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Pembelajaran IPS di SMP Negeri 4 Kalasan pada siswa kelas VII A 

terdapat permasalahan, yaitu rendahnya keterampilan berkomunikasi siswa dan 

guru mengajar belum menggunakan media yang menarik. Oleh karena itu, 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan media presentasi PowerPoint 

dalam meningkatkan keterampilan berkomunikasi siswa pada pembelajaran IPS di 

kelas VII A SMP Negeri 4 Kalasan tahun ajaran 2012/2013. 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan subjek 

penelitian, yaitu kelas VII A di SMP Negeri 4 Kalasan tahun ajaran 2012/2013 

yang berjumlah 32 siswa. Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus, siklus I ada 

dua pertemuan sedangkan siklus II ada satu pertemuan. Setiap siklus terdiri dari 

tiga tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan observasi, serta refleksi. Data 

hasil penelitian diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, tes 

dan dokumentasi. Kriteria keberhasilan dalam penelitian ini adalah apabila  rata-

rata persentase indikator keterampilan berkomunikasi siswa mencapai 76% dan 

ada 76% dari jumlah siswa yang memperoleh nilai 75  ketika mengerjakan soal 

tes. Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Media Presentasi 

PowerPoint pada siswa kelas VII A SMP Negeri 4 Kalasan mempunyai kontribusi 

yang tinggi terhadap Keterampilan Berkomunikasi Siswa ketika belajar IPS. 

Penggunaan Media Presentasi PowerPoint dapat meningkatkan Keterampilan 

Berkomunikasi Belajar IPS pada siswa kelas VII A SMP Negeri 4 Kalasan tahun 

ajaran 2012/2013. Pada siklus I memperoleh rata-rata persentase indikator 

Keterampilan Berkomunikasi Siswa mencapai 73.89%. Adanya peningkatan 

persentase indikator Keterampilan Berkomunikasi siswa sebesar 5.88% dari siklus 

I ke siklus II. Pada siklus II rata-rata persentase indikator Keterampilan 

Berkomunikasi Siswa mencapai 79.77%. Penggunaan media presentasi 

PowerPoint juga berpengaruh pada hasil belajar siswa, dilihat dari adanya 

peningkatan hasil belajar dari siklus I ke siklus II. Siklus I banyaknya siswa yang 

nilainya mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Mengajar) sebesar 64.51%, pada 

siklus II meningkat 16.14% yaitu sebesar 80.65%.  Berdasarkan data di atas dapat 

ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini sudah dapat memenuhi kriteria 

keberhasilan 76%. 
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