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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar IPS dengan materi 

sejarah melalui penggunaan media gambar ilustrasi bercorak kartun pada siswa 

kelas V SD Negeri Margoagung, Seyegan, Sleman. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas yang 

berlangsung dalam dua siklus tindakan. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V 

SD Negeri Margoagung yang berjumlah 32 siswa terdiri dari 12 siswa laki-laki 

dan 20 siswa perempuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

observasi, tes, dokumentasi, dan catatan lapangan. Instrumen penelitian berupa 

pedoman observasi, tes tertulis, dan catatan lapangan. Data yang terkumpul 

dianalisis secara deskriptif kuantitatif untuk data tes dan deskriptif kualitatif untuk 

data observasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prestasi belajar IPS dengan materi sejarah 

siswa kelas V SD Negeri Margoagung dapat ditingkatkan melalui penggunaan 

media gambar ilustrasi bercorak kartun. Hal itu ditunjukkan dengan nilai rata-rata 

kelas dari pra-tindakan sebesar 66,18 (dengan 10 siswa dari 32 siswa tuntas 

belajar, yaitu mencapai KKM ≥ 70), kemudian setelah diberi tindakan melalui 

penggunaan media gambar ilustrasi bercorak kartun meningkat menjadi 74,38 

(dengan 25 siswa tuntas) pada siklus I dan menjadi 77,50 (dengan 28 siswa tuntas) 

pada siklus II. Selain itu, indikator keberhasilan tindakan dapat dilihat dari rata-

rata skor aktifitas siswa yang meningkat sebesar 0,36 dari siklus I hingga siklus II, 

yaitu dari 2,71 menjadi 3,07. Skor aktifitas siswa pada setiap siklus, baik pada 

ranah afektif (perhatian siswa, minat siswa, keikutsertaan siswa, kepuasan dalam 

menjawab dan menanggapi, dan tanggapan siswa terhadap nilai nilai positif) 

maupun psikomotorik (memperlihatkan kesiapan belajar, mendemonstrasikan atau 

menampilkan suatu gerakan, kemampuan penyusunan media, kecermatan 

pengamatan pesan, gerakan refleks yang timbul saat 

penggunaan media) juga mengalami peningkatan. 

 

 

Kata kunci: prestasi belajar, IPS, materi sejarah, media gambar ilustrasi 

bercorak kartun 

 


