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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu proses pertumbuhan dan perkembangan 

sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungan sosial dan lingkungan 

fisik, yang berlangsung sepanjang hayat sejak manusia dilahirkan. Usaha 

pendidikan sudah dimulai sejak manusia lahir dari kandungan ibunya, sampai 

tutup usia, sepanjang ia mampu untuk menerima pengaruh dan dapat 

mengembangkan dirinya. Pendidikan akan berlangsung dalam lingkungan 

keluarga, sekolah dan masyarakat. Pendidikan merupakan hak asasi setiap 

individu warga negara seperti yang telah diamanatkan dalam Undang- 

Undang Dasar tahun 1945 pasal 31 ayat 1 berbunyi: tiap–tiap warga negara 

berhak mendapatkan pendidikan, dan Ayat 3 disebutkan bahwa pemerintah 

mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk 

meningkatkan keimanan dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa. 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) menurut Permendiknas No 22 Tahun 

2006, adalah mata pelajaran yang mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, 

konsep dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial  yang pada jenjang 

SMP/MTs mata pelajaran IPS memuat Geografi, Sejarah, Sosiologi dan 

Ekonomi. Mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, 

pemahaman dan kemampuan anlisis terhadap kondisi sosial masyarakat 

dalam memasuki kehidupan masyarakat yang dinamis. IPS memiliki 
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karakteristik yang berbeda dengan mata pelajaran yang lain karena bersifat 

monopolitik yang merupakan integrasi dari berbagai disiplin ilmu sosial 

seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik hukum, dan budaya. 

Mata pelajaran IPS bertujuan untuk mendidik dan memberi bekal 

kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan diri sesuai bakat, 

minat kemampuan, dan lingkunganya serta bekal untuk melanjutkan sekolah 

ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Lingkungan masyarakat tempat 

siswa tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari  masyarakat yang 

kemudian dihadapkan pada masalah sosial. Pendidikan IPS ini akan 

membantu siswa memecahkan permasalahan sosial sehingga mampu 

mengerti dan memahami lingkungan sosial masyarakat. Berdasarkan 

pengertian dan tujuan dari pendidikan IPS memang dibutuhkan suatu pola 

pembelajaran yang mampu menunjang tercapainya tujuan 

tersebut.Kemampuan dan keterampilan guru sangat ditantang untuk 

mewujudkan tujuan tersebut baik dalam memilih pendekatan, model, metode 

dan strategi pembelajaran yang tepat agar pembelajaran IPS benar-benar 

mampu membekali keterampilan dan kemampuan dasar kepada siswa untuk 

menjadi manusia dan warga negara yang baik.  

Kondisi ini juga dialami di Kelas V Ma’Arif 11 Pucung Kidul. apat 

diperoleh data bahwa secara umum proses belajar mengajar masih teacher 

centered, yaitu guru masih mendominasi dalam kegiatan belajar mengajar dan 

siswa kurang diberi kesempatan untuk terlibat dalam pembelajaran. Guru 

tidak menggunakan media pembelajaran yang melibatkan siswa dalam 
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penggunaanya. sedikit sekali terdapat media pembelajaran. Hasil wawancara 

guru kelas V Ma’arif Pucung Kidul 

“Seharusnya media pembelajaran itu ada untuk menunjang 

pembelajaran, tetapi terkadang saya bingung media apa yang dapat 

menunjang pembelajaran IPS yang biasanya bersifat hafalan, jadi 

pembelajaran IPS di kelas V ini biasanya saya hanya berceramah dan siswa 

mengerjakan soal”.  

Penggunaan media atau alat peraga dalam proses belajar mengajar 

berperan untuk memperlancar proses komunikasi agar muncul komunikasi 

yang efektif ditambah pembelajaran IPS memang memuat materi yang 

bersifat masa lampau atau teori. Kurang variatifnya model dan tidak adanya 

penggunaan media dalam proses belajar cenderung membuat siswa pasif dan 

hanya membuat siswa merasa tidak tertarik belajar  IPS.  

“Pelajaran yang paling tidak disenangi IPS Bu, soalnya hafalan jadi 

saya malas”. Ujar Masruli siswa kelas V saat saya melakukan wawancara. 

Wawancara saya dengan siswa yang lain juga berujung sama, hampir 

sebagian besar siswa kurang bersemangat apabila mengikuti pembelajaran 

IPS yang menurut mereka tidak menyenangkan dan membuat mengantuk. 

Ditambah guru tidak menggunakan metode dan media yang tepat ini 

berdampak terhadap motivasi siswa yang rendah sehingga akan berdampak 

terhadap prestasi belajar siswa di kelas V Ma’Arif 11 Pucung Kidul. 

Kesadaran siswa untuk belajar baik di sekolah maupun di rumah  juga masih 

rendah. Hal ini dibuktikan, jika guru memberikan pekerjaan rumah siswa 

tidak mengerjakan tugas yang diberikan karena siswa juga kurang mendapat 

perhatian dari orangtua, jika guru sedang melakukan pembelajaran banyak 

siswa yang ribut dan mengobrol sendiri sehingga saat dilakukan evaluasi 
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sebagian besar siswa mendapat nilai yang kurang baik dan jauh dari yang 

diharapkan. 

Pembelajaran IPS standar kompetensi menghargai berbagai 

peninggalan dan tokoh sejarah yang berskala nasional pada masa Hindu-

Budha dan Islam, keragaman kenampakan alam dan suku bangsa serta 

kegiatan ekonomi di Indonesia pada kompetensi dasar mengenal jenis-jenis 

usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia siswa Kelas V Ma’Arif 11 Pucung 

Kidul semester 1 pada tahun ajaran 2019/2020 masih belum menunjukkan 

batas ketuntasan. Selama ulangan harian IPSKompetensi Dasar jenis-jenis 

usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia 52,38% siswa tidak mencapai batas 

tuntas KKM. Nilai masih kurang optimal sehingga masih perlu untuk 

ditingkatkan. Untuk KKM IPS kelas V adalah 70 sedangkan untuk ketuntasan 

klasikal 85%. Artinya kelas dikatakan tuntas apabila 85% dari jumlah siswa 

yang ada dikelas mendapatkan nilai ≥ 70.  

Seorang guru hendaknya dapat menyajikan Pembelajaran Aktif Kreatif 

Efektif dan Menyenangkan (PAKEM) sesuai dengan kurikulum dan pola 

pikir siswa. Hal ini dikarenakan, peserta didik di Sekolah Dasar masih 

menyukai bermain, sehingga seorang guru harus pintar dalam merancang 

sebuah pembelajaran yang akan dilaksanakan. Seorang guru harus memahami 

perbedaan kemampuan yang dimiliki siswa yang satu dengan lainnya.Strategi 

PAKEM ini berorientasi untuk menggali dan mengembangkan potensi 

terbesar siswa dengan metodologi yang mengedepankan keaktifan peserta 

didik, mendorong kreativitas, efektif dalam pencapaian target dan kualitas 
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serta menyenangkan dalam prosesnya sehingga anak dapat memahami materi 

dengan nyaman, senang, dan ceria. 

Penerapan metode demonstrasi dengan media flash card tepat 

digunakan pada materi menentukan jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi. 

Siswa dapat termotivasi sehingga prestasi belajarnya meninggat dengan 

media demonstrasi dan media flash card yang memacu siswa berfikir 

menemukan jawaban yang tepat dengan permainan berantai 

menggunakanflash card.Jika konsep telah dapat diterima dan dipahami oleh 

siswa maka pembelajaran IPS menjadi menyenangkan dan tidak membuat 

siswa merasa bingung. 

Pada mata pelajaran IPS di Kelas V Ma’Arif 11 Pucung Kidul khususnya 

tentang jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi motivasi dan prestasi belajar 

yang diperoleh masih kurang. Memperhatikan hal tersebut di atas, maka 

peneliti  tertarik mengadakan penelitian untuk meningkatkan motivasi dan 

hasil belajar IPS di Kelas V Ma’Arif 11 Pucung Kidul. Metode yang akan 

digunakan adalah metode demonstrasi menggunakan media flash card yang 

diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran dan meningkatkan hasil 

belajar IPS. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Apakah motivasi belajar siswa di Ma’Arif 11 Pucung Kidul Kelas V 

melalui metode demonstrasi menggunakan media flash card?. 

2. Apakah prestasi belajar siswa di Ma’Arif 11 Pucung Kidul Kelas V 

melalui metode demonstrasi menggunakan mediaflash card?. 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Meningkatkan motivasi belajar siswa di Ma’Arif 11 Pucung Kidul Kelas 

V melalui metode demonstrasi menggunakan media flash card? 

2. Meningkatkan prestasi belajar siswa Ma’Arif 11 Pucung Kidul Kelas V 

melalui metode demonstrasi menggunakan media flash card? 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Teori 

Konsep motivasi belajar 

Menurut Fathurrohman dan Sobry (2017: 19), motivasi adalah 

keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan, 

menjamin kelangsungan dan memberikan arahan kegiatan belajar, sehingga 

diharapkan tujuan yang ada dapat tercapai. Sejalan dengan hal itu, Sardiman 

(2011: 73) mengartikan motivasi sebagai daya penggerak yang telah menjadi 

aktif. Motif menjadi aktiv pada saat-saat tertentu, terutama bila kebutuhan 

untuk mencapai tujuan sangat dirasakan/mendesak. 

Menurut Hamalik (2007: 158),ada dua perinsip yang dapat digunakan 

untuk meninjau motivasi ialah : (1) Motivasi dipandang sebagai suatu proses. 

Pengetahuan tentang proses ini akan membantu kita menjelaskan kelakukan 

yang kita amati dan untuk memperkirakan kelakuan-kelakuan lain pada 

seseorang; (2) Kita menentukan karakter dari proses ini dengan melihat 

petunjuk-petunjuk tingkah lakunya. Menurut Mc. Donal : motivation is in an 

energy change within the person characterized by affective arousal and 

anticipatory goal relaction. Motivasi adalah perubahan energi dalam diri 

(pribadi) seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi 

untuk mencapai tujuan (Hamalik, 2007 : 158).  
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Metode demonstrasi 

Menurut Sagala (2010: 210), metode demonstrasi adalah pertunjukan 

tentang proses terjadinya suatu peristiwa atau benda sampai pada penampilan 

tingkah laku yang dicontohkan agar dapat diketahui dan dialami oleh peserta 

didik secara nyata atau tiruannya. Metode ini merupakan metode yang 

pertama digunakan oleh manusia yaitu tatkala manusia purba menambah kayu 

untuk memperbesar nyala unggun api, sementara anak-anak memperhatikan 

dan menirunya. Menurut Sanjaya, (2016: 152), metode demonstrasi adalah 

metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukan 

kepada siswa tentang suatu proses, situasi atau benda tertentu, baik 

sebenarnya atau hanya sekedar tiruan. 



14 

 

 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

A. Seting Penelitian 

1. Waktu penelitian 

Penelitian dilasanakan pada semester 1 tahun pelajaran 2019/2020. 

Waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan Penelitian Tindakan kelas 

2. Tempat penelitian 

Penelitian tindakan Kelas dilaksanakan di Ma’Arif 11 Pucung Kidul 

kelas V 

3. Siklus Penelitian Tindakan Kelas 

Penelitian Tindakan Kelas ini direncanakan melalui dua siklus 

yaitu siklus I dan siklus II. Melihat peningkatan motivasi dan prestasi 

belajar siswa dalam mengikuti mata pelajran IPS menggunakan metode 

demonstrasi dengan media flash card. 

B. Subjek Penelitian 

Subjekdalam penelitian ini adalah siswa kelas V yang berjumlah 23 

siswa yang terdiri dari 11 laki-laki dan 12 perempuan serta guru di Kelas V 

Ma’Arif 11 Pucung Kidul  

C. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data pada Penelitian Tindakan Kelas ini diperlukan 

teknik dan alat pengumpulan data. Menggunakan teknik pengumpulan data 



15 

 

 
 

yang tepat, maka akan memudahkan didalam melakukan penelitian, menjadi 

jelas dan runtut akan langkah-langkah yang dilakukan. Sedangkan dengan 

menggunakan alat pengumpulan data yang benar maka akan dapat diperoleh 

data yang akurat yang akan dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang 

sedang dihadapi.Alat yang dipakai dalam instrumen pembelajaran yaitu 

berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, Lembar Kerja Siswa dan Lembar 

evaluasi. 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara : 

a. Tes 

Dalam Penelitian Tindakan Kelas ini peneliti menggunakan tes 

tertulis. Tes pada umumnya digunakan untuk menilai dan mengukur 

hasil belajar siswa, terutama hasil belajar kognitif berkenaan dengan 

penguasaan bahan pengajaran sesuai dengan tujuan pendidikan dan 

pengajaran. Ada pun data yang berupa tes dapat disajikan dalam 

bentuk tes tertulis. Tes tertulis berisikan butir-butir soal evaluasi yang 

diberikan pada tiap akhir siklus, dan lembar kerja siswa yang 

diberikan setiap pertemuan untuk mengetahui pemahaman siswa 

setelah guru melakukan demonstrasi dari alat peraga  flash Card.Tes 

tertulis dalam bentuk pilihan ganda yang diberikan pada tiap 

pertemuan yaitu tiap akhir siklus. Data yang diperoleh dari tes ini 

digunakan untuk mengetahui prestasi siswa setelah melaksanakan 
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kegiatan pembelajaran IPS dengan menggunakan metode demonstrasi 

dan alat peraga flash Card 

b. Angket  

Angketadalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan 

daftar pertanyaan atau pernyataan untuk diisi oleh responden. 

Responden dalam PTK adalah siswa sebagai sumber data. Butir-butir 

pada angket digunakan untuk mengungkapkan sejauh mana motivasi 

belajar siswa dalam belajar IPS pada pokok bahasan jenis usaha dan 

kegiatan ekonomi di Ma’Arif 11 Pucung Kidul kelas V. Angket yang 

digunakan adalah angket tertutup dan langsung, yaitu angket yang 

sudah disediakan jawabannya, responden tinggal memilih serta 

menjawab tentang dirinya sendiri. 

c. Observasi 

Purwanto (2010: 149) observasi adalah metode atau cara-cara 

menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai 

tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok 

secara langsung. Sedangkan menurut Sudjana (2010: 84), observasi 

adalah pengamatan untuk mengukur atau menilai hasil dan proses 

belajar misalnya tingkah laku siswa pada waktu belajar, tingkah laku 

guru pada waktu mengajar, kegiatan diskusi siswa, partisipasi siswa 

dalam demonstrasi dan penggunaan media pada waktu mengajar. 

Melalui pengamatan dapat diketahui bagaimana motivasi dan aktivitas 

siswa, kegiatan yang dilakukannya, tingkat partisipasi dalam suatu 
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kegiatan, proses kegiatan yang dilakukanya, kemampuan, bahkan hasil 

yang diperoleh dari kegiatannya. 

Observasi dalam penelitian ini menggunakan lembar observasi 

aktivitas guru dan lembar observasi aktivitas siswa. Observasi yang 

akan dilakukan adalah observasi berperan secara pasif. Observasi itu 

dilakukan terhadap guru ketika melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar di kelas maupun kinerja siswa selama proses belajar 

mengajar berlangsung. Observasi dilakukan oleh observer dengan 

mengambil tempat duduk paling belakang. Dalam posisi itu, observer 

dapat secara lebih leluasa melakukan observasi terhadap aktivitas 

belajar mengajar siswa dan guru di kelas. 

d. Wawancara 

Sudjana (2010: 68) wawancara adalah alat penilaian digunakan 

untuk mengetahui pendapat, aspirasi, harapan, prestasi, keinginan, 

keyakinan, dan lain–lain sebagai hasil belajar siswa dengan 

mengajukan pertanyaan kepada siswa. Wawancara ini dilakukan pada 

awal observasi dan pada akhir penelitian. Wawancara hanya sebagai 

pelengkap hasil observasi. 

e. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data. 

Dokumentasi yang digunakan baik dalam bentuk foto berupa bukti 

nyata yang dapat digunakan untuk pembuatan laporan penelitian. 
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2. Alat Pengumpulan Data 

Dalampenelitian tindakan kelas ini teknik pengumpulan data 

dengan tes dan non tes maka instrumen penelitiannya sebagai berikut : 

a. Teknik pengambilan data dengan tes 

Pada pengambilan data dengan teknik tes tertulis yaitu dengan 

menggunakan butir soal pilihan ganda sebanyak 10 pertanyaan 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Angket Evaluasi Siklus 1 Pertemuan 1 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Banyak 

Butir 

Nomor 

Butir 

Bentuk 

Tes 

Menghargai 

berbagai 

peninggalan 

dan tokoh 

sejarah yang 

berskala 

nasional pada 

masa Hindu-

Budha dan 

Islam, 

keragaman 

kenampakan 

alam dan suku 

bangsa serta 

kegiatan 

ekonomi di 

Indonesia. 

Mengenal 

jenis-jenis 

usaha dan 

kegiatan 

ekonomi di 

Indonesia 

 

1. Menjelaskan 

pengertian 

kegiatan 

ekonomi. 

2. Mengidentif

ikasi 5 jenis 

usaha dalam 

bidang 

ekonomi. 

3. Menjelaskan 

pengertian 5 

jenis usaha 

dalam 

bidang 

ekonomi. 

4. Mengidentif

ikasi 

berbagai 

hasil usaha 

dalam 

bidang 

ekonomi. 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

1 , 8 

 

 

 

5, 6 

 

 

 

 

4, 9, 

10 

 

 

 

 

2, 3, 7 

Pilihan 

Ganda 

 

 

Pilihan 

Ganda 

 

 

 

Pilihan 

Ganda 

 

 

 

Pilihan 

Ganda 
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Tabel 3.2 Kisi-kisi Angket Evaluasi Siklus 1 Pertemuan 2 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi  

Dasar 

Indikator Banyak 

Butir 

Nomor 

Butir 

Bentuk 

Tes 

Menghargai 

berbagai 

peninggalan 

dan tokoh 

sejarah yang 

berskala 

nasional pada 

masa Hindu-

Budha dan 

Islam, 

keragaman 

kenampakan 

alam dan suku 

bangsa serta 

kegiatan 

ekonomi di 

Indonesia. 

Mengenal 

jenis-jenis 

usaha dan 

kegiatan 

ekonomi di 

Indonesia 

 

1. Mengidentifi

kasi jenis 

usaha dalam 

bidang 

ekonomi. 

2. Menjelaskan 

pengertian 

jenis usaha 

dalam bidang 

ekonomi. 

3. Mengidentifi

kasi berbagai 

hasil usaha 

dalam bidang 

ekonomi. 

4. Menjelaskan 

jenis barang 

tambang. 

5. Menjelaskan 

jenis industri. 

6. Menyebutka

n usaha 

dalam bidang 

jasa 

pariwisata 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

8 

 

 

 

1, 2, 9 

 

 

 

 

4, 5 

 

 

 

 

3 

 

 

6,7 

 

 

10 

Pilihan 

Ganda 

 

 

Pilihan 

Ganda 

 

 

 

Pilihan 

Ganda 

 

 

 

Pilihan 

Ganda 

 

Pilihan 

Ganda 

 

Pilihan 

Ganda 
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Tabel 3.3 Kisi-kisi Angket Evaluasi Siklus 2 Pertemuan 1 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi  

Dasar 

Indikator Banyak 

Butir 

Nomor 

Butir 

Bentuk 

Tes 

Menghargai 

berbagai 

peninggalan dan 

tokoh sejarah 

yang berskala 

nasional pada 

masa Hindu-

Budha dan 

Islam, 

keragaman 

kenampakan 

alam dan suku 

bangsa serta 

kegiatan 

ekonomi di 

Indonesia. 

Mengenal jenis-

jenis usaha dan 

kegiatan 

ekonomi di 

Indonesia 

 

1. Mengidentifikas

i usaha ekonomi 

yang di kelola 

sendiri. 

2. Mengidentifikas

i usaha ekonomi 

yang di kelola 

kelompok. 

3. Mengidentifikas

i bentuk 

koperasi di 

Indonesia. 

4. Menjelaskan 

cara 

menghargai 

kegiatan 

ekonomi orang 

lain. 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

4, 5, 10 

 

 

 

 

 

1, 2, 3, 

9 

 

 

 

 

7, 8 

 

 

 

6 

Pilihan 

Ganda 

 

 

 

 

Pilihan 

Ganda 

 

 

 

 

Pilihan 

Ganda 

 

 

Pilihan 

Ganda 

 

Tabel 3.4 Kisi-kisi Angket Evaluasi Siklus 2 Pertemuan 2 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi  

Dasar 

Indikator Banyak 

Butir 

Nomor 

Butir 

Bentuk 

Tes 

Menghargai 

berbagai 

peninggalan dan 

tokoh sejarah 

yang berskala 

nasional pada 

masa Hindu-

Budha dan 

Islam, 

keragaman 

kenampakan 

alam dan suku 

bangsa serta 

kegiatan 

ekonomi di 

Indonesia. 

Mengenal jenis-

jenis usaha dan 

kegiatan 

ekonomi di 

Indonesia 

 

1. Mengidentifikas

i 

pengelompokka

n kegiatan 

ekonomi. 

2. Menjelaskan 

berbagai macam 

hasil 

Perkebunan 

yang diekspor. 

3. Menyebutkan 

daerah 

pembudidaya 

ternak. 

4. Menyebutkan 

daerah 

penghasil 

kekayaan laut. 

5. Menyebutkan 

daerah 

penghasil dan 

pusat 

pengolahan 

bahan tambang 

5 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1, 2, 3, 

4, 5 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

7 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

Pilihan 

Ganda 

 

 

 

Pilihan 

Ganda 

 

 

 

 

Pilihan 

Ganda 

 

 

Pilihan 

Ganda 

 

 

 

Pilihan 

Ganda 
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b. Angket 

Berupa lembar angket motivasi belajar siswa yang terdiri dari 8 

indikator menjadi 20 pertanyaan. Angket digunakan untuk 

mendapatkan data tentang motivasi belajar pada siswa. 
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Tabel 3.5Kisi-kisi Angket (motivasi belajar) 

                  (Sudjana, 2011 : 83) 

Indikator Nomor soal 
Jumlah 

pernyataan 

Tekun menghadapi tugas 7, 15 2 

Ulet menghadapi kesulitan 2, 3 2 

Menunjukkan minat terhadap 

bermacam-macam masalah 
4, 5 2 

Lebih senang bekerja mandiri 1, 12 2 

Cepat bosan pada tugas-tugas 

yang rutin 
11, 16, 18 3 

Dapat mempertahankan 

pendapatnnya 
6, 10, 19 3 

Tidak mudah melepas hal 

yang diyakini itu 
13, 17 2 

Senang mencari dan 

memecahkan masalah soal-

soal 

8, 9, 14, 20 4 

 

c. Observasi 

Menggunakan lembar observasi untuk mengukur tingkat  

aktivitas siswa dan guru dalam proses belajar mengajar IPS. Observasi 

dalam Penelitian Tindakan Kelas ini dipergunakan untuk 

mengumpulkan data tentang aktivitas siswa dalam kegiatan belajar 

mengajar dan implementasi dalam penggunaan alat peraga flash card 

menggunakan metode demonstrasi.  

d. Wawancara  

Menggunakan lembar wawancara mengukur tingkat motivasi dan 

prestasi siswa. Wawancara dalam Penelitian Tindakan Kelas ini 

dipergunakan untuk mendapatkan data atau informasi akhir dalam 

pembahasan sekaligus melihat peningkatan motivasi dan prestasi 
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belajar dari hasil wawancara dengan guru, dan   siswa di Kelas V 

Ma’Arif 11 Pucung Kidul 

e. Dokumentasi 

Berupa dalam bentuk foto dikumpulkan saat penelitian 

berlangsung, yaitu dengan menggunakan kamera Hand Phone, kamera 

digital, ataupun dengan handicam.Dokumentasi dimaksudkan sebagai 

bukti nyata dalam kegiatan penelitian 
 

D. Analisis Data 

Dalam penelitian tindakan kelas ini, setelah data diperoleh maka data 

dianalisis. Hasil analisis pada siklus pertama dipakai untuk siklus selanjutnya, 

untuk mengetahui peningkatan motivasi siswa dan prestasi belajar. Adapun 

teknik analisis yang digunakan yaitu: 

1. Tes 

Teknik analisi data untuk mengatahui prestasi hasil belajar yang 

digunakan, yaitu analisis data kuantitatif dengan menggunkan presentase 

dan mencari �̅� ( nilai rata-rata ). 

Untuk menghitung nilai siswa dengan rumus : 

Nilai =
100 x 

N

n

 

Keterangan : 

n = Skor yang diperoleh tiap siswa 

N = Jumlah seluruh skor 
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Sudjana (2010: 109) untuk mencari �̅� atau rata-rata siswa digunakan 

rumus berikut:  

 �̅� =
Ʃ𝑋

𝑁
 

Keterangan : 

�̅� = Nilai rata-rata 

Ʃ X   = Jumlah seluruh skor 

N = banyaknya subjek yaitu siswa 

Untuk menghitung presentase ketuntasan belajar siswa dengan rumus : 

P = 100% x 
N

F
 

Keterangan:  

P= Presentase ketuntasan belajar dalam persen  

F = Jumlah siswa yang tuntas belajar 

N = Jumlah seluruh siswa 

     Menurut Djamarah (2005: 264-265) 
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2. Angket 

Pemberian skor lembar angket motivasi belajar menggunakan skala 

likert.Menurut Sudjana (2010: 80) dalam Skala likertpernyataan yang 

diajukan, baik pernyataan positif maupun negatif dinilai oleh subjek 

sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. 

Angket motivasi belajar yang akan diberikan kepada siswa berupa 

pernyataan sebanyak 20 pernyataan dan terdiri dari lima pilihan jawaban 

pemberian skor pernyataan positif, yaitu Sangat setuju (SS) skor 5, 

Setuju (S) skor 4, Netral (N) skor 3, Tidak setuju (TS) skor 2, Sangat 

Tidak Setuju (STS) skor 1. Pemberian skor pernyataan negative, yaitu 

Sangat Tidak Setuju (STS) skor 5, Tidak setuju (TS) skor 4, Netral (N) 

skor 3, Setuju (S) skor 2, dan Sangat setuju (SS) skor 1. 

Kriteria pensekoran indikator motivasi siswa 

Skor 0 – 23  : Tidak termotivasi 

Skor 23 – 46  : Kurang termotivasi 

Skor 46 – 69  : Cukup termotivasi 

Skor 69 – 92  : Termotivasi 

Skor 92 – 115 : Sangat termotivasi 

  

 �̅� =
Ʃ𝑋

𝑁
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Keterangan : 

�̅� = Nilai rata-rata 

Ʃ X   = Jumlah seluruh skor 

N = Jumlah no item    

Sudjana (2010: 109) 

Untuk mengetahui besarnya peningkatan motivasi individu siswa 

akan dihitung berdasarkan skor perindividu dengan skala sebagai berikut: 

0  ≤  x  ≤ 20  : Tidak termotivasi 

20 <  x  ≤ 40  : Kurang termotivasi 

40 <  x  ≤60    : Cukup termotivasi 

60 <  x  ≤ 80  : Termotivasi 

80 <  x  ≤ 100 : Sangat termotivasi 

3. Lembar observasi aktivitas guru 

Penskoran untuk skala penilaian yang digunakan untuk lembar 

observasi aktivitas guru adalah sebagai berikut : 

1 Kurang 

2 Cukup 

3 Baik 

4 Sangat Baik 

Menurut Purwanto (2010:102-103) untuk menganalis data yang 

diperoleh dari lembar observasi aktivitas guru, menggunakan persentase 

(%) dengan rumus: 
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NP = SM

R

 x 100 

Keterangan: 

NP = Nilai persen yang dicari 

R = Skor mentah yang diperoleh guru 

SM = Skor maksimum 

100   = Bilangan tetap 

Dengan presentase: 

 0 ≤ Nilai ≤ 25 = pengelolaan pembelajaran kurang 

25 ≤ Nilai ≤ 50 = pengelolaan pembelajaran cukup 

50 ≤ Nilai ≤ 75 = pengelolaan pembelajaran baik 

75 ≤ Nilai ≤ 100 = pengelolaan pembelajaran sangat baik 

4. Lembar observasi aktivitas siswa 

Penskoran untuk skala penilaian yang digunakan untuk lembar 

observasi aktivitas siswa adalah sebagai berikut : 

1 Kurang 

2 Cukup 

3 Baik 

4 Sangat Baik 

Menurut Purwanto (2010:102-103) untuk menganalis data yang 

diperoleh dari lembar observasi aktivitas siswa, menggunakan persentase 

(%) dengan rumus: 

NP = SM

R

 x 100 
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Keterangan: 

NP = Nilai persen yang dicari 

R = Skor mentah yang diperoleh guru 

SM = Skor maksimum 

100   = Bilangan tetap 

Dengan presentase: 

 0 ≤ Nilai ≤ 25 = Aktivitas kurang 

25 ≤ Nilai ≤ 50 = Aktivitas cukup 

50 ≤ Nilai ≤ 75 = Aktivitas baik 

75 ≤ Nilai ≤ 100 = Aktivitas sangat baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas dilaksanakan selama 2 siklus, dari kegiatan 

belajar mengajar di Ma’ Arif 11 Pucunf Kidul di kelas V pada mata pelajaran 

IPS pokok bahasan kegiatan ekonomi Indonesia setelah data dianalisi hasil 

yang diperoleh berdasarkan observasi mengalami peningkatan. Dari hasil 

analisis data selama proses pembelajaran dalam siklus I dan siklus II 

diperoleh pembahasan sebagai berikut: 

1. Peningkatan Motivasi Belajar  

Pencapaian motivasi belajar ditunjukan melalui angket motivasi 

belajar yang dibagikan kepada seluruh siswa pada setiap akhir siklus I 

dan siklus II. Pencapaian motivasi belajar siswa juga dapat ditunjukan 

melalui lembar observasi siswa saat proses pembelajaran siswa Ma’ Arif 

11 Pucunf Kidul di kelas V lebih termotivasi mengerjakan tugas dan 

mengikuti pembelajaran terutama saat melakukan demonstrasi melalui 

media flash card. Perolehan hasil motivasi belajar siswa pada siklus I dan 

II dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.1 Pencapaian Motivasi Belajar Siswa Siklus I dan II 

No Indikator Rata-rata 

Siklus I Siklus II 

1 Tekun menghadapi tugas 90 93,5 

2 Ulet menghadapi kesulitan 88,5 100 

3 Menunjukkan minat terhadap 

bermacam-macam masalah 
95 102 

4 Lebih senang bekerja mandiri 83 90 

5 Cepat bosan pada tugas-tugas yang 

rutin 
67 98,7 

6 Dapat mempertahankan 

pendapatnnya 
84,67 94,3 

7 Tidak mudah melepas hal yang 

diyakini itu 
86 92 

8 Senang mencari dan memecahkan 

masalah soal-soal 
89,75 96 

Jumlah 683,9 766,5 

Rata-rata 85,49 95,81 

Kriteria Termotivasi 
Sanggat 

Termotivasi 

 

 
 

Gambar 4.1 Grafik Motivasi Belajar Siswa Siklus I dan II 

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dilihat terjadi 

peningkatan tiap siklus. Hal itu dapat dilihat dari persentase yang 

mengalami peningkatan. Pencapaian motivasi belajar pada siklus I 

mencapai rata-rata 85,49 pada siklus II mencapai rata-rata 95,81. 

Pencapaian jumlah kriteria motivasi siswa yang termotivasi dan sangat 

85,49

95,81

80

85

90

95

100

Rata-rata

Peningkatan Motivasi Belajar

Siklus I

Siklus II
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termotivasi meningkat, dari 0 siswa yang memenuhi kriteria sangat 

termotivasi meningkat menjadi 6 siswa. Angket motivasi diberikan 

sebanyak 2 x setiap pertemuan di akhir siklus I dan II. Siklus I aspek yang 

mendapat nilai tertinggi adalah no 7 dan 4 yaitu saya selalu mengerjakan 

tugas rumah (PR) pelajaran dengan nilai dan saya selalu bekerja keras 

untuk mendapat nilai tinggi 94 sedangkan aspek yang mendapat nilai 

terendah adalah no 11 yaitu IPS adalah pelajaran yang membosankan 

karena banyak materi yang harus di pelajari dan dihafal dengan nilai 68 

berarti IPS sudah tidak menjadi pelajaran yang membosankan. Siklus II 

aspek yang mendapat nilai tertinggi adalah no 4 yaitu saya selalu bekerja 

keras untuk mendapat nilai tinggidengan nilai 107 sedangkan aspek yang 

mendapat nilai terendah adalah no 1 yaitu saya selalu belajar IPS sendiri 

tanpa bantuan teman88.Hal ini menyatakan bahwa siswa sangat 

termotivasi belajar IPS pada pokok bahasan kegiatan ekonomi Indonesia 

menggunakan metode demonstrasi melalui media flash card.   

2. Prestasi belajar 

Darihasil tes menunjukan peningkatan prestasi belajar IPS pada 

pokok bahasan kegiatan ekonomi Indonesia Ma’ Arif 11 Pucunf Kidul di 

kelas V, tes dilaksanakan selama dua siklus yaitu pada setiap akhir 

pertemuan I dan II siklus I dan akhir pertemuan I dan II siklus II. Dari 

hasil tes evaluasi akhir siklus ini akan menunjukan prestasi belajar siswa 

selama menggunkan metode demonstrasi dan media flash card selama 

pembelajaran IPS. Berdasarkan  analisis data yang diperoleh dalam tes 
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evaluasi selama siklus I dan siklus II diperoleh data dalam tabel dibawah 

ini : 

Tabel 4.2 Pencapaian Prestasi Belajar Siswa Siklus I dan II 

Pencapaian 

Siklus 

I II 

Pert 1 Pert 2 Pert 1 Pert 2 

Nilai KKM 70 70 70 70 

Nilai Terendah 30 40 50 60 

Nilai Tertinggi 70 100 100 100 

Nilai Rata-rata 59.13 69.57 73.04 78.26 

Tuntas KKM 8 15 17 21 

Belum Tuntas KKM 15 8 6 2 

Ketuntasan 

Pertemuan 
37.78% 65.22% 82.61% 91.3% 

Ketuntasan Klasikal 50% 86.95% 

 

 

 

 

B

e

r

d 

Gambar 4.2 Grafik Prestasi Belajar Siswa Siklus I dan II Tiap 

Pertemuan 

Berdasarkan tabel dan grafik diatas menunjukan adanya 

peningkatan prestasi belajar matematika pada pokok bahasan operasi 

hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat melalui metode 

demonstrasi dan media flash card, peningkatan prestasi belajar di kelas 

VA. dari hasil tes akhir siklus I dan siklus II terdapat peningkatan, rata-

rata ketuntasan hasil tes siswa pada siklus I adalah 50% dan siklus II 

37,78%

82,61%

65,22%

91,30%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Siklus I Siklus II

Ketuntasan Pertemuan

Pertemuan 1

Pertemuan 2
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adalah 86,95%. Ketuntasan belajar secara klasikal siklus I sebesar 50% 

atau sebanyak 15 siswa memperoleh nilai ≥70 dan siswa yang tidak tuntas 

sebesar 50% atau sebanyak 8 siswa yang memperoleh nilai ≤ 70. 

Sedangkan pada siklus II diperoleh rata-rata 75,65 dan ketuntasan belajar 

secara klasikal sebesar 86,95% atau sebanyak 21 siswa yang memperoleh 

nilai ≥70 dan siswa yang tidak tuntas sebesar 13,05% atau sebanyak 2 

siswa yang memperoleh nilai ≤70.  

Bertambah banyaknya siswa yang mendapatkan nilai ≥70 sebanyak 

20 siswa atau 86,95%, hal ini berarti bahwa ketuntasan belajar klasikal 

meningkat sebesar 36,95% yaitu dari 50% menjadi 86,95%. Metode 

demonstrasi dan media flash card dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa kelas VA. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini terbukti. 

Bahwa dengan menggunakan metode demonstrasi dan media flash card 

dapat meningkatkan prestasi belajar IPS siswa kelas VA. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Kelas yang telah dilaksanakan 

selama dua siklus dalam upaya meningkatkan motivasi belajar dan prestasi 

belajar IPS pada pokok bahasan kegiatan ekonomi indonesia dengan  melalui 

metode demonstrasi menggunakan media flash card dapat ditarik 

kesimpulan: 

1. Ternyata terjadi peningkatkan prestasi belajar IPS pada pokok 

bahasan kegiatan ekonomi Indonesia melalui metode demonstrasi 

menggunakan media flash card di kelas Ma’ Arif 11 Pucunf Kidul di 

kelas V. Hasil dari siklus I menunjukan rata-rata prestasi belajar 

sebesar 64,35 dengan persentase ketuntasan secara klasikal 50% yaitu 

8 siswa tuntas pada pertemuan I dan 15 siswa pada pertemuan II dari 

23 siswa . Hasil dari siklus II menunjukan rata-rata 75,65 dengan 

persentase ketuntasan secara klasikal 86,95% yaitu 17 siswa tuntas 

pada pertemuan I dan 21 siawa tuntas pada pertemuan II dari 23 

siswa. Hasil dari tes siklus I dan siklus II telah melebihi kriteria 

ketuntasan belajar secara klasikal yang mensyaratkan nilai rata-rata ≥ 

70 dan ketuntasan secara klasikal ≥ 85%. Dengan demikian maka 

penelitian tidak perlu dilanjutkan ke siklus III. 

2. Teryata terjadi peningkatkan motivasi belajar siswa melalui metode 

demonstrasi menggunakan media flash card di Ma’ Arif 11 Pucunf 
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Kidul di kelas V, terbukti dengan perolehan skor rata-rata indikator 

motivasi belajar siswa pada siklus I sebesar 85,49 dengan kriteria 

motivasi belajar termotivasi dan pada siklus II skor rata-rata indikator 

motivasi belajar siswa sebesar 95,81 dengan kriteria motivasi siswa 

sangat termotivasi 

B. Saran 

Berdasarkan pengalaman selama melaksankan Penelitian Tindakan 

Kelas di Kelas V Ma’Arif 11 Pucung Kidul maka diajukan saran-saran 

sebagai berikut beberapa saran sebagai berikut : 

1. Dalam pembelajaran guru harus teliti membuat kata kunci dan kartu 

pasangan media flash card, dengan cara menyesuaikan antara kartu 

kunci dengan kartu pasangan sesuai materi. 

2. Di akhir pembelajaran guru hendaknya memberi pesan moral sesuai 

materi yang telah dipelajari yaitu mengenai pelestarian lingkungan 

sekitar dan mata pencaharian masyarakat atau kemandirian. 

3. Dalam pembelajaran, hendaknya siswa banyak terlibat dalam 

mengolah dan pengambilan kesimpulan materi pembelajaran. 

4. Flash card yang menarik bagi siswa adalah yang berupa gambar atau 

teks sesuai materi dengan kartu kata kunci dan kartu pasangan, 

sehingga disarankan memilih dan membuat flash card yang dapat di 

gunakan seluruh siswa. 
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No Kegiatan Biaya / Sat (Rp) Jumlah Biaya (Rp) 

 

 

 

 

1 

Bahan dan Perawatan Penelitian 

ATK 250.000 250.000 

Kertas 500.000 500.000 

Wifi 50Mbps (6 Bulan) 250.000 1.500.000 

Foto copy 50.000 50.000 

Double tape 20.000 20.000 

Penggaris besi 30.000 30.000 

 

 

2 

Biaya perjalanan 

Penelitian 100.000 400.000 

Oprasional pembuatan media 20.000 20.000 

Pembuatan media pembelajaran 250.000 250.000 

Jumlah:                                                                                                       3.000.000 

Terbilang: Tiga juta rupiah 

 

a. Jadwal Kegiatan Penelitian 
 

No Kegiatan Waktu/Minggu 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Studi Pustaka         

2 Survey Pendahuluan         

3 Pengambilan data         

4 FGD hasil data         

5 Penyusunan laporan         

 

 


