes yang digunakan untuk mengungkapkan kepribadian 

seseorang. 

b.  Tes Bakat  

Tes bakat adalah tes yang digunakan untuk mengukur atau mengetahui bakat 

seseorang. 

c.  Tes Prestasi 

Tes prestasi adalah tes yang digunakan untuk mengukur pencapaian seseorang 

setelah mempelajari sesuatu. 

d. Tes Intelegensi 

Tes intelegensi adalah tes yang digunakan untuk membuat penaksiran atau 

perkiraan terhadap tingkat intelektual seseorang dengan cara memberikan 

berbagai tugas kepada orang yang diukur intelegensinya. 
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e. Tes Sikap 

Tes sikap adalah tes yang digunakan untuk mengukur sikap seseorang. 

Adapun dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan tes prestasi yang 

digunakan untuk mengukur pencapaian hasil seseorang setelah mempelajari 

sesuatu. 

 

F.   Validitas Data 
Untuk menjamin dan mengembangkan validitas data yang akan dikumpulkan 

dalam  penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik trianggulasi. Patton dalam  

Slamet (2007:54-55) membagi tehnik trianggulasi menjadi empat macam yaitu :  

1.      Trianggulasi data 

Trianggualasi ini disebut juga trianggulasi sumber. Cara ini mengarahkan 

peneliti agar di dalam mengumpulkan data, wajib menggunakan beragam 

sumber yang tersedia, artinya data yang sama/sejenis, akan lebih mantap 

kebenarannya bila digali dari beberapa sumber data yang berbeda.  Dengan 

mengenali data dari sumber berbeda data sejenis bisa tertuju kemantapan dan 

kebenarannya.  

2.      Trianggulasi Metode 

Mengumpulkan data yang sejenis dengan menggunakan tehnik pengumpulan 

data yang berbeda. Disini yang ditekankan adalah penggunaan tehnik atau 

metode pengumpulan data yang berbeda yang mengarah pada sumber data 

yang sama untuk menguji kemantapan informasinya. 

3.      Trianggulasi peneliti 

Yaitu hasil penelitian baik berupa data atau kesimpulan bagian tertentu atau 

keseluruhannya bisa diuji validitasnya dari beberapa peneliti. 

4.      Trianggulasi teoritis 

Trianggulasi teori ini dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan perspektif 

lebih dari satu teori dalam membahas masalah yang dikaji. 

Dari beberapa tehnik trianggulasi tersebut diatas, peneliti menggunakan tehnik 

trianggulasi data atau trianggulasi sumber agar data yang telah berhasil digali, 

dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan penelitian dapat diperoleh kemantapan dan 

kebenarannya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan lembar pengamatan/ 
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observasi dari guru mitra (teman sejawat) dan dari guru (peneliti). Dari hasil 

observasi tersebut kemudian dibandingkan dan hasilnya mengalami peningkatan 

motivasi. 

 

G.  Analisis Data 

Sumadi Suryabrata (2004:136) mengatakan analisis data adalah proses 

penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan 

diinterprestasikan. Sedangkan H.B Sutopo (2003:18) mengemukakan dalam proses 

analisa ada tiga komponen yang harus disadari oleh peneliti. Tiga komponen 

tersebut adalah : 1) data reduksi, 2) sajian data, 3) penarikan kesimpulan atau 

verifikasi.  

   Dengan demikian maka dalam tahapan ini ada tiga komponen pokok yang 

harus dilaksanakan, yaitu : 

a. Reduksi data yaitu proses menyeleksi data awal, memfokuskan 

menyederhanakan dan mengabstraksi data kasar yang ada dalam fieldnote 

(catatan lapangan). Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan 

penelitian. Data reduksi adalah sesuatu bentuk analisa yang mempertegas, 

memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan 

mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dilakukan. 

b. Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan 

penelitian dapat dilakukan. Dengan melihat penyajian data, maka akan 

dimengerti apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu 

pada analisa ataupun tindakan berdasarkan pengertian tersebut. 

c. Penarikan kesimpulan (verifikasi) dalam tahapan ini apabila ditemukan data 

yang akurat, maka peneliti tidak segan – segan untuk melakukan penyimpulan 

ulang. Peneliti dalam hal ini bersifat terbuka. 

   Dalam penelitian ini digunakan model induktif interaktif. Model analisis ini 

memiliki tiga komponen pokok analisis yaitu reduksi data, sajian data, dan 

penarikan kesimpulan yang aktivitasnya dilakukan dalam bentuk interaktif dengan 

proses pengumpulan data sebagai suatu siklus. Dalam bentuk ini peneliti tetap 

bergerak diantara empat komponen (termasuk pengumpulan data) selama proses 
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pengumpulan data berlangsung. Kemudian setelah pengumpulan data peneliti 

bergerak  diantara tiga komponen pokok yaitu reduksi data, sajian data dan 

penarikan kesimpulan. 

 

H. Indikator Kinerja 

         Indikator kinerja merupakan rumusan kinerja yang akan dijadikan acuan atau 

tolak ukur dalam menentukan keberhasilan. Penelitian tindakan kelas ini dapat 

dikatakan berhasil apabila maksimal mencapai indikator. Kriteria ada peningkatan 

motivasi belajar yaitu :  

1. Rata-rata kelas untuk skor motivasi belajar > 60. 

2. Skor motivasi tinggi dicapai oleh maksimal 80 % dari seluruh peserta didik (n 

= 22, (maksimal dicapai oleh 18 siswa). Adapun penentuan skor hasil motivasi 

belajar adalah sebagai berikut : motivasi rendah < 60 > motivasi tinggi 

 

I. Prosedur Penelitian 

1.   Prosedur Penelitian 

a. Tahap Persiapan Tindakan 

Tahap persiapan tindakan meliputi : Kegiatan tim yang terdiri dari kepala 

sekolah, guru (sekaligus bertindak sebagai peneliti). 

1) Guru menyiapkan dan mengidentifikasi media yang akan digunakan 

dalam penelitian tersebut. 

2) Guru menyusun rencana pembelajaran, soal dan instrumen penilaian. 

b. Tahap Aplikasi Tindakan  

Dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini, mekanisme kerja 

diwujudkan melalui 2 siklus. Adapun langkah- langkah prosedur penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1) Perencanaan 

2) Tindakan 

3) Observasi 

4) Refleksi 
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2.  Perencanaan Siklus 

Perencanaan siklus penelitian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

a.   Siklus 1 (Pertama) 

1) Kegiatan Perencanaan 

Permohonan ijin  kepada  Kepala  Sekolah  SD  Negeri 1 Bendan   

Banyudono, Boyolali,  dapat ditempuh dengan  mudah  karena : 

a) Peneliti sebagai guru  SD Negeri  1 Bendan.   

b) Kepala Sekolah dan Dewan guru menyambut dengan baik dan 

menyarankan siap membantu jika memang dibutuhkan dalam proses 

penelitian. 

c) Peneliti menyusun RPP dengan Kompetensi Dasar dan Indikator :  

(1)   Kompetensi Dasar 

Mendeskripsikan perjuangan para tokoh pejuang pada masa 

penjajahan Belanda dan Jepang. 

(2)   Indikator 

(a) Menceritakan peranan beberapa tokoh pergerakan nasional 

pada masa penjajahan. 

(b) Membuat riwayat singkat/ringkasan cerita tentang tokoh – 

tokoh pergerakan nasional. 

d)   Peneliti menyiapkan instrumen dan penilaian. 

e)  Peneliti menyiapkan multimedia KITS yaitu gambar diam, peta dan 

video.  

(1) Gambar diam digunakan ketika guru menerangkan contoh – 

contoh tokoh pergerakan nasional disertai media gambar tokoh 

pahlawan. 

(2) Peta digunakan ketika guru menyuruh siswa menunjukkan dari 

mana asal tokoh pahlawan tersebut. 

(3) Video digunakan guru untuk memperjelas media gambar diam 

tokoh – tokoh pahlawan. 
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2) Tindakan  

a) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa  

b) Guru mengadakan tanya jawab dengan siswa tentang tokoh – tokoh 

pergerakan nasional yang diketahui oleh siswa dan dari mana asalnya. 

c) Guru menampilkan media gambar tokoh – tokoh pahlawan. 

d) Guru menyuruh siswa menyebutkan asal tokoh – tokoh pahlawan 

disertai dengan menunjukkan pada media peta. 

e) Tanya jawab tentang peranan beberapa tokoh pergerakan nasional pada 

masa penjajahan. 

f) Guru memutarkan media video yang berisi tokoh - tokoh pahlawan 

pergerakan nasional. 

g) Siswa diminta untuk membuat cerita riwayat singkat tentang tentang 

tokoh – tokoh pergerakan nasional. 

h) Guru menyimpulkan materi pelajaran. 

i) Siswa diberikan evaluasi dalam bentuk soal. 

j) Guru memberikan tindak lanjut dengan memberikan PR. 

3) Observasi 

Mengamati apakah penggunaan multimedia KITS dapat   

meningkatkan  motivasi  siswa pada  pembelajaran  yang berlangsung di  

dalam   kelas. Observasi  ini  dilakukan untuk  melihat dari semua 

pelaksanaan, apakah  dari semua  rencana yang  telah  dibuat   ada/ tidak 

ada penyimpangan  - penyimpangan  yang  dapat  memberikan  hasil  yang 

kurang  maksimal  untuk perbaikan  pembelajaran  IPS dalam 

meningkatkan motivasi dengan  menggunakan  multimedia  KITS  pada 

siswa  kelas  V SD Negeri 1 Bendan,  Banyudono, Boyolali. 

4) Kegiatan  Refleksi 

     Setelah melakukan tindakan – tindakan di atas apabila : 

a) Guru belum maksimal dalam menyampaikan materi kepada siswa 

dengan menggunakan multimedia KITS, sehingga  siswa kurang begitu 

paham terhadap apa yang disampaikan oleh guru. 

b) Belum terbiasanya guru menggunakan media dalam pembelajaran. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



50 

 

c) Hasil belajar yang dicapai siswa dari proses pembelajaran belum 

maksimal.   

 

b. Siklus 2 ( Kedua ) 

             Apabila dalam pelaksanaan tindakan pada siklus 1 mengalami  

kegagalan ataupun tidak sesuai dengan  rencana, maka  pelaksanaan  tindakan  

dapat  dilakukan  tindakan  kedua  pada   siklus  2 yaitu : 

1) Kegiatan Perencanaan 

a) Menambah buku pegangan selain pegangan dari sekolah. 

b) Peneliti menyusun RPP dengan Kompetensi Dasar dan Indikator :  

(1)    Kompetensi Dasar 

Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam 

memproklamasikan kemerdekaan. 

(2)    Indikator 

(a)   Menceritakan peristiwa – peristiwa penting yang terjadi di 

sekitar proklamasi. 

(b)   Menceritakan peranan beberapa tokoh yang terlibat dalam 

mempersiapkan kemerdekaan.  

c)  Peneliti menyiapkan instrumen dan penilaian. 

d) Peneliti menyiapkan multimedia KITS yaitu peta, gambar diam dan 

video. 

(1) Gambar diam digunakan ketika guru menerangkan contoh – contoh 

tokoh pergerakan nasional disertai media gambar tokoh pahlawan. 

(2) Peta digunakan ketika guru menyuruh siswa menunjukkan dari 

mana asal tokoh pahlawan tersebut. 

(3) Video mengenai pembacaan teks proklamasi. 

2) Tindakan 

a) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa 

dan pentingnya materi  ajar. 

b) Guru mengadakan tanya jawab mengenai peristiwa – peristiwa yang 

terjadi di sekitar proklamasi. 
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c) Guru menampilkan media gambar tokoh pahlawan. 

d) Siswa diminta untuk menyebutkan tempat – tempat yang digunakan 

untuk memproklamasikan kemerdekaan disertai dengan menunjukkan 

pada media peta. 

e) Guru memberi tugas membuat cerita peristiwa penting yang terjadi di 

sekitar proklamasi. 

f) Guru memutarkan media video yang berisi pembacaan teks proklamasi. 

g) Siswa diminta untuk merangkum isi video di dalam buku dan 

dikumpulkan di meja guru. 

h) Guru menyimpulkan materi pelajaran. 

i) Guru memberikan evaluasi dalam bentuk soal. 

j) Guru memberikan penilaian / Skor 

3) Observasi 

Mengamati apakah penggunaan multimedia KITS dapat   

meningkatkan  motivasi  siswa pada  pembelajaran  yang berlangsung di  

dalam kelas. Observasi ini dilakukan untuk melihat dari semua 

pelaksanaan, apakah  dari semua  rencana yang  telah  dibuat   ada/tidak ada 

penyimpangan  - penyimpangan  yang  dapat  memberikan  hasil  yang 

kurang  maksimal  untuk perbaikan  pembelajaran  IPS dalam 

meningkatkan motivasi dengan  menggunakan  multimedia  KITS  pada 

siswa  kelas  V SD Negeri 1  Bendan  Banyudono, Boyolali. 

4) Refleksi 

a) Guru dapat menyampaikan pembelajaran dengan baik. 

b) Proses pembelajaran sesuai dengan SK dan KD. 

c) Motivasi siswa lebih meningkat dalam mengikuti pembelajaran IPS 

dengan menggunakan multimedia KITS. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

1. Profil SD Negeri 1 Bendan Banyudono 

SD Negeri 1 Bendan adalah nama sebuah Sekolah Dasar yang terletak di desa 

Tegalarum Kelurahan Bendan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali yang 

sudah dikenal luas oleh masyarakat khususnya di Kelurahan Bendan dan sekitarnya. 

SD Negeri 1 Bendan merupakan salah satu sekolah favorit di Kelurahan Bendan. 

Walaupun letaknya di pedesaan tetapi minat masyarakat untuk menyekolahkan 

anaknya ke SD Negeri 1 Bendan cukup tinggi, karena prestasi SD Negeri 1 yang 

baik. 

SD Negeri 1 Bendan berdiri sekitar tahun 1982 dan saat ini memiliki 14 

ruangan. Pembagian ruangan dapat dipaparkan pada tabel 1.  

Tabel 1. Jumlah Ruang Bangunan 

No Ruang Jumlah  

1 Kelas 6 

2 Kepala Sekolah beserta ruang tamu 1 

3 Kantor guru 1 

3 UKS 1 

4 Perpustakaan dan komputer 1 

5 Kantin 1 

6 Kamar mandi siswa 2 

7 Kamar mandi guru 1 

Jumlah 14 

 

Pada tahun 2009/2010 jumlah siswa secara keseluruhan sejumlah 177, yang 

terdiri dari 83 siswa laki- laki dan 94 siswa perempuan. Sejumlah siswa tersebut 

terbagi menjadi 6 kelas yaitu kelas I sebanyak 31 siswa, kelas II sebanyak 32 siswa, 

kelas III sebanyak 34 siswa, kelas IV sebanyak 29 siswa, kelas V sebanyak 21 

siswa, kelas VI  sebanyak 30 siswa. 
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2. Keadaan Personil SD Negeri 1 Bendan 

Tahun pelajaran 2009/2010 SD Negeri 1 Bendan dipimpin oleh Kepala 

Sekolah, guru kelas sebanyak 6 orang, 2 guru agama yaitu islam dan kristen, guru 

penjaskes, guru WB (Widya Bakti) sebanyak 2 orang, dan penjaga sekolah.  

Demi kelancaran program – program sekolah dan semakin meningkatnya 

mutu pendidikan di SD Negeri 1 Bendan, maka segenap komponen pengelola 

sekolah, baik Kepala Sekolah, Komite Sekolah, guru dan karyawan senantiasa 

melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing – masing sebagai 

tertuang dalam program kerja yang telah direncanakan pada setiap tahun. 

Mekanisme kerja segenap pengelola SD tersebut berada di bawah koordinasi dan 

pengawasan Kepala Sekolah. 

 

B. Deskripsi Hasil Penelitian 

1. Kondisi Awal 

Kondisi awal pembelajaran IPS pada siswa kelas V SD 1 Bendan, 

Banyudono, Boyolali, dilakukan dengan menggunakan pendekatan konvensional. 

Pembelajaran IPS yang berlangsung di kelas V SD Negeri 1 Bendan selama ini 

kurang memanfaatkan media, sehingga siswa diberikan pelajaran hanya diam, 

mendengarkan, melihat, tetapi seakan – akan mereka kurang memahami apa yang 

dipelajari. Peneliti melihat bahwa mereka kurang termotivasi apabila diberi 

pertanyaan, mereka tidak bisa menjawab pertanyaan – pertanyaan yang diberikan 

oleh guru karena kurangnya motivasi tersebut dalam mengikuti pembelajaran. 

Apabila diberikan soal, nilai mereka kurang memuaskan karena kurangnya perhatian 

mereka pada waktu pembelajaran berlangsung. Guru lebih menekankan pada 

terselesaikan sejumlah materi pembelajaran yang ditetapkan pada silabus sesuai 

alokasi waktu yang tersedia daripada tingkat kemampuan siswa menyerap materi 

pelajaran. Sedangkan siswa  hanya dijadikan obyek dalam pembelajaran bukan 

sebagai subyek. Serta komunikasi pembelajaran hanya satu arah, kurangnya 

interaksi timbal balik antara guru dengan siswa dan antara siswa itu sendiri. 

Disinilah peran guru sebagai pembimbing sangat dibutuhkan. Hal ini menuntut 
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pengajar untuk bersikap lebih objektif dan profesional dalam melaksanakan 

tugasnya. 

Berdasarkan data nilai yang diperoleh dari hasil observasi pra tindakan sesuai 

lampiran 6 hasilnya dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2. Frekuensi Data Observasi Siswa Pra Tindakan 

No. Uraian pencapaian hasil Jumlah siswa 
1. Nilai kurang dari 60 14 siswa 
2. Nilai 61 sampai 70 7 siswa 
3. Nilai 71 sampai  80  1 siswa 

 

Dari data observasi pada pra tindakan sesuai tabel 2 nilai rata-ratanya 59. Dari 

nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar siswa kelas V SDN 1 

Bendan masih rendah. Adanya beberapa indikator yang masih memiliki porsi 

jawaban kurang dari 60 adalah 14 siswa, memberikan indikasi bahwa siswa kurang 

termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. 

 Kemudian guru memberikan hasil angket motivasi kepada siswa sesuai 

lampiran 24 dan 27 yang hasilnya dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3. Frekuensi Data Angket Siswa Pra tindakan 

No. Aspek pengamatan Rata-rata nilai motivasi belajar (%) 

1. Perhatian ( Attention) 62 
2. Relevansi ( Relevence) 57 
3. Kepercayaan diri ( Confidence) 60 
4. Kepuasan ( Satisfaction) 58 

Rata-rata 59 
 

Dari hasil angket siswa pra tindakan pada tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa 

nilai rata – rata siswa adalah 59. Maka dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar 

siswa kelas V SDN 1 Bendan masih rendah. Adanya beberapa indikator yang masih 

memiliki porsi jawaban yang kurang dari 80% memberikan indikasi bahwa siswa 

kurang termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. 

Kemudian untuk memperkuat data hasil penelitian, selain hasil observasi, hasil 

angket motivasi, guru memberikan data tambahan yaitu nilai hasil belajar siswa 

sesuai  lampiran 16 yang hasilnya dapat dilihat pada tabel 4. 
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Tabel 4. Frekuensi Data Hasil Test Siswa Pra Tindakan 

No. Uraian pencapaian hasil Jumlah siswa 
1. Nilai kurang dari 60 12 siswa 
2. Nilai 61 sampai 80  8 siswa 
3. Nilai 81 sampai 100 2 siswa 

 

Dari data hasil test siswa pada pra tindakan ini nilai rata-ratanya 62. Di 

mana hasil tersebut masih di bawah rata-rata nilai yang diinginkan dari pihak 

guru, peneliti, dan sekolah. Adanya beberapa indikator yang masih memiliki 

porsi jawaban <60 adalah 12 siswa, memberikan indikasi bahwa siswa kurang 

termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. 

Dari hasil analisis observasi, hasil angket, hasil test belajar tersebut, maka 

dilakukan tindakan lanjutan untuk meningkatkan motivasi belajar, khususnya 

untuk materi mengenal tokoh – tokoh pahlawan. 

 

2.  Siklus 1 (Pertama) 

Tindakan siklus 1 dilaksanakan selama 2 minggu. Pertemuan 1 tanggal 1 

April 2010 dan pertemuan ke 2 pada tanggal 8 April 2010. Tiap-tiap pertemuan 

lamanya 3 X 35 menit penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 

Penelitian Tindakan Kelas yang terdiri dari siklus-siklus, tiap siklus terdiri dari 4 

tahapan. Adapun tahapan kegiatan yang dilaksanakan meliputi: 

a. Perencanaan 

Guru sebagai pengelola pembelajaran di kelas mempersiapkan 

perencanaan pembelajaran dengan multimedia KITS, lembar observasi dan 

lembar tugas. 

Berdasarkan hasil observasi terhadap proses pembelajaran dan prestasi 

belajar sebelum tindakan, dapat diperoleh informasi data awal. Hasil 

pencatatan menunjukkan bahwa KKM siswa kelas V mata pelajaran IPS 

adalah 60, perencanaan tindakan meliputi : 

1) Memilih kompetensi dasar dan indikator yang sesuai.  
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2) Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan membuat 

skenario pembelajaran. Mengenai langkah-langkah dan susunan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dapat dilihat pada lampiran 1 dan 2. 

3) Membuat lembar observasi. 

4) Membuat lembar kerja siswa. 

5) Membuat lembar evaluasi. 

6) Menyediakan multimedia KITS yang akan digunakan dalam pembelajaran.  

b. Pelaksanaan 

1) Pertemuan 1 

Dalam tahap ini guru menerapkan pembelajaran dengan menggunakan  

multimedia KITS sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah disusun. 

Pembelajaran yang telah disusun pada siklus 1 dengan menggunakan 

multimedia KITS akan dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan. 

Pada pelaksanaan tindakan yang merupakan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dapat dilihat sebagai berikut : 

a) Apersepsi yaitu guru mengadakan tanya jawab dengan siswa tentang 

tokoh – tokoh yang diketahui oleh siswa dan dari mana asalnya. 

b) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. 

c) Guru bertanya jawab dengan siswa tentang peranan beberapa tokoh 

pergerakan nasional pada masa penjajahan. 

d) Guru menampilkan media gambar tokoh – tokoh pahlawan. 

e) Guru menyuruh siswa menyebutkan asal tokoh – tokoh pahlawan disertai 

dengan menunjukkan pada media peta. 

f) Guru menyuruh siswa membuat riwayat singkat/ringkasan tentang tentang 

tokoh – tokoh pergerakan nasional. 

g) Guru memutarkan media video yang berisi tokoh- tokoh pahlawan. 

h) Guru membimbing siswa menyimpulkan materi pelajaran. 

i) Guru memberikan evaluasi dalam bentuk soal. 

j) Guru memberikan tindak lanjut dengan memberikan PR. 
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2) Pertemuan 2 

a) Apersepsi yaitu siswa diminta untuk menyebutkan tokoh – tokoh 

pergerakan nasional. 

b) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. 

c) Guru bertanya jawab dengan siswa tentang peranan tokoh pergerakan 

nasional pada masa penjajahan. 

d) Guru menampilkan media gambar dengan menambah gambar tokoh – 

tokoh pahlawan.  

e) Guru menyuruh siswa menyebutkan asal tokoh – tokoh pahlawan  disertai 

dengan menunjukkan pada media peta. 

f) Guru memutarkan media video yang berisi tokoh- tokoh pahlawan. 

g) Guru membimbing siswa menyimpulkan materi pelajaran. 

h) Guru memberikan evaluasi dalam bentuk soal. 

c. Observasi 

Pengamatan pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara kolaboratif dengan 

guru mitra dengan menggunakan instrumen observasi guru mitra terhadap guru 

dan observasi guru mitra terhadap siswa. Sumber data diperoleh dari guru mitra 

(kolaborator), siswa dan proses pembelajaran. Hal-hal yang diamati dalam 

meningkatkan motivasi meliputi Attention, Relevansi, Confiedence, Satisfaction 

(ARCS), dan juga kondisi proses pembelajaran secara umum. 

Data tentang motivasi belajar IPS siswa dan data tentang kondisi proses 

pembelajaran diperoleh dari lembar hasil observasi guru mitra terhadap guru 

dapat dilihat pada lampiran 7 dan 9, lembar hasil observasi guru mitra terhadap 

siswa pada lampiran 8 dan 10, hasil angket motivasi siswa pada lampiran 25 dan 

28, data nilai hasil belajar siswa pada lampiran 17 dan 18. 

d. Analisis dan Refleksi 

Dari langkah observasi akan diperoleh data yang bervariasi atau multi 

data. Data yang bersifat kuantitatif dianalisis secara kuantitatif. Sedangkan data 

kualitatif dikelompokkan sehingga menunjukkan pola yang jelas tentang hasil 

tindakan baik yang bersifat positif maupun dampak negatif tindakan. Tindakan 
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(intervensi) dikatakan berhasil jika analisis data menunjukkan ketercapaian 

indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam tujuan penelitian.  

Berdasarkan hasil pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung 

peneliti memperoleh temuan sebagai berikut: 1) siswa yang aktif bertanya dan 

mengembangkan jawaban didominasi siswa tertentu yang memang mempunyai 

prestasi diatas rata-rata sedang siswa dibawah rata-rata terlihat kurang antusias, 

2) siswa belum menggunakan waktu secara aktif dan efisien dalam 

mengembangkan jawaban, 3) siswa kurang berani mengeluarkan pendapat ketika 

di beri pertanyaan. Namun walaupun masih banyak kekurangan ada beberapa 

peningkatan dalam proses pembelajaran terutama pada pertemuan kedua yaitu 

antara lain: 1) siswa sudah aktif menemukan pasangan antara soal dan jawaban, 

2) siswa sudah berusaha mempelajari materi yang akan diberikan sejak dari 

rumah. Selain itu peneliti juga mengadakan diskusi lanjutan dengan teman 

observer dan ditemukan data adanya peningkatan aktivitas yang positif dari siswa 

dan suasana pembelajaran sangat menyenangkan bagi siswa. Kegiatan guru 

setelah proses pembelajaran adalah mencermati hasil pembelajaran dan mengkaji 

sejauh mana kompetensi sudah dikuasai oleh siswa. Dari hasil observasi pada 

siklus 1 selama 2 kali pertemuan dapat dilihat aktivitas guru pada lampiran 7 dan 

9 adalah sebagai berikut: 

1) Guru telah menyiapkan media dengan baik. 

2) Guru telah mengkondisikan siswa ke arah pembelajaran yang kondusif 

dengan baik.  

3) Guru memberikan motivasi belajar kepada siswa dengan baik dan tepat, 

sehingga siswa senang dalam mengikuti pelajaran. 

4) Guru telah menyampaikan tujuan pembelajaran dengan baik. 

5) Guru sudah baik dan jelas dalam menyampaikan materi dan mampu 

mengaitkan materi dengan pengetahuan yang lain sehingga siswa mudah 

memahami pelajaran. 

6) Guru kurang mampu menguasai kelas dan menumbuhkan kebiasaan yang 

positif bagi siswa dan memberikan pesan yang menarik bagi siswa. 
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7) Guru dapat melaksanakan pembelajaran sesuai dengan waktu yang di 

alokasikan. 

8) Guru kurang dapat menggunakan media secara efektif dan efisien yang 

mampu melibatkan siswa dalam pembelajaran dan menumbuhkan keaktifan 

siswa dalam pembelajaran. 

9) Guru kurang  memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya.  

10) Guru kurang mengarahkan siswa untuk mengerjakan tugas dengan baik.. 

11) Guru melakukan refleksi dan membimbing siswa menyimpulkan pelajaran. 

12) Guru memberikan evaluasi dan memberikan penilaian serta tindak lanjut. 

Berikut disajikan data hasil observasi siswa siklus 1 sesuai lampiran 8 dan 10 

dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel 5. Frekuensi Data Observasi Siswa Siklus 1 

No. Uraian pencapaian hasil Jumlah siswa 
1. Nilai kurang dari 60 1 siswa 
2. Nilai 61sampai 70 20 siswa 
3. Nilai 71 sampai 80  1 siswa 

 

Dari data hasil observasi siswa siklus 1 nilai rata-ratanya 66. Dapat 

disimpulkan bahwa motivasi belajar siswa kelas V SDN 1 Bendan tersebut sudah 

dapat menunjukkan peningkatan bila dibandingkan dengan hasil rata-rata observasi 

pada kondisi awal yaitu 59. Namun secara umum siswa belum dapat menguasai 

tujuan pembelajaran dengan baik.  

Kemudian untuk memperkuat data hasil penelitian, selain data hasil 

observasi, guru memberikan data hasil angket  motivasi  kepada siswa sesuai 

lampiran 25 dan 28 yang hasilnya dapat dilihat pada tabel 6. 

Tabel 6. Frekuensi Data Angket Siswa Siklus 1 

No. Aspek pengamatan Rata-rata nilai motivasi 
belajar (%) 

1. Perhatian (Attention) 69 
2. Relevansi (Relevence) 65 
3. Kepercayaan diri (Confidence) 69 
4. Kepuasan (Satisfaction) 60 

Rata-rata 66 
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Dari data hasil angket siswa siklus 1 pada tabel 6 diatas, terlihat bahwa rata-

rata hasil angket motivasi belajar pada siklus 1 ini sudah cukup baik yaitu 66, sudah 

menjangkau pada ketegori motivasi belajar tinggi dengan rata-rata nilai >60. Namun 

bila dilihat dari kondisi siswa pada pembelajaran menunjukkan bahwa pada kondisi 

awal ini pembelajaran IPS dapat dikatakan belum dapat mencapai tujuan yang 

diharapkan yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa dan menguasai tujuan 

pembelajaran.  

Kemudian untuk memperkuat data hasil penelitian, selain hasil observasi, 

hasil angket motivasi, guru memberikan data tambahan yaitu nilai hasil belajar 

siswa pada lampiran 17 dan 18 yang hasilnya dapat dilihat pada tabel 7. 

 

Tabel 7. Frekuensi Data Hasil Test Siswa Siklus 1 

No. Uraian pencapaian hasil Jumlah siswa 
1. Nilai kurang dari 60 4 siswa 
2. Nilai 61 sampai 80  7  siswa 
3. Nilai 81 sampai 100 11 siswa 

 

Berdasarkan tabel 7 frekuensi data hasil test siswa siklus 1 nilai rata-

ratanya 76. Dari tabel di atas, terlihat bahwa rata-rata hasil test pada siklus 1 

sudah cukup baik, ketuntasan siswa diharapkan 80% dari indikator kinerja yaitu 

nilai rata – rata >60. Namun bila dilihat dari kondisi siswa pada pembelajaran 

menunjukkan bahwa pada siklus 1 ini pembelajaran IPS dapat dikatakan belum 

dapat mencapai tujuan yang diharapkan yaitu meningkatkan motivasi belajar 

siswa dan menguasai tujuan pembelajaran. 

Dari hasil analisis hasil observasi, hasil angket, hasil test belajar, maka 

dilakukan tindakan lanjutan untuk meningkatkan motivasi belajar, khususnya 

untuk materi mengenal tokoh – tokoh pahlawan. 

Dari hasil pengamatan lanjutan maka peneliti mengambil keputusan untuk 

melanjutkan ke siklus 2 dengan memperbaiki kekurangan yang ditemukan pada 

siklus 1 pertemuan 1 dan 2. 
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3. Siklus 2 (Kedua) 

Pelaksanaan siklus ke 2 selama 2 minggu. Pertemuan 1 pada tanggal 16 

April 2010, dan pertemuan ke 2 pada tanggal 23 April 2010. Tiap-tiap pertemuan 

lamanya 3 X 35 menit, dan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis 

Penelitian Tindakan Kelas yang terdiri dari dua siklus, tiap siklus terdiri dari 4 

tahapan.  

Adapun tahapan kegiatan yang dilaksanakan meliputi: 

a. Perencanaan 

Guru sebagai pengelola pembelajaran di kelas mempersiapkan 

perencanaan pembelajaran dengan multimedia KITS, lembar observasi dan 

lembar tugas. 

Berdasarkan hasil observasi terhadap proses pembelajaran dan prestasi 

belajar sebelum tindakan, dapat diperoleh informasi data awal. Hasil 

pencatatan menunjukkan bahwa KKM siswa kelas V mata pelajaran IPS 

adalah 60, maka dari itu perencanaan tindakan meliputi : 

1) Memilih kompetensi dasar dan indikator yang sesuai.  

2) Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan membuat 

skenario pembelajaran. Mengenai langkah-langkah dan susunan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dapat dilihat pada lampiran 3 dan 4. 

3) Membuat lembar observasi. 

4) Membuat lembar kerja siswa. 

5) Membuat lembar evaluasi. 

6) Menyediakan multimedia KITS yang akan digunakan dalam 

pembelajaran.  

b. Pelaksanaan 

1) Pertemuan 1 

Dalam tahap ini guru menerapkan pembelajaran dengan menggunakan  

multimedia KITS sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah disusun. 

Pembelajaran yang telah disusun pada siklus 2 dengan menggunakan 

multimedia KITS akan dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan. 
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Pada pelaksanaan tindakan yang merupakan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dapat dilihat sebagai berikut : 

a) Apersepsi yaitu guru mengadakan tanya jawab dengan siswa tentang 

tokoh – tokoh yang diketahui oleh siswa dan dari mana asalnya. 

b) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. 

c) Guru menampilkan media gambar tokoh – tokoh pahlawan. 

d) Guru menyuruh siswa menyebutkan tempat – tempat yang digunakan 

untuk memproklamasikan kemerdekaan disertai dengan menunjukkan 

pada media peta. 

e) Guru memberi tugas untuk membuat cerita tentang  peristiwa – peristiwa 

penting yang terjadi di sekitar proklamasi dan membacakan  di depan 

kelas. 

f) Guru memutarkan media video yang berisi tokoh- tokoh pahlawan disertai 

dengan cerita. 

g) Guru membimbing siswa menyimpulkan materi pelajaran. 

h) Guru memberikan evaluasi secara individu dalam bentuk soal. 

i) Guru memberikan penilaian / Skor dilanjutkan dengan memberikan PR. 

2) Pertemuan 2 

a) Apersepsi yaitu siswa diminta untuk menyebutkan tokoh – tokoh 

pergerakan nasional. 

b) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. 

c) Guru menampilkan media gambar tokoh – tokoh pahlawan. 

d) Guru menyuruh siswa menyebutkan tempat – tempat yang bersejarah 

dengan menunjukkan pada media peta. 

e) Guru memutarkan media video yang berisi pembacaan teks proklamasi. 

f) Guru menunjuk siswa untuk membacakan naskah proklamasi di depan 

kelas dan ditirukan oleh siswa – siswa yang lain. 

g) Guru menjelaskan perlunya perumusan dasar negara sebelum 

kemerdekaan. 

h) Guru membimbing siswa menyimpulkan materi pelajaran  

i) Guru memberikan evaluasi dalam bentuk soal. 
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j) Guru memberikan tindak lanjut dengan memberikan tugas PR. 

c. Observasi  

Pengamatan pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara kolaboratif dengan 

guru mitra dengan menggunakan instrumen observasi guru mitra terhadap guru 

dan observasi guru mitra terhadap siswa. Sumber data diperoleh dari guru mitra 

(kolaborator), siswa dan proses pembelajaran. Hal-hal yang diamati meliputi  

peningkatan motivasi siswa dengan penerapan model ARCS (Attention, 

Relevance, Confidence, dan Satisfation), data tentang motivasi belajar IPS siswa 

dan data tentang kondisi proses pembelajaran diperoleh dari lembar hasil 

observasi guru mitra terhadap guru lampiran 11 dan 13, lembar hasil observasi 

guru mitra terhadap siswa pada lampiran 12 dan 14, hasil angket motivasi siswa 

pada lampiran 26 dan 29, nilai hasil belajar pada lampiran 19 dan 20. 

d. Analisis dan Refleksi 

Setelah pelaksanaan siklus 2 selesai dilakukan, Hasil analisis data terhadap 

pelaksanaan pembelajaran IPS pada materi tokoh – tokoh pahlawan, secara umum 

telah menunjukkan hasil yang diharapkan yaitu 80% siswa telah meningkat 

motivasi belajarnya. Dari hasil observasi pada siklus 2 lampiran 11 dan 13  dapat 

dilihat aktivitas guru adalah sebagai berikut :  

1. Guru telah menyiapkan media dengan baik. 

2. Guru telah mengkondisikan siswa ke arah pembelajaran yang kondusif 

dengan baik.  

3. Guru memberikan motivasi belajar kepada siswa dengan baik dan tepat, 

sehingga siswa senang dalam mengikuti pelajaran. 

4. Guru telah menyampaikan tujuan pembelajaran dengan baik. 

5. Guru sudah baik dan jelas dalam menyampaikan materi dan mampu 

mengaitkan materi dengan pengetahuan yang lain sehingga siswa mudah 

memahami pelajaran. 

6. Guru mampu menguasai kelas dan menumbuhkan kebiasaan yang positif 

bagi siswa dan memberikan pesan yang menarik bagi siswa. 

7. Guru dapat melaksanakan pembelajaran sesuai dengan waktu yang di 

alokasikan. 
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8. Guru dapat menggunakan media secara efektif dan efisien yang mampu 

melibatkan siswa dalam pembelajaran dan menumbuhkan keaktifan siswa 

dalam pembelajaran. 

9. Guru  memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya.  

10. Guru telah mengarahkan siswa untuk mengerjakan tugas dengan baik.. 

11. Guru melakukan refleksi dan membimbing siswa menyimpulkan pelajaran. 

12. Guru memberikan evaluasi dan memberikan penilaian serta tindak lanjut. 

Berikut data hasil observasi siswa siklus 2 sesuai lampiran 12 dan 14  dapat 

dilihat pada tabel 8.  

Tabel 8. Frekuensi Data Observasi Siswa Siklus 2 

No. Uraian pencapaian hasil Jumlah siswa 
1. Nilai kurang dari 60 0 siswa 
2. Nilai 61sampai 70 0 siswa 
3. Nilai 71 sampai 80 22 siswa 

 

Dari data hasil observasi siswa siklus 2 nilai rata-ratanya 76. Maka dapat 

disimpulkan bahwa motivasi belajar siswa kelas V SDN 1 Bendan tinggi. Di mana 

hasil tersebut sudah mencapai rata-rata nilai lebih yang diinginkan dari pihak guru, 

peneliti, dan sekolah diharapkan mencapai 80% dari indikator kinerja. Dari hasil 

analisis observasi siklus 2 tersebut  berdasarkan pengamatan dan analisis hasil siswa 

maka guru dan peneliti sepakat untuk mengakhiri siklus tindakan penelitian dalam 

pembelajaran IPS ini. 

Kemudian untuk memperkuat data hasil penelitian, selain data hasil 

observasi, guru memberikan data hasil angket motivasi pada lampiran 26 dan 29 

yang hasilnya dapat dilihat pada tabel  9.  

Tabel 9. Frekuensi Data Angket Siswa Siklus 2 

No. Aspek pengamatan Rata-rata nilai motivasi belajar (%) 

1. Perhatian ( Attention) 77 
2. Relevansi ( Relevence) 79 
3. Kepercayaan diri ( Confidence) 81 
4. Kepuasan ( Satisfaction) 84 

Rata-rata 80 
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Dari data hasil angket pada siklus 2 pada tabel 9 diatas terlihat bahwa rata-

rata hasil angket motivasi belajar pada siklus 2 ini meningkat yaitu 80. Hal ini 

dapat dikatakan sudah menjangkau pada ketegori motivasi belajar tinggi dengan 

rata-rata >60.  

Dari hasil analisis angket siklus 2 tersebut  berdasarkan data hasil angket, 

peneliti sepakat untuk mengakhiri siklus tindakan penelitian kelas dalam 

pembelajaran IPS.  

Kemudian untuk memperkuat data hasil penelitian, selain data hasil 

observasi, data hasil angket motivasi, guru memberikan data tambahan yaitu data 

hasil test siswa sesuai  lampiran 19 dan 20 yang hasilnya dapat dilihat pada tabel 

10. 

Tabel 10. Frekuensi Data Hasil Test Siswa Siklus 2 

No. Uraian pencapaian hasil Jumlah siswa 
1. Nilai kurang dari 60 0 siswa 
2. Nilai 61 sampai 80  5  siswa 
3. Nilai 81 sampai 100 17 siswa 

 

Berdasarkan tabel 10 frekuensi data hasil test siswa siklus 2 nilai rata – rata 

siswa adalah 85. Sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar siswa kelas V 

SDN 1 Bendan tinggi karena telah mencapai  80% dari indikator kinerja yang telah 

ditetapkan yaitu nilai >60.  

Berdasarkan pengamatan dan analisis hasil siswa maka guru dan peneliti 

sepakat untuk mengakhiri siklus tindakan penelitian dalam pembelajaran ini karena 

telah tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dari siklus 2 diketahui 

motivasi belajar IPS siswa kelas V tinggi.  

 

C. Pembahasan 

Berdasarkan hasil pelaksanaan tindakan pada kondisi awal, siklus 1 dan siklus 

2 dapat dinyatakan bahwa terjadi peningkatan motivasi belajar melalui penggunaan 

multimedia KITS. Dari pembahasan yang telah disampaikan pada tabel 2, 5, dan 8 

dapat dilihat tabel 11. 
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Tabel 11. Frekuensi Data kumulatif Hasil Observasi pada Siswa 

No. Uraian pencapaian hasil Pra 
Tindakan Siklus 1 Siklus 2 

1. Nilai kurang dari 60 14 1 0 
2. Nilai 61sampai 70 7 20 0 
3. Nilai 80  1 1 22 

Rata -Rata 59 66 76 
 

Dengan kriteria skor maksimal dari data observasi 80. Berdasarkan tabel 11 

frekuensi data observasi maka dapat diperoleh hasil observasi dari siswa diperoleh 

nilai frekuensi observasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran selalu 

meningkat. Di mana hasil tersebut sudah mencapai rata-rata nilai yang diinginkan 

dari pihak guru, peneliti, dan sekolah diharapkan mencapai 80% dari indikator 

kinerja. Dari hasil analisis observasi siklus 2 tersebut  berdasarkan pengamatan dan 

analisis hasil siswa maka peneliti sepakat untuk mengakhiri siklus tindakan 

penelitian dalam pembelajaran IPS ini.  

Dari kumulatif hasil observasi pada tabel 11 diatas dapat disimpulkan bahwa 

motivasi belajar siswa kelas V SDN 1 Bendan tinggi karena telah mencapai 80% 

dari indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dari tabel 11 dapat dilihat gambar 5. 
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Gambar 5. Grafik Perkembangan Hasil Observasi pada Siswa 

 

Kemudian untuk memperkuat data hasil penelitian, selain data hasil observasi, 

guru memberikan data hasil angket motivasi kepada siswa. Dari pembahasan yang 

telah disampaikan pada  tabel 3, 6, dan 9 dapat dilihat tabel 12.  
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Tabel 12.  Frekuensi Data Kumulatif Hasil Angket  pada Siswa 

  
Rata-rata nilai motivasi belajar (%) 

Pra Tindakan Siklus 1 Siklus 2 
1. Perhatian ( Attention) 62 69 77 
2. Relevansi ( Relevence) 57 65 79 
3. Kepercayaan diri ( Confidence) 60 69 81 
4. Kepuasan ( Satisfaction) 58 60 84 

Rata-rata 59 66 80 
 

Dengan kriteria skor maksimal dari data angket 100. Berdasarkan tabel 12 

frekuensi data angket maka dapat diperoleh hasil frekuensi dari siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran selalu meningkat. Di mana hasil tersebut sudah 

mencapai rata-rata nilai yang diinginkan dari pihak guru, peneliti, dan sekolah 

yang diharapkan mencapai nilai >60. Dari hasil analisis angket siklus 2 tersebut. 

Berdasarkan pengamatan dan analisis hasil siswa maka guru dan peneliti sepakat 

untuk mengakhiri siklus tindakan penelitian dalam pembelajaran IPS ini. Dari 

kumulatif hasil observasi pada tabel 11 diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi 

belajar siswa kelas V SDN 1 Bendan tinggi karena telah mencapai 80% dari 

indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dari tabel 12 dapat dilihat gambar 6.  
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 Gambar 6. Grafik Perkembangan Hasil Angket 

Kemudian untuk memperkuat data hasil penelitian, selain data hasil 

observasi, data hasil angket motivasi, guru memberikan data tambahan yaitu data 

nilai hasil belajar siswa  yang hasilnya dapat dilihat pada tabel 4, 7, dan 10 dapat 

dilihat tabel 13.  
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Tabel 13. Frekuensi Data Kumulatif Hasil Belajar  pada Siswa 

No. Uraian pencapaian hasil Pra 
Tindakan Siklus 1 Siklus 2 

1. Nilai kurang dari 60 12 4 0 
2. Nilai 61sampai 80 8 7 5 
3. Nilai 81 sampai 100 2 11 17 

Rata –Rata 62 76 85 
 

Dengan kriteria skor maksimal dari data hasil belajar 100. Berdasarkan tabel 

13 frekuensi data hasil belajar maka dapat diperoleh analisis hasil belajar dari siswa 

diperoleh nilai rata-rata hasil belajar siswa dalam mengikuti proses pembelajaran 

selalu meningkat. Di mana hasil tersebut sudah mencapai rata-rata nilai yang 

diinginkan dari pihak guru, peneliti, dan sekolah. Dengan ketuntasan siswa 

diharapkan mencapai 80% dari indikator kinerja. Dari hasil hasil belajar siklus 2 

pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar siswa kelas V SDN 1 

Bendan  tinggi karena telah mencapai 80% dari indikator kinerja yang telah 

ditetapkan. Dari tabel 13 dapat dilihat gambar 7. 
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Gambar 7. Grafik Perkembangan Hasil Test Siswa 

Dari paparan hasil temuan studi selama mengadakan penelitian maka dapat 

dituliskan hasil penelitian adalah penggunaan multimedia KITS dapat meningkatkan 

motivasi belajar IPS pada siswa kelas V SDN 1 Bendan. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil observasi dan hasil angket yang mengalami peningkatan dari pra tindakan, 

siklus 1 dan siklus 2. Peningkatan motivasi belajar siswa yang diperoleh dari lembar 

hasil observasi, hasil angket, dan hasil tes yang mencapai nilai rata – rata >60. Guru 

yang inovatif dan kreatif akan menerapkan media mengajar yang variatif, salah 

satunya adalah penggunaan multimedia KITS yang dapat meningkatkan motivasi 

belajar IPS siswa kelas V SD Negeri 1 Bendan.  
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sebanyak dua siklus dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan multimedia KITS dapat meningkatkan motivasi 

belajar IPS siswa kelas V SDN 1 Bendan. Hasil pelaksanaan pada pra tindakan, 

siklus 1 dan siklus 2 dapat dinyatakan sebagai berikut : 

1. Hasil observasi yang dilakukan guru mitra terhadap siswa menunjukkan adanya 

peningkatan pada  pra  tindakan (59),  pada  siklus 1 (66), pada  siklus 2 (76). 

2. Hasil angket motivasi siswa menunjukkan adanya peningkatan pada pra 

tindakan (59), pada siklus 1 (66),  pada siklus 2 (80). 

3. Hasil penilaian test siswa menunjukkan adanya peningkatan rata-rata pada pra 

tindakan (62), pada  siklus 1 (76),  pada siklus 2 (85). 

Dari uraian di atas secara umum dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan nilai 

pada hasil observasi, hasil angket motivasi belajar IPS, dan hasil penilaian siswa 

dalam mengikuti pembelajaran. Dengan demikian berdasarkan penelitian tindakan 

kelas dengan menggunakan 2 siklus tersebut diatas membenarkan bahwa dengan 

menggunakan multimedia KITS dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam 

pembelajaran IPS pada siswa kelas V SD Negeri 1 Bendan, Kecamatan Banyudono, 

Kabupaten Boyolali, tahun ajaran 2009/2010.  

 

B. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, maka berikut ini dikemukakan 

implikasi hasil penelitian sebagai berikut : 

1. Implikasi Teoritis 

a. Penggunaan multimedia KITS dapat membantu meningkatkan motivasi 

belajar IPS siswa kelas V SDN 1 Bendan, Banyudono, Boyolali. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan langsung dengan pelajaran 

IPS di Sekolah Dasar. 
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b. Dapat digunakan sebagai bahan acuan pengembangan multimedia 

pembelajaran guna meminimalisasi kejenuhan dan kebosanan dalam 

pembelajaran konvensional di kelas yang mengakibatkan motivasi belajar 

siswa menjadi berkurang untuk memahami materi yang diberikan guru 

  2.  Implikasi Praktis 

a. Bagi Siswa 

Penggunaan multimedia KITS dapat membantu siswa mengingat apa yang 

telah dipelajari terutama dalam mata pelajaran IPS dengan pokok bahasan 

tokoh – tokoh pahlawan.  

b. Bagi Guru  

1) Dapat memberikan alternatif kepada guru dalam menggunakan 

multimedia KITS sebagai sarana untuk mengatasi masalah kurangnya 

motivasi siswa dalam pembelajaran khususnya pembelajaran IPS. 

2) Diperolehnya media pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran IPS. 

c. Bagi Sekolah  

2) Dapat memberikan wawasan kepada Kepala Sekolah Dasar dalam usaha 

memperbaiki proses pembelajaran para guru dan untuk menambah 

sarana dan prasarana sehingga mutu pendidikan dapat lebih meningkat. 

3) Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial. 

4) Dapat mengembangkan dan memanfaatkan media pembelajaran yang 

ada dengan sebaik-baiknya. 

 

C. Saran 

Sesuai dengan kesimpulan dan implikasi hasil penelitian di atas, maka dapat 

disimpulkan saran – saran sebagai berikut : 

1. Bagi sekolah 

Penggunaan multimedia KITS dapat meningkatkan motivasi belajar siswa 

dalam pembelajaran IPS Kelas V, maka seharusnya sekolah sebagai penentu 

kebijakan untuk menganjurkan para guru kelas memanfaatkan  media seefektif 

mungkin dalam proses pembelajaran IPS. Hal ini dimaksudkan agar motivasi 
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belajar siswa dapat meningkat secara maksimal, serta mengurangi tingkat 

kejenuhan siswa dalam mengikuti pembelajaran IPS. 

2. Bagi guru  

Hendaknya guru lebih kreatif dalam memilih metode dan media dalam 

pembelajaran sehingga siswa tidak merasa jenuh terhadap pembelajaran 

khususnya mata pelajaran IPS cenderung yang banyak menghapal. 

3. Bagi peneliti lain 

Mengingat keterbatasan-keterbatasan yang ada, penelitian ini masih terdapat 

kekurangan-kekurangan yang perlu disempurnakan. Oleh sebab itu, kepada 

peneliti lain yang akan mengadakan penelitian lanjut yang sejenis disarankan : 

a. Menyusun perencanaan dan perancangan yang matang dan sistematis agar 

benar-benar dapat diperoleh hasil yang lebih optimal. 

b. Tindakan perbaikan tiap-tiap siklus pada penelitian ini belum optimal. Oleh 

karena itu, kepada peneliti lain yang akan mengadakan penelitian yang 

sejenis perlu memberikan penekanan pada segi-segi observasi sehingga hasil 

observasi dari satu siklus dapat ditindaklanjuti pada siklus berikutnya secara 

cermat.  

4. Bagi Dinas Pendidikan Nasional 

Dinas pendidikan nasional dapat memfasilitasi terselenggaranya pelatihan-

pelatihan bagi pengembangan profesionalisme guru, khususnya yang berkaitan 

dengan teknik-teknik dan model pembelajaran. 

5. Bagi orang tua siswa 

Keluarga, orang tua dan saudara kandung dapat mempengaruhi motivasi belajar 

anak. Oleh karena itu orang tua perlu menumbuhkan kebiasaan belajar yang 

baik sejak dini untuk membangkitkan motivasi belajar anak dan mempengaruhi 

sikap anak terhadap sekolah. Keteladanan yang baik dari orang tua dan saudara 

kandung, dapat  berpengaruh positif terhadap tumbuh kembang motivasi belajar 

anak.  
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library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



74 
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LAMPIRAN 1 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS 1 

PERTEMUAN 1 

 

Sekolah               : SD Negeri 1 Bendan 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial  

Kelas/Semester : V ( Lima ) / 2 

Waktu  : 3 X 35 Menit 

Tanggal              : 1 April 2010 

 

A. Standar Kompetensi 

Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

 

B. Kompetensi Dasar 

Mendeskripsikan perjuangan para tokoh pejuang pada masa penjajahan Belanda  

dan Jepang. 

 

C. Indikator 

1. Menceritakan peranan beberapa tokoh pergerakan nasional pada masa 

penjajahan. 

2. Membuat riwayat singkat/ringkasan cerita tentang tokoh – tokoh pergerakan 

nasional. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui tanya jawab, siswa dapat menceritakan peranan beberapa tokoh 

pergerakan nasional pada masa penjajahan. 

2. Melalui contoh, siswa dapat membuat riwayat singkat tentang peranan tokoh 

–  tokoh pergerakan nasional pada masa penjajahan. 
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E. Dampak Pengiring 

   Setelah pembelajaran selesai, diharapkan siswa dapat menghargai dan 

mencontoh perjuangan para tokoh pahlawan  dalam kehidupan sehari – hari. 

 

F. Materi Pembelajaran 

1. Tokoh – tokoh penting pergerakan nasional dan tokoh – tokoh pejuang 

setempat. Misalnya : R.A Kartini, Dewi Sartika,  Ki Hajar Dewantara, Douwes 

Dekker, dan sebagainya. 

2. Riwayat hidup tokoh – tokoh penting pergerakan nasional 

a. R. A Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. 

b. Dewi Sartika lahir tanggal 4 Desember 1884 di Jawa Barat. 

c. Ki Hajar Dewantara lahir tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. 

d. Douwes Dekker sering di panggil Danudirdja Setiabudi dilahirkan 8 

Oktober 1879 di Pasuruan Jawa Timur. 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

 

Fase 

 

Kegiatan Pembelajaran 

Alokasi Waktu 

Guru Siswa 

Kegiatan 

Awal 

 

 

 

 

 

Pra KBM 

Berdoa, presensi dan pengkondisian 

Apersepsi : 

1. Guru mengadakan tanya jawab dengan siswa 

tentang tokoh – tokoh pahlawan nasional yang 

diketahui.  

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

kepada siswa 

5 menit 

 

 

 

 

 

5 menit 

 

 

 

5 menit 

 

Kegiatan 

Inti 

1. Tanya jawab tentang peranan beberapa tokoh 

pergerakan nasional pada masa penjajahan. 

 

 10 menit 
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2. Guru menampilkan media gambar tokoh – 

tokoh pahlawan. 

3. Siswa diminta untuk menyebutkan asal tokoh – 

tokoh pahlawan disertai dengan menunjukkan 

pada media peta. 

4. Guru memutarkan media video yang berisi 

tokoh - tokoh pahlawan pergerakan nasional. 

5. Siswa diminta untuk membuat cerita riwayat 

singkat tentang tentang tokoh – tokoh 

pergerakan nasional. 

5 menit 

 

 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

25 menit 

 

 

 

 

15 menit 

Kegiatan 

Akhir 

1. Guru membimbing siswa menyimpulkan materi 

pelajaran. 

2. Siswa diberikan evaluasi dalam bentuk soal. 

3. Guru memberikan tindak lanjut dengan 

memberikan PR. 

5 menit 

 

5 menit 

 

15 menit 

 

 

H. Metode, Media, dan Sumber 

1. Metode 

a. Tanya jawab 

b. Ceramah  

c. Demonstrasi 

d. Penugasan 

 2. Media 

a. Gambar – gambar tokoh pahlawan 

b. Media video tokoh pahlawan 

c. Media peta Indonesia 

 3. Sumber 

a. Silabus  IPS Kelas V Semester II. Hal 89 
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b. Nana Supriatna. 2004. Pengetahuan Sosial  Bandung: Citra Praya Hal. 

75-80 

c. LKS Smart tahun 2009. Ilmu Pengetahuan Sosial. Solo: Bakti Ilmu 

Hal 9-10 

d. LKS Eksis tahun 2009. Ilmu Pengetahuan Sosial. Surakarta: Citra 

Pustaka Hal. 12-13 

 

I .     Penilaian 

 1. Prosedur : tes awal, proses dan tes akhir 

 2. Jenis tes : tertulis 

 3. Bentuk tes : uraian  

 4. Alat : LKS, soal, kunci jawaban, kriteria penilaian (terlampir) 

  

 

 

 

                            Surakarta, 1 April  2010 

            Mengetahui    Praktikan 

 

 

       Yanik Maryuni S.Pd               Aprilia Alfiati 
  NIP. 196305061982012001              NIM. X7108622 
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LEMBAR KERJA SISWA 

SIKLUS 1 

PERTEMUAN 1 

 

Nama       : 

No Absen : 

 

1. Buatlah cerita riwayat singkat/ringkasan tentang tentang tokoh – tokoh 

pergerakan nasional. 

Jawab : 

Data Uraian 

 

 

 

Nama 

............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

 

 

 

Tempat / tgl lahir 

Riwayat hidup 

 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................ 

............................................................................. 

............................................................................. 

 

 

 

Perjuangan 

............................................................................. 

............................................................................ 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................ 

............................................................................. 
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LEMBAR EVALUASI SISWA 

SIKLUS 1 

PERTEMUAN 1 

 

Nama         : 

No Absen   : 

 

SOAL ! 

I. Isilah titik – titik di bawah ini dengan benar ! 

1. Judul buku kumpulan surat – surat R.A Kartini disebut.............. 

2. Nama tokoh emansipasi wanita asal Jawa Barat ialah............ 

3. Nama tokoh emansipasi wanita asal Jepara adalah........... 

4. Nama sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara adalah............ 

5. Dewi Sartika lahir pada tanggal..................... 

6. Perguruan Taman Siswa didirikan oleh...................... 

7. Julukan Ki Hajar Dewantara adalah.............. 

8. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pergerakan nasional dalam bidang............. 

9. R.A Kartini lahir di kota................... 

10. Tanggal 21 April diperingati sebagai hari ...................... 

 

II. Jawablah pertanyaan – pertanyaan berikut! 

1. Mengapa R.A Kartini berkeinginan untuk terus bersekolah dan tidak mau 

dipingit? 

2. Bagaimana cara Dewi Sartika memperjuangkan dan mengangkat derajat kaum 

perempuan agar sama dengan kaum laki – laki? 

3. Siapakah nama asli Ki Hajar Dewantara? Ceritakan mengenai kisah 

perjuangannya! 

4. Siapakah Douwes Dekker? Ceritakan kisah perjuangannya! 

5. Apa yang diinginkan oleh R.A Kartini dan Dewi Sartika mengenai perempuan? 
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Kunci Jawaban 

I. 1.    Habis gelap terbitlah terang. 

2.    Dewi Sartika 

3.    R.A Kartini 

4.   Taman Siswa 

5.    4 Desember 1884 

6.    Ki Hajar Dewantara 

7.    Bapak Pendidikan Nasional 

8.    Pendidikan 

9.    Jepara 

10.  Kartini 

 

II. 1.    Karena ingin  memperjuangkan kemajuan wanita. 

2. Mendirikan perkumpulan bernama Pengasuh Budi. 

3. Raden Mas Suwardi Suryaningrat mendirikan tiga serangkai untuk menuntut 

kemerdekaan, mendirikan Perguruan Taman Siswa. 

4. Orang Belanda yang membela Indonesia ikut dalam tiga serangkai. 

5.    Persamaan hak dengan kaum pria. Derajat kaum wanita sejajar dengan laki – 

laki. 

 

Kriteria Penilaian 

 NA  = Nilai  LKS + Nilai Evaluasi Siswa 

              2 

      =  10+ 10 

              2 

      =  10 
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LAMPIRAN 2 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS 1 

PERTEMUAN 2 

 

Sekolah              :  SD Negeri 1 Bendan 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial  

Kelas/Semester : V ( Lima ) / 2 

Waktu  : 3 X 35 Menit 

Tanggal               : 8 April 2010 

 

A. Standar Kompetensi 

Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

 

B. Kompetensi Dasar 

Mendeskripsikan perjuangan para tokoh pejuang pada masa penjajahan Belanda  

dan Jepang. 

 

C.  Indikator 

1. Menceritakan peranan beberapa tokoh pergerakan nasional pada masa 

penjajahan. 

2. Membuat riwayat singkat/ringkasan cerita tentang tokoh – tokoh pergerakan 

nasional. 

 

D.  Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui tanya jawab, siswa dapat menceritakan peranan beberapa tokoh 

pergerakan nasional pada masa penjajahan. 

2. Melalui pemberian contoh, siswa dapat menjelaskan  secara singkat tokoh –  

tokoh pergerakan nasional. 
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E. Dampak Pengiring 

Setelah pembelajaran selesai, diharapkan siswa dapat menghargai dan 

mencontoh perjuangan para tokoh pahlawan  dalam kehidupan sehari – hari. 

 

F. Materi Pembelajaran 

1. Tokoh – tokoh penting pergerakan nasional dan tokoh – tokoh pejuang 

setempat. Misalnya : Dr. Sutomo, Ahmad Dahlan, KH. Samanhudi, Wahid 

Hasim, Muhammad   Husni Tamrin dan sebagainya. 

2. Riwayat hidup tokoh – tokoh penting pergerakan nasional 

a. Dr.Sutomo salah satu pendiri Budi Utomo. 

b. Ahmad Dahlan adalah tokoh pergerakan nasional yang lama belajar 

pengetahuan agama di Mekah. 

c. Wahid Hasyim adalah pendiri NU (Nahdatul Ulama). 

d. KH. Samanhudi pendiri Serikat Dagang Islam. 

e. Muhammad Husni Thamrin pejuang yang berasal dari Jakarta. 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

 

Fase 

 

Kegiatan Pembelajaran 

Alokasi Waktu 

Guru Siswa 

Kegiatan 

Awal 

 

 

 

 

Pra KBM : 

Berdoa, presensi dan pengkondisian. 

Apersepsi : 

1. Siswa diminta untuk menyebutkan tokoh – 

tokoh pergerakan nasional.  

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

kepada siswa 

 

 

5 menit 

 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

5 menit 
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Kegiatan 

inti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan 

Akhir 

1. Tanya jawab tentang peranan tokoh 

pergerakan nasional pada masa penjajahan. 

2. Guru menampilkan media gambar dengan 

menambah gambar tokoh – tokoh pahlawan. 

3. Siswa  disuruh untuk menyebutkan tokoh – 

tokoh pahlawan disertai asalnya dengan 

menunjukkan pada media peta. 

4. Guru memutarkan media video yang berisi 

tokoh- tokoh pahlawan. 

5. Siswa diminta untuk membuat ringkasan 

salah satu tokoh dalam perjuangan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

 

1. Guru membimbing siswa menyimpulkan 

materi pelajaran. 

2. Guru memberikan evaluasi.  

5 menit 

 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

10 menit 

 

 

 

15 menit 

 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

25 menit 

 

 

 

 

 

 

20 menit 

 

H. Metode, Media, dan Sumber 

1.  Metode 

a. Tanya jawab 

b. Ceramah  

c. Demonstrasi 

d. Penugasan 

 2. Media 

a. Gambar – gambar tokoh pahlawan 

b. Media video tokoh pahlawan 

c. Media peta Indonesia 

 3.  Sumber 

a. Silabus IPS Kelas V Semester II. Hal. 89 
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b. Nana Supriatna. 2004. Pengetahuan Sosial  Bandung: Citra Praya Hal. 

75-80 

c. LKS Smart tahun 2009. Ilmu Pengetahuan Sosial. Solo: Bakti Ilmu 

Hal 9-10 

d. LKS Eksis tahun 2009. Ilmu Pengetahuan Sosial. Surakarta: Citra 

Pustaka Hal. 12-13 

 

I .     Penilaian 

 1. Prosedur : tes awal, proses dan tes akhir 

 2. Jenis tes : tertulis 

 3. Bentuk tes : uraian  

 4. Alat : LKS, soal, kunci jawaban, kriteria penilaian (terlampir) 

 

 

                         Surakarta, 8 April 2010 

            Mengetahui    Praktikan 

 

 

       Yanik Maryuni S.Pd               Aprilia Alfiati 
  NIP. 196305061982012001              NIM. X7108622 
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LEMBAR KERJA SISWA 

SIKLUS 1 

PERTEMUAN 2 

 

Nama       : 

No Absen : 

 

Buatlah ringkasan salah satu tokoh dalam perjuangan mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia. 

 

Nama Tokoh Perjuangan Hasil Perjuangan 

.................................. 

.................................. 

................................... 

................................... 

................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

........................................ 

....................................... 

....................................... 

........................................ 

....................................... 

....................................... 

...................................... 

...................................... 

......................................... 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

....................................... 

 ...................................... 

..................................... 
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LEMBAR EVALUASI SISWA 

SIKLUS 1 

PERTEMUAN 2 

 

Nama       : 

No Absen : 

 

Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling 

benar! 

1.                                      Gambar di samping pejuang dari..... 

a. Jepara 

b. Aceh 

c. Jawa Barat 

d. Cicalengka 

2. Pejuang pada gambar di samping akhirnya menjadi bapak.... 

a. Pejuang Indonesia 

b. Pemimpin Indonesia 

c. Koperasi Indonesia 

d. Pendidikan Indonesia 

3. Tokoh yang sekawan perjuangan dengan Ki Hajar Dewantara adalah........... 

a.   Haji Samanhudi                            c.   Douwes Dekker 

b.   Pattimura                                      d.   Muh. Husni Thamrin 

4. Nama tokoh emansipasi wanita dari Jawa Barat adalah................ 

a. Dewi Sartika 

b. R.A Kartini 

c. Cut Nyak Dien 

d. Cut Meutia 

5. R.A Kartini lahir di kota.............. 

a. Bandung                                        c.   Surabaya 

b. Jepara                                            d.   Semarang 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



88 

 

6. Berikut ini yang tidak diperjuangkan oleh R.A Kartini dan Dewi Sartika 

adalah.......... 

a. Kemajuan kaum perempuan 

b. Pendidikan kaum perempuan 

c. Persamaan hak kaum perempuan 

d. Jumlah  kaum perempuan 

7.  Ki Hajar Dewantara lebih dikenal sebagai tokoh pergerakan nasional di bidang... 

a.   Budaya                                              c. Pendidikan 

b.   Ekonomi                                           d. Politik 

8.  Sekolah Kautamaan Istri didirikan oleh........... 

a. Dewi Sartika                                       c. Ki Hajar Dewantara 

b. Douwes Dekker                                  d. R.A Kartini 

9.   R.A Kartini meninggal pada tanggal ...................... 

a. 17 September 1904                             c. 21 Maret 1908 

b. 21 April 1904                                     d. 5 Januari 1952 

10. Ki Hajar Dewantara berasal dari.................... 

a. Yogyakarta                                         c. Medan 

b. Jakarta                                                d. Bandung 

 

II. Isilah titik – titik dibawah ini dengan benar! 

1. Douwes Dekker sering dipanggil..................... 

2. Dewi Sartika lahir pada tanggal....................... 

3. R.A Kartini berasal dari............... 

4. Muhammad Husni Thamrin merupakan pejuang yang berasal dari....... 

5. Dr. Sutomo adalah salah satu pendiri.......... 

6. Ahmad Dahlan mendirikan Muhamadiyah pada tanggal............ 

7. Tujuan Muhamadiyah adalah.................. 

8. Pendiri NU (Nahdatul Ulama) adalah........... 

9. Kyai Haji Samanhudi mendirikan Serikat Dagang Islam di........... 

10. Serikat Dagang Islam  bertujuan................... 
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Kriteria Jawaban 

I     1.   C                                                             6.  D 

2.   D                                      7.  C 

3.   C                               8.  A 

4.   A           9.  A 

5.   B                                                            10. A 

 

II.  1.   Danudirdja Setiabudi 

2. 4 Desember 1884 

3. Jepara 

4. Jakarta 

5. Budi Utomo 

6. 18 November 1912 

7. Mengajarkan agama islam sesuai dengan al-Quran dan hadist. 

8. Wahid Hasyim 

9. Solo 

10. Menghidupkan perekonomian para pedagang Indonesia dan membantu 

anggotanya yang mengalami kesulitan. 

 

Kriteria Penilaian 

      Nilai = Betul x 1 

                       2 

               = 10 
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Lampiran 3 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS 2 

PERTEMUAN 1 

 

Sekolah               : SD Negeri 1 Bendan 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial  

Kelas / Semester : V ( Lima ) 

Waktu   : 3 X 35 Menit 

Tanggal               : 16 April 2010 

 

A. Standar Kompetensi 

Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

 

B. Kompetensi Dasar 

Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam memproklamasikan 

kemerdekaan. 

 

C. Indikator 

a. Menceritakan peristiwa – peristiwa penting yang terjadi di sekitar 

proklamasi. 

b. Menceritakan peranan beberapa tokoh yang terlibat dalam mempersiapkan 

kemerdekaan.  

 

D. Tujuan Pembelajaran 

a. Melalui pemberian contoh, siswa dapat menceritakan peristiwa – peristiwa 

penting yang terjadi di sekitar proklamasi. 

b. Melalui tanya jawab, siswa dapat menceritakan peranan beberapa tokoh yang 

terlibat dalam mempersiapkan kemerdekaan.  
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E. Dampak Pengiring 

Setelah pembelajaran selesai, diharapkan siswa dapat menjelaskan peristiwa- 

peristiwa penting yang terjadi di sekitar proklamasi dalam kehidupan sehari – 

hari. 

 

F. Materi Pembelajaran 

a. Peristiwa – peristiwa penting yang terjadi di sekitar proklamasi. 

b. Tokoh – tokoh penting dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

 

Fase 

 

Kegiatan Pembelajaran 

Alokasi Waktu 

Guru Siswa 

Kegiatan 

Awal 

 

 

 

 

 

Kegiatan 

inti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pra KBM : 

Berdoa, Presensi dan Pengkondisian 

Apersepsi : 

1. Tanya jawab mengenai peristiwa – peristiwa apa   

saja yang terjadi di sekitar proklamasi. 

2. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang 

harus dicapai oleh siswa 

1. Guru menampilkan media gambar tokoh 

pahlawan. 

2. Siswa diminta untuk menyebutkan tempat – 

tempat yang digunakan untuk memproklamasikan 

kemerdekaan disertai dengan menunjukkan pada 

media peta. 

3. Guru memberi tugas membuat cerita peristiwa 

penting yang terjadi di sekitar proklamasi. 

4. Guru memutarkan media video yang berisi 

pembacaan teks proklamasi. 

5. Siswa diminta untuk merangkum isi video di 

dalam buku dan dikumpulkan di meja guru. 

5 menit 

 

 

 

 

5 menit 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

 

10 menit 

 

 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

25 menit 

 

 

 

15 menit 
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Kegiatan 

Akhir 

1. Guru membimbing siswa menyimpulkan materi  

pelajaran. 

2. Guru memberikan evaluasi dalam bentuk soal. 

10 menit 

 

 

15 menit 

 

H. Metode, Media, dan Sumber 

1. Metode   

a. Tanya jawab 

b. Penugasan 

 2. Media 

a. Gambar – gambar tokoh pahlawan 

b. Media video tokoh pahlawan 

c. Media peta Indonesia 

 3. Sumber 

a. Silabus IPS Kelas V Semester II. Hal. 90 

b. Nana Supriatna. 2004. Pengetahuan Sosial  Bandung: Citra Praya. Hal 

88-90 

c. LKS Smart tahun 2009. Ilmu Pengetahuan Sosial. Solo: Bakti Ilmu. 

Hal 23-26 

d. LKS tahun 2009. Ilmu Pengetahuan Sosial.Surakarta: Citra Pustaka 

Hal 18-27 

I .     Penilaian 

 1. Prosedur : tes awal, proses dan tes akhir 

 2. Jenis tes : tertulis 

 3. Bentuk tes : uraian  

 4. Alat : LKS, soal, kunci jawaban, kriteria penilaian (terlampir) 

 

                          Surakarta, 16 April 2010 

            Mengetahui    Praktikan 

 

      Yanik Maryuni S.Pd               Aprilia Alfiati 
 NIP. 196305061982012001              NIM. X7108622 
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LEMBAR KERJA SISWA 

SIKLUS 2 

PERTEMUAN 1 

 

Tugas : 

 

1. Buatlah cerita tentang  peristiwa penting yang terjadi di sekitar proklamasi. 

2. Rangkumlah isi video yang telah diputarkan oleh guru  

3. Kumpulkan di meja guru.  
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LEMBAR EVALUASI SISWA 

SIKLUS 2 

PERTEMUAN 1 

 

Tes Individu 

Isilah titik – titik di bawah ini dengan benar ! 

1. Siapakah yang membaca teks proklamasi.......... 

2. Ir. Soekarno lahir pada tanggal........... 

3. Pelaksanaan pembacaan teks proklamasi di jalan.......... 

4. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai.......... 

5. Tokoh yang terkenal dengan sebutan Dwi Tunggal adalah.......... 

6. Peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan dengan cara..........  

7. Karena jasa – jasanya Ir. Soekarno memperoleh gelar Pahlawan......... 

8. Piagam Jakarta merupakan hasil kerja dari.......... 

9. Tokoh yang mengemukakan pendapat tentang asas dasar negara kebangsaan 

Indonesia pada tanggal 29 Mei 1945 adalah.......... 

10. Tugu Palagan Ambarawa terdapat dimana.......... 

11. Proklamasi adalah puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai......... 

12. Siapakah yang menjahit bendera pusaka merah putih........... 

13. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal.......... 

14. Fatmawati dilahirkan di kota.......... 

15. Kita giat belajar termasuk upaya mengisi.......... 
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Kunci Jawaban! 

1.   Ir.Soekarno 

2.   6 Juni 1901 

3.   Pegangsaan timur no.56 Jakarta 

4.   Jasa pahlawannya 

5.   Soekarno- Hatta 

6.   Belajar yang rajin 

7.   Proklamator Kemerdekaan Indonesia 

8.   Panitia sembilan 

9.   Dr. Moh.Yamin 

10. Ambarawa 

11. Kemerdekaan 

12. Ibu Fatmawati 

13. 17 Agustus 1945 

14. Yogyakarta 

15. Kemerdekaan 

 

Kriteria penilaian ! 

 NA  = Nilai  LKS + Nilai Evaluasi Siswa 

              2 

      =  10+ 10 

              2 

      =  10 
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Lampiran 4 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS 2 

PERTEMUAN 2 

 

Sekolah               : SD Negeri 1 Bendan 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial  

Kelas / Semester : V ( Lima ) / 2 

Waktu  : 3 X 35 Menit 

Tanggal              :  23  April 2010 

 

 

A. Standar Kompetensi 

Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

 

B. Kompetensi Dasar 

Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam mempersiapkan kemerdekaan 

Indonesia. 

 

C. Indikator 

a. Menceritakan peristiwa penting perjuangan bangsa dalam usaha 

mempersiapkan kemerdekaan. 

b. Menjelaskan perlunya perumusan dasar negara sebelum kemerdekaan. 

  

D.  Tujuan Pembelajaran 

a. Melalui pemberian contoh, siswa dapat menceritakan peristiwa penting 

perjuangan bangsa dalam usaha mempersiapkan kemerdekaan. 

b. Melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan perlunya perumusan dasar 

negara sebelum kemerdekaan. 
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E. Dampak Pengiring 

Setelah pembelajaran selesai, diharapkan siswa dapat menjelaskan 

peristiwa – peristiwa penting perjuangan bangsa dalam usaha mempersiapkan 

kemerdekaan dalam kehidupan sehari – hari. 

 

F. Materi Pembelajaran 

a. Peristiwa penting perjuangan bangsa dalam usaha mempersiapkan 

kemerdekaan. 

b. Naskah proklamasi. 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

 

Fase 

 

Kegiatan Pembelajaran 

Alokasi Waktu 

Guru Siswa 

Kegiatan 

Awal 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan 

inti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pra KBM : 

Berdoa, presensi dan pengkondisian 

Apersepsi : 

1. Tanya jawab mengenai peristiwa penting dalam 

usaha mempersiapkan kemerdekaan. 

2. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang 

harus dicapai oleh siswa dan pentingnya materi  

ajar. 

1. Guru menampilkan media gambar tokoh – 

tokoh pahlawan. 

2. Siswa disuruh menyebutkan tempat – tempat 

yang bersejarah dengan menunjukkan pada 

media peta. 

3. Guru memutarkan media video yang berisi 

pembacaan naskah teks proklamasi. 

4. Siswa diminta untuk merangkum isi video di 

dalam buku dan dikumpulkan di meja guru. 

5. Guru menunjuk siswa untuk membacakan 

5 menit 

 

 

 

 

5 menit 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

20 menit 

 

 

 

 

10 menit 

 

10 menit 
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Kegiatan 

Akhir 

naskah teks proklamasi di depan kelas dan 

ditirukan oleh siswa – siswa yang lain. 

6. Guru menjelaskan perlunya perumusan dasar 

negara sebelum kemerdekaan. 

 

1. Guru membimbing siswa menyimpulkan materi 

pelajaran  

2. Guru memberikan evaluasi dalam bentuk soal. 

 

 

10 menit 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

20 menit 

 

 

H. Metode, Media, dan Sumber 

1. Metode 

a. Tanya jawab 

b. Ceramah  

c. Demonstrasi 

d. Penugasan 

 2. Media 

a. Gambar – gambar tokoh pahlawan 

b. Media video tokoh pahlawan 

c. Media peta Indonesia 

 3. Sumber 

a. Silabus V Semester II Hal 90. 

b. Nana Supriatna. 2004. Pengetahuan Sosial.  Bandung: Citra Praya.  

Hal 88-94. 

c. LKS Smart tahun 2009. Ilmu Pengetahuan Sosial. Solo: Bakti Ilmu. 

Hal 22-26. 

d. LKS tahun 2009. Ilmu Pengetahuan Sosial. Surakarta: Citra Pustaka  

 

 

I .     Penilaian 

 1. Prosedur : tes awal, proses dan tes akhir. 
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 2. Jenis tes : tertulis 

 3. Bentuk tes : uraian  

 4. Alat : LKS, soal, kunci jawaban, kriteria penilaian (terlampir) 

  

 

                          Surakarta, 23  April 2010 

            Mengetahui    Praktikan 

 

 

      Yanik Maryuni S.Pd               Aprilia Alfiati 
 NIP. 196305061982012001              NIM. X7108622 
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LEMBAR KERJA SISWA 

SIKLUS 2 

PERTEMUAN 2 

 

 

1. Rangkumlah isi video yang telah diputarkan oleh guru. 

2. Kumpulkan di meja guru.  
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LEMBAR EVALUASI SISWA 

SIKLUS 2 

PERTEMUAN 2 

 

Tes Individu 

I.  Isilah titik- titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia diketuai oleh ..... 

2. Dr. Rajiman Wedyodiningrat dipilih sebagai ketua didampingi dua orang 

ketua muda yaitu...... 

3. Pancasila lahir pada tanggal..... 

4. Proklamator kemerdekaan Indonesia adalah .... dan....... 

5. Seorang tokoh pemimpin Indonesia yang memperoleh berita bahwa Jepang 

sudah menyerah adalah..... 

6. Teks proklamasi ditulis tangan oleh......... 

7. Teks proklamasi diketik oleh.......... 

8. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai...... 

9. Pembacaan teks proklamasi dibacakan pada tanggal...... 

10. Seorang tokoh yang menjadi penengah antara golongan muda dan golongan 

tua dalam peristiwa Rengasdengklok adalah ..... 

 

II. Jawablah pertanyaan ini dengan benar ! 

1. Sebutkan tokoh – tokoh penting dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan 

Indonesia !  

Jawab:.................................................................................................................

..................................................................................................................

.................................................................................................................. 

2. Tuliskan bunyi teks proklamasi! 

Jawab:.................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................  
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Kunci Jawaban 

I.  1.   Ir. Soekarno 

2.  R.P Suroso dan Ichibangase 

3. I Juni 1945 

4. Ir. Soekarno dan Drs. Moh.Hatta 

5. Sutan syahrir 

6. Ir. Soekarno 

7. Sayuti melik 

8. Jasa para pahlawan 

9. 17 Agustus 1945 

10. Ahmad Subarjo 

 

II. 1.  a.   Ir Soekarno 

b.   Muhamad Yamin 

c.   Dr. Supomo 

d.   Drs Mohammad Hatta 

e.   Ahmad Subardjo 

f.    Sutan Syahrir 

g.    Ibu Fatmawati 

    2.  Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia. Hal – 

hal yang mengenai pemindahan kekuasaan  dll, diselenggarakan dengan cara 

seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. 

 

Kriteria Penilaian  

 NA  = Nilai  LKS + Nilai Evaluasi Siswa 

              2 

      =  10+ 10 

              2 

= 10 
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LAMPIRAN 5 
 
 

JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN 
 

 
No Kegiatan  Waktu 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Tahap Penyusunan dan Perbaikan  

Ijin Penelitian  

Kegiatan Pra Siklus 

Kegiatan Siklus 1 Pertemuan 1 

Kegiatan Siklus 1 Pertemuan 2 

Kegiatan Siklus 2 Pertemuan 1 

Kegiatan Siklus 2 Pertemuan 2  

Analisa Data  

Penyusunan Hasil Laporan 

Pengesahan Laporan, Ujian dan 

Revisi 

    Januari 2010 -     Maret 2010 

18 Maret 2010 - 19 Maret 2010 

21 Maret 2010 - 25 Maret 2010 

29  April 2010 -    3 April 2010 

 5   April 2010 -   10 April 2010 

12  April 2010 -   17 April 2010 

19  April 2010 -   24 April 2010 

26  April 2010 -       8 Mei 2010 

10    Mei 2010 -     29 Mei 2010 

   1   Juni 2010 -    30 Juni 2010 
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LAMPIRAN 6 
 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 
 DALAM PEMBELAJARAN 

PRA TINDAKAN 
 

Mata Pelajaran : IPS 
Kelas                : V  (Lima) 
SD                    : SD Negeri 1 Bendan  
 

 

                  Observer 
Keterangan : 
Skala kurang  : 50-60 
          Sedang : 61-70                       
          Baik     : 71-80                      Mugiarti A.Ma 
                         NIP. 195807271986092001 

No Nama Siswa Aspek yang Dinilai Rata - 
rata 

Kejelasan 
Gambar 

Ketepatan 
menjelaskan 

isi cerita 
dari video 

Kemampuan 
membaca 

peta 

1 Army Dwi Apriyanto 55 50 50 51,6 
2 Arif Nur Mustaqim 60 50 50 53,3 
3 Bramanto 60 50 50 53,3 
4 Firda Margiyanti 60 60 70 63,3 
5 Muh. Nur Priakbari 65 60 60 61,6 
6 Linda Dwi Jayanti 70 70 70 70 
7 Muh. Irsyad Al.J 50 50 70 56,6 
8 Emilia Dewi Pratiwi 60 60 70 63,3 
9 Yoga Dewa Pratama 60 60 50 56,6 
10 Rohmad Salamudin 60 55 55 56,6 
11 Erlina Nurmayanti 60 60 65 61,6 
12 Octavia Sari Setya 60 60 60 60 
13 Kurniawan Kusuma Aji 60 50 50 53,3 
14 Rossy Eka Pratiwi 75 65 75 71,6 
15 Maryati 60 60 70 63,3 
16 Tika Nofita Sari 70 60 75 68,3 
17 Rizki Pratama Putra 60 60 55 58,3 
18 Nur Seto Kristianto 60 50 55 55 
19 Gibran Riyan M 60 60 50 56,6 
20 Vandi Andriyanto B. 50 70 60 60 
21 Fazrie Muhamad 55 50 60 55 
22 Rama 50 50 60 53,3 

                  Rata –Rata 59 
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LAMPIRAN 7 
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU 

 DALAM PEMBELAJARAN 
SIKLUS  1  PERTEMUAN 1 

 
Nama Guru  : Aprilia Alfiati 

Tanggal observasi :   1 April 2010  
 

No Aspek yang dinilai Skor 
1 2 3 4 

A Pra Pembelajaran     
1 Kesiapan ruang, alat,dan media pembelajaran    V 
2 Memeriksa kesiapan siswa  V   
B Membuka Pembelajaran     
3 Melakukan kegiatan apersepsi    V 
4 Menyampaikan tujuan yang akan dicapai    V  
C Kegiatan Pembelajaran     
5 Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran    V 
6 Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan   V  
7 Menguasai kelas    V 
8 Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya 

kebiasaan positif 
 V   

9 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan waktu yang telah 
dialokasikan 

   V 

10 Menghasilkan pesan yang menarik    V 
11 Menggunakan media secara efektif dan efisien    V 
12 Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media   V  
13 Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran   V  
14 Merespon positif partisipasi siswa    V 
15 Memfasilitasi terjadinya interaksi  guru, siswa dan sumber 

belajar 
   V 

16 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon siswa    V 
D Penutup     
17 Melakukan refleksi pembelajaran dengan melibatkan siswa   V  
18 Menyusun rangkuman dengan melibatkan siswa    V 
19 Melakukan penilaian akhir sesuai dengan tujuan    V 
20 Melaksanakan tindak lanjut   V  

                     Rata – rata = 70 
 
Keterangan :                Boyolali,  1  April  2010 
1  : kurang              Guru Mitra 
2  : sedang 
3  : baik 
4  : baik sekali             Mugiarti A.Ma 
                   NIP. 195807271986092001 
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LAMPIRAN 8 
 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 
 DALAM PEMBELAJARAN 
SIKLUS  1  PERTEMUAN 1 

 
Mata Pelajaran : IPS 
Kelas                : V  (Lima) 
SD                    : SD Negeri 1 Bendan  
 

                Observer 
Keterangan : 
Skala kurang  : 50-60 
          Sedang : 61-70                       
          Baik     : 71-80                      Mugiarti A.Ma 
                         NIP. 195807271986092001

No Nama Siswa Aspek yang Dinilai Rata - 
rata 

Kejelasan 
Gambar 

Ketepatan 
menjelaskan 

isi cerita 
dari video 

Kemampuan 
membaca 

peta 

1 Army Dwi Apriyanto 60 60 60 60 
2 Arif Nur Mustaqim 60 60 60 60 
3 Bramanto 70 60 60 63.3 
4 Firda Margiyanti 60 70 70 66.6 
5 Muh. Nur Priakbari 70 70 60 66.6 
6 Linda Dwi Jayanti 60 70 70 66.6 
7 Muh. Irsyad Al.J 70 60 60 63.3 
8 Emilia Dewi Pratiwi 70 60 60 63.3 
9 Yoga Dewa Pratama 70 60 60 63,3 
10 Rohmad Salamudin 70 50 70 63.3 
11 Erlina Nurmayanti 60 60 60 60 
12 Octavia Sari Setya 60 70 60 63.3 
13 Kurniawan Kusuma Aji 70 50 60 60 
14 Rossy Eka Pratiwi 60 60 60 60 
15 Maryati 70 60 70 66,6 
16 Tika Nofita Sari 70 70 60 66.6 
17 Rizki Pratama Putra 70 60 60 63.3 
18 Nur Seto Kristianto 60 50 60 56.6 
19 Gibran Riyan M 70 60 60 63.3 
20 Vandi Andriyanto B. 70 60 50 60 
21 Fazrie Muhamad 60 60 50 56,6 
22 Rama 60 50 50 53.3 

                  Rata –Rata 62 
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LAMPIRAN 9 
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU 

 DALAM PEMBELAJARAN 
SIKLUS  1  PERTEMUAN 2 

 
Nama Guru  : Aprilia Alfiati 

Tanggal observasi :   8 April 2010  
 

No Aspek yang dinilai Skor 
1 2 3 4 

A Pra Pembelajaran     
1 Kesiapan ruang, alat,dan media pembelajaran    V 
2 Memeriksa kesiapan siswa    V 
B Membuka Pembelajaran     
3 Melakukan kegiatan apersepsi   V  
4 Menyampaikan tujuan yang akan dicapai    V  
C Kegiatan Pembelajaran     
5 Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran    V 
6 Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan   V  
7 Menguasai kelas    V 
8 Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya 

kebiasaan positif 
  V  

9 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan waktu yang telah 
dialokasikan 

   V 

10 Menghasilkan pesan yang menarik    V 
11 Menggunakan media secara efektif dan efisien    V 
12 Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media    V 
13 Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran    V 
14 Merespon positif partisipasi siswa   V  
15 Memfasilitasi terjadinya interaksi  guru, siswa dan sumber 

belajar 
   V 

16 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon siswa    V 
D Penutup     
17 Melakukan refleksi pembelajaran dengan melibatkan siswa   V  
18 Menyusun rangkuman dengan melibatkan siswa    V 
19 Melakukan penilaian akhir sesuai dengan tujuan    V 
20 Melaksanakan tindak lanjut    V 

     Rata – rata = 74 
 
Keterangan :                Boyolali,  8 April  2010 
1  : kurang              Guru Mitra 
2  : sedang 
3  : baik 
4  : baik sekali             Mugiarti A.Ma 
                   NIP. 195807271986092001 
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LAMPIRAN 10 
 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 
 DALAM PEMBELAJARAN 
SIKLUS  1  PERTEMUAN 2 

 
Mata Pelajaran : IPS 
Kelas                : V  (Lima) 
SD                    : SD Negeri 1 Bendan  
 

                    Observer 
Keterangan : 
Skala kurang  : 50-60 
          Sedang : 61-70                       
          Baik     : 71-80                         Mugiarti A.Ma 
                          NIP. 195807271986092001 

No Nama Siswa Aspek yang Dinilai Rata - 
rata 

Kejelasan 
Gambar 

Ketepatan 
menjelaskan 

isi cerita 
dari video 

Kemampuan 
membaca 

peta 

1 Army Dwi Apriyanto 70 70 70 70 
2 Arif Nur Mustaqim 60 70 60 63.3 
3 Bramanto 60 70 60 63.3 
4 Firda Margiyanti 70 70 80 73.3 
5 Muh. Nur Priakbari 70 70 70 70 
6 Linda Dwi Jayanti 70 70 60 66.6 
7 Muh. Irsyad Al.J 80 70 80 76.6 
8 Emilia Dewi Pratiwi 70 60 80 70 
9 Yoga Dewa Pratama 70 70 70 70 
10 Rohmad Salamudin 70 70 80 73.3 
11 Erlina Nurmayanti 70 60 70 66.6 
12 Octavia Sari Setya 60 70 70 66.6 
13 Kurniawan Kusuma Aji 70 60 80 70 
14 Rossy Eka Pratiwi 60 70 70 66.6 
15 Maryati 80 70 80 76.6 
16 Tika Nofita Sari 80 70 70 73.3 
17 Rizki Pratama Putra 70 70 70 70 
18 Nur Seto Kristianto 70 70 70 70 
19 Gibran Riyan M 70 70 70 70 
20 Vandi Andriyanto B. 70 70 80 73.3 
21 Fazrie Muhamad 70 70 80 73.3 
22 Rama 70 70 60 66.6 

                  Rata –Rata 63 
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LAMPIRAN 11 
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU 

 DALAM PEMBELAJARAN 
SIKLUS  2  PERTEMUAN 1 

 
Nama Guru  : Aprilia Alfiati 

Tanggal observasi :  16  April 2010 
 

No Aspek yang dinilai Skor 
1 2 3 4 

A Pra Pembelajaran     
1 Kesiapan ruang, alat,dan media pembelajaran    V 
2 Memeriksa kesiapan siswa    V 
B Membuka Pembelajaran     
3 Melakukan kegiatan apersepsi    V 
4 Menyampaikan tujuan yang akan dicapai     V 
C Kegiatan Pembelajaran     
5 Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran    V 
6 Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan   V  
7 Menguasai kelas   V  
8 Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya 

kebiasaan positif 
   V 

9 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan waktu yang telah 
dialokasikan 

   V 

10 Menghasilkan pesan yang menarik    V 
11 Menggunakan media secara efektif dan efisien    V 
12 Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media    V 
13 Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran    V 
14 Merespon positif partisipasi siswa    V 
15 Memfasilitasi terjadinya interaksi  guru, siswa dan sumber 

belajar 
   V 

16 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon siswa    V 
D Penutup     
17 Melakukan refleksi pembelajaran dengan melibatkan siswa    V 
18 Menyusun rangkuman dengan melibatkan siswa   V  
19 Melakukan penilaian akhir sesuai dengan tujuan    V 
20 Melaksanakan tindak lanjut   V  

            Rata – rata = 77 
 
Keterangan :                Boyolali,  16   April  2010 
1  : kurang              Guru Mitra 
2  : sedang 
3  : baik 
4  : baik sekali             Mugiarti A.Ma 
                   NIP. 195807271986092001 
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LAMPIRAN 12 
 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 
 DALAM PEMBELAJARAN 
SIKLUS  2 PERTEMUAN 1 

 
Mata Pelajaran : IPS 
Kelas                : V  (Lima) 
SD                    : SD Negeri 1 Bendan  
 

                  Observer 
Keterangan : 
Skala kurang  : 50-60 
          Sedang : 61-70                       
          Baik     : 71-80                       Mugiarti A.Ma 
                         NIP. 195807271986092001

No Nama Siswa Aspek yang Dinilai Rata - 
rata 

Kejelasan 
Gambar 

Ketepatan 
menjelaskan 

isi cerita 
dari video 

Kemampuan 
membaca 

peta 

1 Army Dwi Apriyanto 80 70 70 73.3 
2 Arif Nur Mustaqim 70 80 70 73.3 
3 Bramanto 80 70 70 73.3 
4 Firda Margiyanti 80 70 70 73.3 
5 Muh. Nur Priakbari 70 70 70 70 
6 Linda Dwi Jayanti 70 80 70 73.3 
7 Muh. Irsyad Al.J 80 80 80 80 
8 Emilia Dewi Pratiwi 80 70 70 73.3 
9 Yoga Dewa Pratama 70 70 70 70 
10 Rohmad Salamudin 80 80 70 76.6 
11 Erlina Nurmayanti 70 70 70 70 
12 Octavia Sari Setya 70 80 70 73.3 
13 Kurniawan Kusuma Aji 80 70 70 73.3 
14 Rossy Eka Pratiwi 70 80 70 73.3 
15 Maryati 80 80 80 80 
16 Tika Nofita Sari 80 80 70 76.6 
17 Rizki Pratama Putra 80 80 70 76.6 
18 Nur Seto Kristianto 80 70 70 73.3 
19 Gibran Riyan M 80 70 80 76.6 
20 Vandi Andriyanto B. 80 80 70 76.6 
21 Fazrie Muhamad 80 70 80 76.6 
22 Rama 80 80 70 76.6 

                  Rata –Rata 74 
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LAMPIRAN 13 
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU 

 DALAM PEMBELAJARAN 
SIKLUS  2 PERTEMUAN 2 

 
Nama Guru  : Aprilia Alfiati 

Tanggal observasi :  23 April 2010 
 

No   Aspek yang dinilai Skor 
1 2 3 4 

A Pra Pembelajaran     
1 Kesiapan ruang, alat,dan media pembelajaran    V 
2 Memeriksa kesiapan siswa    V 
B Membuka Pembelajaran     
3 Melakukan kegiatan apersepsi    V 
4 Menyampaikan tujuan yang akan dicapai     V 
C Kegiatan Pembelajaran     
5 Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran    V 
6 Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan    V 
7 Menguasai kelas    V 
8 Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya 

kebiasaan positif 
   V 

9 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan waktu yang telah 
dialokasikan 

   V 

10 Menghasilkan pesan yang menarik    V 
11 Menggunakan media secara efektif dan efisien    V 
12 Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media    V 
13 Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran    V 
14 Merespon positif partisipasi siswa   V  
15 Memfasilitasi terjadinya interaksi  guru, siswa dan sumber 

belajar 
   V 

16 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon siswa    V 
D Penutup     
17 Melakukan refleksi pembelajaran dengan melibatkan siswa    V 
18 Menyusun rangkuman dengan melibatkan siswa    V 
19 Melakukan penilaian akhir sesuai dengan tujuan    V 
20 Melaksanakan tindak lanjut   V  

     Rata – rata = 78 
 
Keterangan :                Boyolali,  23    April  2010 
1  : kurang              Guru Mitra 
2  : sedang 
3  : baik 
4  : baik sekali             Mugiarti A.Ma 
                   NIP. 195807271986092001 
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LAMPIRAN 14 
 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 
 DALAM PEMBELAJARAN 
SIKLUS  2 PERTEMUAN 2 

  
Mata Pelajaran : IPS 
Kelas                : V  (Lima) 
SD                    : SD Negeri 1 Bendan  
 

                  Observer 
Keterangan : 
Skala kurang  : 50-60 
          Sedang : 61-70                       
          Baik     : 71-80                        Mugiarti A.Ma 
                         NIP. 195807271986092001 

No Nama Siswa Aspek yang Dinilai Rata - 
rata 

Kejelasan 
Gambar 

Ketepatan 
menjelaskan 

isi cerita 
dari video 

Kemampuan 
membaca 

peta 

1 Army Dwi Apriyanto 80 80 70 76.6 
2 Arif Nur Mustaqim 70 70 70 70 
3 Bramanto 80 80 80 80 
4 Firda Margiyanti 80 80 70 76.6 
5 Muh. Nur Priakbari 70 80 80 76.6 
6 Linda Dwi Jayanti 70 70 70 70 
7 Muh. Irsyad Al.J 80 80 80 80 
8 Emilia Dewi Pratiwi 80 80 80 80 
9 Yoga Dewa Pratama 80 70 80 76.6 
10 Rohmad Salamudin 80 80 80 80 
11 Erlina Nurmayanti 80 80 80 80 
12 Octavia Sari Setya 80 80 80 80 
13 Kurniawan Kusuma Aji 80 70 80 76.6 
14 Rossy Eka Pratiwi 70 80 70 73.3 
15 Maryati 80 80 80 80 
16 Tika Nofita Sari 80 80 80 80 
17 Rizki Pratama Putra 80 80 80 80 
18 Nur Seto Kristianto 80 80 80 80 
19 Gibran Riyan M 80 80 80 80 
20 Vandi Andriyanto B. 80 80 70 76.6 
21 Fazrie Muhamad 80 70 80 76.6 
22 Rama 80 80 80 80 

                  Rata –Rata 78 
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LAMPIRAN 15 
 
REKAPITULASI NILAI RATA – RATA OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SEBELUM DAN SESUDAH TINDAKAN SIKLUS 1 DAN  2 
 

Mata Pelajaran : IPS 
Kelas                : V  (Lima) 
Semester          :  2 (Dua) 

 

 
                  Boyolali,  30  April 2010 
           Praktikan 
 
 
         Aprilia Alfiati 
                     NIM.  X7108622 

No Nama Siswa Sebelum 
Tindakan 

Sesudah Tindakan  
 
 
 

Siklus 1 Siklus 2 
 1 2 Rata 

- 
Rata 

1 2 Rata 
-  

Rata 
1 Army Dwi Apriyanto 51.6 60 70 65 73.3 76.6 78.3 
2 Arif Nur Mustaqim 53.3 60 63.3 61.6 73.3 70 71.6 
3 Bramanto 53.3 63.3 63.3 63.3 73.3 80 76.6 
4 Firda Margiyanti 63.3 66.6 73.3 69.9 73.3 76.6 74.9 
5 Muh. Nur Priakbari 61.6 66.6 70 68.3 70 76.6 73.3 
6 Lindu Dwi Jayanti 70 66.6 66.6 66.6 73.3 70 71.6 
7 Muh. Irsyad Al.J 56.6 63.3 76.6 69.9 80 80 80 
8 Emilia Dewi Pratiwi 63.3 63.3 70 66.6 73.3 80 76.6 
9 Yoga Dewa Pratama 56.6 63,3 70 66.6 70 76.6 73.3 
10 Rohmad Salamudin 56.6 63.3 73.3 68.3 76.6 80 78.3 
11 Erlina Nurmayanti 61.6 60 66.6 63.3 70 80 75 
12 Octavia Sari Setya 60 63.3 66.6 64.9 73.3 80 76.6 
13 Kurniawan Kusuma  53.3 60 70 65 73.3 76.6 74.9 
14 Rossy Eka Pratiwi 71.6 60 66.6 63.3 73.3 73.3 73.3 
15 Maryati 63.3 66,6 76.6 71.6 80 80 80 
16 Tika Nofita Sari 68.3 66.6 73.3 69.9 76.6 80 78.3 
17 Rizki Pratama Putra 58.3 63.3 70 66.6 76.6 80 78.3 
18 Nur Seto Kristianto 55 56.6 70 63.3 73.3 80 76.6 
19 Gibran Riyan M 56.6 63.3 70 66.6 76.6 80 78.3 
20 Vandi Andriyanto B. 60 60 73.3 66.6 76.6 76.6 76.6 
21 Fazrie Muhamad 55 56,6 73.3 64.9 76.6 76.6 76.6 
22 Rama 53.3 53.3 66.6 59.9 76.6 80 78.3 

Rata- Rata 59 62 63 66 74 78 76 
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LAMPIRAN 16 

DAFTAR NILAI KELAS 5 

PRATINDAKAN 

 

 

        Boyolali, 25 Maret 2010 

           Praktikan 
 
 
 
         Aprilia Alfiati 
                     NIM.  X7108622 

 

 

No Nama Siswa KKM 
60 

Hasil Ket 

1 Army Dwi Apriyanto  62 Tuntas 
2 Arif Nur Mustaqim  50 Belum tuntas 
3 Bramanto  52 Belum tuntas 
4 Firda Margiyanti  52 Belum tuntas 
5 Muh. Nur Priakbari  75 Tuntas 
6 Lindu Dwi Jayanti  57 Belum tuntas 
7 Muh. Irsyad Al.J  52 Belum tuntas 
8 Emilia Dewi Pratiwi  60 Tuntas 
9 Yoga Dewa Pratama  52 Belum tuntas 

10 Rohmad Salamudin  70 Tuntas 
11 Erlina Nurmayanti  75 Tuntas 
12 Octavia Sari Setya  57 Belum tuntas 
13 Kurniawan Kusuma Aji  65 Tuntas 
14 Rossy Eka Pratiwi  82 Tuntas 
15 Maryati  72 Tuntas 
16 Tika Nofita Sari  87 Tuntas 
17 Rizki Pratama Putra  70 Tuntas 
18 Nur Seto Kristianto  80 Tuntas 
19 Gibran Riyan M  50 Belum tuntas 
20 Vandi Andriyanto B.  37 Belum tuntas 
21 Fazrie Muhamad  54 Belum tuntas 
22 Rama  67 Tuntas 

Jumlah 1372  
                         Rata –Rata 62  

 Belum tuntas  10 
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LAMPIRAN 17 

DAFTAR NILAI KELAS  5 

SIKLUS I 

PERTEMUAN I 

 

 

Boyolali, 1 April 2010 

                Praktikan 
 
 
 
         Aprilia Alfiati 
                     NIM.  X7108622 

 

No Nama Siswa KKM 
60 

Hasil Ket 

1 Army Dwi Apriyanto  53 Belum tuntas 
2 Arif Nur Mustaqim  46 Belum tuntas 
3 Bramanto  73 Tuntas 
4 Firda Margiyanti  76 Tuntas 
5 Muh. Nur Priakbari  80 Tuntas 
6 Lindu Dwi Jayanti  83 Tuntas 
7 Muh. Irsyad Al.J  86 Tuntas 
8 Emilia Dewi Pratiwi  76 Tuntas 
9 Yoga Dewa Pratama  70 Tuntas 

10 Rohmad Salamudin  76 Tuntas 
11 Erlina Nurmayanti  90 Tuntas 
12 Octavia Sari Setya  86 Tuntas 
13 Kurniawan Kusuma Aji  63 Tuntas 
14 Rossy Eka Pratiwi  76 Tuntas 
15 Maryati  90 Tuntas 
16 Tika Nofita Sari  90 Tuntas 
17 Rizki Pratama Putra  76 Tuntas 
18 Nur Seto Kristianto  30 Belum tuntas 
19 Gibran Riyan M  70 Tuntas 
20 Vandi Andriyanto B.  80 Tuntas 
21 Fazrie Muhamad  76 Tuntas 
22 Rama  56 Belum tuntas 

Jumlah 1602  
                           Rata -Rata 73  

 Belum tuntas  4 
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LAMPIRAN 18 

DAFTAR NILAI KELAS  5 

SIKLUS I 

PERTEMUAN II 

 

 

                           Boyolali, 8 April 2010 

             Praktikan 
 
 
 
         Aprilia Alfiati 
                     NIM.  X7108622 

 

No Nama Siswa KKM 
60 

Hasil Ket 

1 Army Dwi Apriyanto  90 Tuntas 
2 Arif Nur Mustaqim  63 Tuntas 
3 Bramanto  83 Tuntas 
4 Firda Margiyanti  90 Tuntas 
5 Muh. Nur Priakbari  90 Tuntas 
6 Lindu Dwi Jayanti  90 Tuntas 
7 Muh. Irsyad Al.J  90 Tuntas 
8 Emilia Dewi Pratiwi  76 Tuntas 
9 Yoga Dewa Pratama  66 Tuntas 

10 Rohmad Salamudin  90 Tuntas 
11 Erlina Nurmayanti  86 Tuntas 
12 Octavia Sari Setya  83 Tuntas 
13 Kurniawan Kusuma Aji  50 Belum Tuntas 
14 Rossy Eka Pratiwi  86 Tuntas 
15 Maryati  90 Tuntas 
16 Tika Nofita Sari  86 Tuntas 
17 Rizki Pratama Putra  83 Tuntas 
18 Nur Seto Kristianto  83 Tuntas 
19 Gibran Riyan M  70 Tuntas 
20 Vandi Andriyanto B.  83 Tuntas 
21 Fazrie Muhamad  53 Belum Tuntas 
22 Rama  56 Belum Tuntas 

Jumlah 1737  
                          Rata –Rata 79  

 Belum tuntas  3 
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LAMPIRAN 19 

DAFTAR NILAI KELAS 5 

SIKLUS II 

PERTEMUAN I 

 

 

                           Boyolali,  16  April 2010 

               Praktikan 
 
 
 
         Aprilia Alfiati 
                     NIM.  X7108622 

 

No Nama Siswa KKM 
60 

Hasil Ket 

1 Army Dwi Apriyanto  80 Tuntas 
2 Arif Nur Mustaqim  75 Tuntas 
3 Bramanto  80 Tuntas 
4 Firda Margiyanti  80 Tuntas 
5 Muh. Nur Priakbari  80 Tuntas 
6 Linda Dwi Jayanti  85 Tuntas 
7 Muh. Irsyad Al.J  90 Tuntas 
8 Emilia Dewi Pratiwi  90 Tuntas 
9 Yoga Dewa Pratama  85 Tuntas 

10 Rohmad Salamudin  85 Tuntas 
11 Erlina Nurmayanti  90 Tuntas 
12 Octavia Sari Setya  95 Tuntas 
13 Kurniawan Kusuma Aji  80 Tuntas 
14 Rossy Eka Pratiwi  85 Tuntas 
15 Maryati  90 Tuntas 
16 Tika Nofita Sari  100 Tuntas 
17 Rizki Pratama Putra  90 Tuntas 
18 Nur Seto Kristianto  80 Tuntas 
19 Gibran Riyan M  85 Tuntas 
20 Vandi Andriyanto B.  40 Belum Tuntas 
21 Fazrie Muhamad  53 Belum Tuntas 
22 Rama  75 Tuntas 

Jumlah 1793  
                          Rata –Rata 81  

 Belum tuntas  2 
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LAMPIRAN 20 

DAFTAR NILAI KELAS 5 

SIKLUS II 

PERTEMUAN II 

 

 

                Boyolali,   23  April 2010 

           Praktikan 
  
 
 
         Aprilia Alfiati 
                     NIM.  X7108622 

 

No Nama Siswa KKM 
60 

Hasil Ket 

1 Army Dwi Apriyanto  80 Tuntas 
2 Arif Nur Mustaqim  86 Tuntas 
3 Bramanto  86 Tuntas 
4 Firda Margiyanti  66 Tuntas 
5 Muh. Nur Priakbari  86 Tuntas 
6 Lindu Dwi Jayanti  86 Tuntas 
7 Muh. Irsyad Al.J  93 Tuntas 
8 Emilia Dewi Pratiwi  93 Tuntas 
9 Yoga Dewa Pratama  100 Tuntas 

10 Rohmad Salamudin  93 Tuntas 
11 Erlina Nurmayanti  93 Tuntas 
12 Octavia Sari Setya  86 Tuntas 
13 Kurniawan Kusuma Aji  93 Tuntas 
14 Rossy Eka Pratiwi  93 Tuntas 
15 Maryati  86 Tuntas 
16 Tika Nofita Sari  93 Tuntas 
17 Rizki Pratama Putra  93 Tuntas 
18 Nur Seto Kristianto  60 Tuntas 
19 Gibran Riyan M  93 Tuntas 
20 Vandi Andriyanto B.  95 Tuntas 
21 Fazrie Muhamad  85 Tuntas 
22 Rama  93 Tuntas 

Jumlah 1932  
                          Rata –Rata 88  

 Belum tuntas  0 
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LAMPIRAN 21 
 

REKAPITULASI NILAI RATA – RATA ULANGAN HARIAN  
SEBELUM DAN SESUDAH TINDAKAN SIKLUS 1 DAN  2 

 
Mata Pelajaran : IPS 
Kelas                : V  (Lima) 
Semester          :  2 (Dua) 

 

 
                  Boyolali,  30  April 2010 
           Praktikan 
 
 
         Aprilia Alfiati 
                     NIM.  X7108622 

No Nama Siswa Sebelum 
Tindakan 

Sesudah Tindakan  
 
 
 

Siklus 1 Siklus 2 
 1 2 Rata 

- 
Rata 

1 2 Rata 
-  

Rata 
1 Army Dwi A. 62 53 90 71.5 80 80 80 
2 Arif Nur Mustaqim 50 46 63 54.5 75 86 80.5 
3 Bramanto 52 73 83 78 80 86 83 
4 Firda Margiyanti 52 76 90 83 80 66 73 
5 Muh. Nur Priakbari 75 80 90 85 80 86 83 
6 Lindu Dwi Jayanti 57 83 90 86.5 85 86 85.5 
7 Muh. Irsyad Al.J 52 86 90 88 90 93 91.5 
8 Emilia Dewi Pratiwi 60 76 76 76 90 93 91.5 
9 Yoga Dewa Pratama 52 70 66 68 85 100 92.5 
10 Rohmad Salamudin 70 76 90 83 85 93 89 
11 Erlina Nurmayanti 75 90 86 88 90 93 91.5 
12 Octavia Sari Setya 51 86 83 84.5 95 86 90.5 
13 Kurniawan Kusuma  65 63 50 56.5 80 93 86.5 
14 Rossy Eka Pratiwi 82 76 86 81 85 93 89 
15 Maryati 72 90 90 90 90 86 88 
16 Tika Nofita Sari 87 90 86 88 100 93 96.5 
17 Rizki Pratama Putra 70 76 83 79.5 90 93 91.5 
18 Nur Seto Kristianto 80 30 83 56.5 80 60 70 
19 Gibran Riyan M 50 70 70 70 85 93 89 
20 Vandi Andriyanto B. 37 80 83 81.5 40 95 67.5 
21 Fazrie Muhamad 54 76 53 64.5 53 85 69 
22 Rama 67 56 56 55.5 75 93 84 

Rata- Rata 62 73 79 76 81 88 85 
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LAMPIRAN 22 

LEMBAR KISI – KISI  INSTRUMEN  

ANGKET MOTIVASI BELAJAR 

 

No Indikator Deskriptor Nomor 

Item 

Angket 

Jumlah 

+ - + -   

1 Perhatikan 

(Attention) 

a. Menyimak penjelasan 

guru 

b. Memiliki rasa ingin tahu 

c. Menunjukkan antusias 

dalam pembelajaran 

1,2 

 

4.5 

6,7,8 

 

3 

 

- 

2 

 

2 

3 

1 

 

- 

8 

2 Relevensi 

(Relevance) 

a. Adanaya hasrat dan 

keinginan berhasil 

b. Adanya dorongan dan 

kebutuhan dalam belajar 

c. Adanya harapan dan cita-

cita masa depan 

9,10 

 

12,13, 

 

14,15 

11 

 

- 

 

- 

2 

 

2 

 

2 

1 

 

- 

 

- 

7 

3 Kepercayaan diri 

(Confidence) 
 

a. Mengerjakan tugas 

dengan teliti 

b. Siswa belajar secara aktif 

a. Punya prinsip yang teguh 

16 

 

17,18 

20 

- 

 

19 

- 

1 

 

2 

1 

- 

 

1 

- 

5 

4 Kepuasaan 

(Satisfaction) 

a. Mempraktekkan 

pengetahuan yang baru 

dipelajarinya 

b. Berusaha menghasilkan 

sesuatu yang lebih baik 

c. Bersyukur dengan hasil 

yang dicapai saat ini  

21 

 

 

22 

 

24 

- 

 

 

23 

 

25 

1 

 

 

1 

 

1 

- 

 

 

1 

 

1 

5 

JUMLAH - - 20 5 25 
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LAMPIRAN 23 

 

LEMBAR ANGKET MOTIVASI BELAJAR IPS 

 

I.   Identitas Responden 

Nama        :  ______________________ 

No Absen :  ______________________ 

 

II. Petunjuk Pengisian Angket : 

1. Tulislah nama kalian di sebelah kanan atas pada lembaran ini! 

2. Bacalah setiap pernyataan di bawah ini dengan seksama agar memahami 

maksudnya. 

3. Pilihlah salah satu jawaban dari 5 alternatif  jawaban yang tersedia dengan 

memberi tanda silang ( X ) sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. 

4. Teliti sebelum jawaban dikumpulkan. 

5. Selamat mengerjakan. 

 

Pernyataan 

1. Apakah kalian membaca buku pelajaran IPS sebelum guru menerangkan? 

a. Selalu     c. Kadang-kadang 

b. Sering     d. Tidak pernah 

2. Apakah kalian mencoba setiap latihan soal IPS agar bisa mengerjakan? 

a. Selalu     c. Kadang-kadang 

b. Sering     d. Tidak pernah 

3. Apakah kalian berhenti mengerjakan soal IPS apabila menemui kesulitan? 

a. Selalu     c. Kadang-kadang 

b. Sering     d. Tidak pernah 

4. Apakah kalian bertanya kepada guru dan teman setiap menemui kesulitan dalam 

mengerjakan soal  IPS? 

a. Selalu     c. Kadang-kadang 

b. Sering     d. Tidak pernah 
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5. Apakah kalian berusaha menguasai materi pelajaran IPS baik yang sudah 

maupun yang belum diterangkan guru? 

a. Selalu     c. Kadang-kadang 

b. Sering     d. Tidak pernah 

6. Apakah kalian memperhatikan setiap materi yang diterangkan guru? 

a. Selalu     c. Kadang-kadang 

b. Sering     d. Tidak pernah 

7. Apakah saat pelajaran IPS, kalian hanya mengeluarkan peralatan tulis dan buku 

IPS di meja? 

a. Selalu     c. Kadang-kadang 

b. Sering     d. Tidak pernah 

8. Apakah kalian tidak mau diganggu saat guru sedang menerangkan materi IPS? 

a. Selalu     c. Kadang-kadang 

b. Sering     d. Tidak pernah 

9. Apakah kalian belajar IPS agar dapat mengerjakan soal IPS dan mendapatkan 

nilai yang baik? 

a. Selalu     c. Kadang-kadang 

b. Sering     d. Tidak pernah 

10. Apakah  kalian akan naik kelas bila kalian mendapatkan nilai IPS yang bagus? 

a. Selalu     c. Kadang-kadang 

b. Sering     d. Tidak pernah 

11. Apakah kalian tidak tahu untuk apa belajar IPS? 

a. Selalu     c. Kadang-kadang 

b. Sering     d. Tidak pernah 

12. Apakah pelajaran IPS penting untuk dipelajari dalam kehidupan sehari-hari? 

a. Selalu     c. Kadang-kadang 

b. Sering     d. Tidak pernah 

13. Apakah pelajaran IPS berguna dalam hidup kalian? 

a. Selalu     c. Kadang-kadang 

b. Sering     d. Tidak pernah 
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14. Apakah orang yang tidak bisa membaca akan mengalami kesulitan dalam 

hidupnya? 

a. Selalu     c. Kadang-kadang 

b. Sering     d. Tidak pernah 

15. Dengan menguasai materi pelajaran, kalian akan mudah mencapai cita-cita.  

a. Selalu     c. Kadang-kadang 

b. Sering     d. Tidak pernah 

16. Apakah kalian berusaha belajar IPS, meskipun materi pelajaran IPS itu sulit? 

a. Selalu     c. Kadang-kadang 

b. Sering     d. Tidak pernah 

17. Apakah kalian belajar IPS agar mendapatkan nilai yang baik dibandingkan 

dengan teman-teman yang tidak belajar? 

a. Selalu     c. Kadang-kadang 

b. Sering     d. Tidak pernah 

18. Apakah kalian semakin bersemangat belajar  IPS apabila nilai ulangan bagus? 

a. Selalu     c. Kadang-kadang 

b. Sering     d. Tidak pernah 

19. Apakah kalian tidak senang apabila teman kalian  mendapatkan nilai yang lebih 

baik daripada kalian? 

a. Selalu     c. Kadang-kadang 

b. Sering     d. Tidak pernah 

20. Apakah kalian berusaha mengerjakan latihan soal IPS sampai selesai? 

a. Selalu     c. Kadang-kadang 

b. Sering     d. Tidak pernah 

21. Apakah kalian belajar IPS secara tekun untuk dapat mempraktekkan 

pengetahuan yang baru kalian pelajari? 

a. Selalu     c. Kadang-kadang 

b. Sering     d. Tidak pernah 

22. Apakah kalian senang mendapatkan penghargaan atas prestasi yang kalian raih? 

a. Selalu     c. Kadang-kadang 

b. Sering     d. Tidak pernah 
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23. Apakah kalian tidak perlu belajar lagi bila sudah mendapatkan nilai yang baik? 

a. Selalu     c. Kadang-kadang 

b. Sering     d. Tidak pernah 

24. Apakah kalian bersyukur kepada Tuhan YME atas prestasi yang kalian dapatkan 

hari ini? 

a. Selalu     c. Kadang-kadang 

b. Sering     d. Tidak pernah 

25. Apakah kalian merasa prestasi yang kalian dapatkan karena kepandaian kalian?  

a. Selalu     c. Kadang-kadang 

b. Sering     d. Tidak pernah 

 

Keterangan 

Untuk menentukan pilihan, kalian harus berpedoman pada keterangan berikut : 

1. Pernyataan positif 

  4. = artinya kalian selalu 

   3. = artinya kalian sering 

     2. = artinya kalian kadang-kadang 

  1. = artinya kalian tidak pernah 

 2. Pernyataan Negatif 

1. = artinya kalian selalu 

2. = artinya kalian sering 

3. = artinya kalian kadang-kadang 

4. = artinya kalian tidak pernah 

 

Skala Penilaian 

91-100   =  Sangat Baik ( SB ) 

81 –90   =  Baik ( B ) 

71 – 80  =  Cukup Baik ( CB ) 

61 – 70  =  Kurang Baik ( KB ) 

0 – 60    =  Sangat Kurang Baik ( SKB  

LAMPIRAN 30 
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LAMPIRAN 30 

FOTO – FOTO PENELITIAN 

 

     
Pembelajaran Awal Pada Siswa Kelas V SD Negeri 1 Bendan 

 

     
Proses Pembelajaran IPS Sebelum Menggunakan Multimedia KITS Siswa Kelas V 

SD Negeri 1 Bendan  
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Konsultasi pada Guru Mitra 

 

 
Kurangnya motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran terutama Pembelajaran 

IPS 
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Proses Pembelajaran Menggunakan Media Gambar Diam pada Siklus 1  

Siswa mau maju ke depan kelas apabila ditunjuk oleh Guru 

 
Proses Pembelajaran dengan menggunakan Media Peta pada Siklus 1 
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Proses Pembelajaran Menggunakan Media Video pada Siklus I 

 

 
Proses Pembelajaran Menggunakan Media Gambar Diam pada siklus 2 

Siswa mau maju ke depan tanpa ditunjuk guru 
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Keaktifan siswa dengan menggunakan Media Peta pada Siklus 2 

 

 
Peningkatan Motivasi Siswa di dalam mengikuti Pembelajaran IPS dengan 

menggunakan Multimedia KITS pada Siklus 2 
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