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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar 

IPS menggunakan media gambar di Kelas V SD 2 Wojo Sewon Bantul. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian ini 

menggunakan model Kemmis dan Mc.Taggart. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua 

siklus. Setiap siklus terdapat kegiatan perencanaan, pelaksanaan, observasi dan 

refleksi. Subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas V SD 2 Wojo yang berjumlah 

21 anak, yang terdiri atas 9 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. Instrumen 

penelitian yang digunakan berupa angket, lembar observasi dan soal tes. Sebelum 

digunakan dalam penelitian, angket, soal tes dan lembar observasi divalidasi melalui 

expert judgement. Untuk menentukan validitas dan reliabilitas instrumen penelitian 

yang berupa soal tes dan angket dihitung menggunakan program komputer SPSS. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dan 

kuantitatif. Data yang berkaitan dengan observasi dianalisis secara kualitatif 

sedangkan data dari hasil tes dan hasil angket dianalisis secara kuantitatif persentase. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan gambar dalam 

pembelajaran IPS dapat meningkatkan motivasi belajar IPS. Hasil angket dan tes pra 

tindakan menunjukkan skor rata-rata motivasi 54,60% (termasuk kriteria cukup) dan 

nilai rata-rata IPS siswa 58,05 sedangkan prosentase siswa yang mencapai KKM 70 

sebesar 42,9% atau sebanyak 9 siswa. Setelah dilakukan tindakan dengan 

pembelajaran menggunakan media gambar di siklus I, hasil angket dan tes pada siklus 

I menunjukkan skor rata-rata motivasi 65,78% (termasuk kriteria baik) dan nilai rata-

rata IPS siswa 65,71 sedangkan prosentase siswa yang mencapai KKM 70 sebesar 

61,90% atau sebanyak 13 siswa. Pada siklus II, skor rata-rata motivasi siswa juga 

meningkat menjadi 72,95% (termasuk kriteria baik) dan nilai rata-rata IPS siswa 

menjadi 74,76 sedangkan prosentase siswa yang mencapai KKM 70 juga meningkat 

menjadi 76,19% atau sejumlah 16 siswa. 
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