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ABSTRAK 

 

PENINGKATAN  MINAT  DAN  AKTIVITAS BELAJAR IPS 

MENGGUNAKAN    MEDIA WAYANG  KARDUS  PADA                  

SISWA  SMP NEGERI 2 KEDONDONG 

Oleh 

Susiani 

 

Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk mendeskripsikan minat dan aktivitas 

belajar serta hasil belajar dengan menggunakan media wayang kardus. Metode 

yang digunakan yaitu penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dengan 3 siklus 

untuk meningkatkan minat dan aktivitas belajar. Alat pengumpul data yang 

digunakan antara lain observasi, dokumentasi foto dan tes, hal tersebut dilakukan 

sebagai dasar untuk menafsirkan hasil penelitian di setiap siklus. Hasil penelitian 

ini menunjukkan media wayang kardus meningkatkan minat dan aktivitas belajar 

siswa kelas VIII E. Pada siklus 1, pelaksanaan tindakan pembelajaran 

menggunakan media wayang kardus dengan mementaskan satu kali dan 

membentuk 6 kelompok menunjukkan bahwa minat dan aktivitas belajar siswa 

dalam satu kelas mencapai 55,47 % sehingga belum sesuai dengan kriteria 

ketuntasan kelas. Pada siklus 2, pelaksanaan tindakan pembelajaran menggunakan 

media wayang kardus dengan mementaskan dua kali dan membentuk 6 kelompok 

menunjukkan bahwa minat dan aktivitas belajar siswa dalam satu kelas mencapai 

63,31 % sehingga belum sesuai dengan kriteria ketuntasan kelas. Pada siklus 3, 

pelaksanaan tindakan pembelajaran menggunakan media wayang kardus dengan 

mementaskan tiga kali dan membentuk 6 kelompok menunjukkan bahwa minat 

dan aktivitas belajar siswa dalam satu kelas mencapai 81,65 % sehingga sudah 

sesuai dengan kriteria ketuntasan kelas.  

Kata Kunci : media wayang kardus, minat, dan aktivitas belajar. 

 

 



 

 

ABSTRACK 

IMPROVING INTEREST AND STUDYING ACTIVITY OF SOCIAL 

STUDIES USING CARDBOARD PUPPET AS MEDIA ON         

STUDENTS    OF SMP NEGERI 2 KEDONDONG 

By 

Susiani 

 

This classroom action research aims to describe the interest and activity learning 

and learning outcomes by using cardboard puppet as media. Method used the 

classroom action research conducted by 3 cycles to improvement interest and 

activity learning. Data collection tool used include observation, photo 

documentation and testing, it is done as a basic for interpreting the results of the 

research of each cycle. The results of this study indicate the data form the 

cardboard puppet as media and learning outcomes class VIII E. In cycle 1, the 

implementation of cardboard puppet as media learning action by performance one 

time and form 6 group showing that interest and activity learning in one class 

reached 55,47 % that is not accordance with the criteria of completeness class. In 

cycle 2, the implementation of cardboard puppet as media learning action by 

performance two times and form 6 group showing that interest and activity 

learning in one class reached 63,31 % that is not accordance with the criteria of 

completeness class. In cycle 3, the implementation of cardboard puppet as media 

learning action by performance three times and form 6 group showing that interest 

and activity learning in one class reached 81,65 % that is in conformity with the 

criteria of completeness class. There is aclose relationship between the interest 

and activity learning with the learning outcomes. 

Keyword : cardboard puppet as media, interest, and activity learning. 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar  Belakang  Masalah 

Guru memiliki tugas yang sangat penting di dunia pendidikan. Tugas seorang 

guru adalah membantu peserta didik untuk memperoleh pembelajaran, 

pengetahuan, dan prilaku yang diharapkan oleh budaya tempat peserta didik itu 

berada. Demikian pula tugas seorang guru mata pelajaran IPS, mereka memiliki 

tanggung jawab yang sama dalam membantu peserta didik memperoleh 

pembelajaran, pengetahuan dan prilaku yang diharapkan sesuai dengan norma dan 

hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan dunia sekalipun. 

 

Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) diakui  mempunyai  berbagai 

kendala yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi proses belajar 

mengajar. Kalau seorang pendidik tidak memiliki kreativitas dalam mengajar akan 

membuat peserta didik jenuh sehingga tujuan kegiatan belajar mengajar tidak 

dapat berlangsung dengan efektif dan efisien. Demikian pula dengan peserta 

didik, apabila mereka memiliki problem/masalah tentunya juga dapat 

menghambat proses belajar mengajar di sekolah.  

 

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah dilaksanakan dengan need 

assessment di SMP N 2 Kedondong melalui pengamatan atau observasi dan 
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wawancara, maka diperoleh hasil analisis karakteristik umum siswa, kemampuan 

awal siswa dan gaya belajar siswa. Penelitian pendahuluan ini menyimpulkan 

bahwa kelas VIII E, berjumlah 31 siswa, usia rata-rata 12-15 tahun, dengan 

kemampuan awal 20-75, yang diperoleh dari tes awal tertulis materi yang akan 

dipelajari sementara nilai batas kelulusannya adalah 70, asal siswa kelas VIII E 

adalah SDN, gaya belajar siswa yang diperlihatkan adalah gaya belajar secara 

visual dan audio. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis pada tanggal 4 

Agustus 2014 aktivitas siswa sangat rendah dalam mengikuti pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial. Pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa di SMP Negeri 2 

Kedondong dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 1. Data Aktivitas Belajar Siswa di SMP Negeri 2 Kedondong 

No Aktivitas Belajar Siswa Aktif  Kurang 

Aktif 

Tidak 

Aktif 

1. Perhatian terhadap penjelasan guru     
2. Keantusiasan mengerjakan tugas     
3. Mengajukan pertanyaan     
4. Menjawab pertanyaan atau mengemukakan 

pendapat 

    

5. Hubungan kerjasama antar siswa dalam 

diskusi 

    

6. Kemampuan berkomunikasi     
7. Mencatat hal-hal penting     

Sumber : Observasi di SMP Negeri 2 Kedondong 

Selain itu, pengamatan dan dialog yang sering dilakukan penulis terhadap  siswa 

kelas VIII E mendapatkan keterangan bahwa ada sejumlah siswa memiliki 

beberapa masalah yang berkaitan dengan kepribadian mereka. Masalah siswa 

yang ada kaitannya dengan kepribadian dapat dijelaskan dengan 

mengelompokkan kepribadian siswa dalam 5 kelompok besar, yaitu : 
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a. Impulsivity/Reflexivity 

Gambaran impulsivity adalah orang yang tergesa-gesa dalam mengerjakan 

tugas tanpa berfikir terlebih dahulu, sedangkan reflexivity adalah orang 

yang sangat mempertimbangkan tugas tersebut tanpa berkesudahan. 

b. Extroversion 

Gambaran extroversion adalah orang yang ramah dan terbuka, bahkan 

kadang-kadang tergantung dari perlakuan teman-teman sekelompoknya. 

Sedangkan introversion adalah orang yang tertutup dan sangat pribadi, 

malah kadang-kadang tidak mau bergaul dengan teman-temannya. 

c. Anxiety/Adjustment 

Gambaran anxiety adalah orang yang merasa kurang dapat bergaul dengan 

teman, guru, atau tidak dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik, 

sedangkan adjustment asdalah orang yang merasa dapat bergaul dengan 

guru, teman atau dapat menyelesaikan masalah dengan baik. 

d. Vacillation/Perseverance 

Gambaran vacillation adalah orang yang konsentrasinya rendah sering 

berubah-ubah, dan cepat menyerah dalam pekerjaannya, sedangkan 

perseverance adalah orang yang memiliki daya konsentrasi yang kuat dan 

terfokus serta pantang menyerah dalam menyelesaikan pekerjaannya. 

e. Competitiveness/collaborativeness 

Gambaran mengenai competitiveness adalah orang yang mengukur 

prestasinya dengan orang lain dan sukar bekerjasama dengan orang lain, 

sedangkan collaborativeness adalah orang yang sangat tergantung kepada 

orang lain dan tidak dapat bekerja sendiri. 
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Berdasarkan paparan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa masalah 

kepribadian yang menonjol ditunjukkan oleh perilaku peserta didik kelas VIII E 

yang berkaitan dengan minat dan aktivitas belajar adalah anxiety, vacillation dan 

collaborativeness. Masalah kepribadian tersebut menyebabkan minat dan aktivitas 

yang diharapkan muncul dalam kegiatan belajar mengajar tidak sesuai dengan 

harapan pendidik. 

Masalah-masalah belajar yang dihadapi oleh siswa juga dapat mempengaruhi 

minat dan aktivitas belajar siswa. Masalah-masalah belajar yang dihadapi oleh 

siswa  diantaranya adalah : 

a. Sangat cepat dalam belajar, yaitu siswa yang tampaknya memiliki bakat 

akademik yang cukup tinggi. 

b. Keterlambatan akademik, yaitu siswa yang tampaknya memiliki 

intelegensi normal tetapi tidak dapat memanfaatkannya secara baik. 

c. Lambat belajar, yaitu siswa yang tampak memiliki kemampuan kurang 

memadai. Mereka memiliki IQ sekitar 70-90 sehingga perlu 

dipertimbangkan untuk mendapatkan bantuan khusus. 

d. Penempatan kelas, yaitu siswa yang umur, kemampuan, ukuran dan minat-

minat sosial yang terlalu besar atau terlalu kecil untuk kelas yang 

ditempatinya. 

e. Kurang motif dalam belajar, yaitu siswa yang kurang semangat dalam 

belajar, mereka tampak jera dan malas. 

f. Sikap dan kebiasaan buruk, yaitu siswa yang kegiatan atau sikap perbuatan 

belajarnya berlawanan atau tidak sesuai dengan yang seharusnya seperti 
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suka marah, menunda-nunda tugas, belajar hanya pada saat akan  ujian 

saja. 

g. Kehadiran di sekolah, yaitu siswa yang sering tidak hadir atau menderita 

sakit dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga kehilangan sebagian 

besar kegiatan belajarnya. 

Berdasarkan masalah-masalah belajar yang sering muncul dalam kegiatan belajar 

mengajar, maka dapat mempengaruhi minat dan aktivitas belajar siswa. 

Pada dasarnya masalah belajar itu dapat terjadi oleh berbagai faktor, dan dapat 

digolongkan atas : Faktor-faktor yang bersumber dari siswa itu sendiri, faktor 

yang bersumber dari lingkungan keluarga dan faktor-faktor yang bersumber dari 

lingkungan sekolah. 

a. Faktor-faktor yang bersumber dari siswa diantaranya adalah : 

1) Tingkat kecerdasan rendah 

Tingkat kemampuan dasar yang rendah dapat mengakibatkan siswa 

mengalami kesulitan dalam belajar. 

2) Kesehatan sering terganggu 

Belajar tidak hanya melibatkan pikiran, tetapi juga jasmaniah badan yang 

sakit-sakitan, kurang vitamin, dan kurang gizi dapat membuat seseorang 

tidak berdaya, tidak bersemangat, dan tidak memiliki kemampuan dalam 

belajar. 

3) Alat penglihatan dan pendengaran kurang berfungsi dengan baik 

Apabila mekanisme mata dan telinga kurang berfungsi, maka tanggapan 

yang diterima dari dunia  luar umpamanya dari guru, tidak mungkin  dapat 
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diterima oleh orang yang bersangkutan. Siswa tidak dapat menerima dan 

memahami bahan-bahan pelajaran, baik yang disampaikan langsung oleh 

guru maupun melalui buku-buku bacaan. 

4) Tidak menguasai cara-cara belajar yang baik 

Kegagalan belajar tidak semata-mata disebabkan oleh tingkat kecerdasan 

rendah atau faktor-faktor kesehatan, tetapi juga dapat disebabkan karena 

tidak menguasai cara-cara belajar yang baik. 

 

b. Faktor-faktor yang bersumber dari lingkungan keluarga 

1) Kemampuan ekonomi orangtua kurang memadai 

Hal ini berdampak pada aktivitas siswa ketika ada di lingkungan 

keluarganya, dimana karena keterbatasan ekonomi, maka mereka sepulang 

sekolah banyak yang membantu orangtuanya mencari nafkah sehingga 

waktu untuk belajar, atau mengulang pelajaran yang sudah dipelajari 

menjadi berkurang. 

2) Anak kurang mendapat perhatian dan pengawasan dari orangtua 

Hal ini bisa dilihat dari ketidaktahuan sebagian orangtua tentang kondisi 

anak-anak mereka ketika di sekolah. Dan ada beberapa orangtua yang 

diundang oleh pihak sekolah dalam rangka mendiskusikan perilaku anak-

anak mereka tapi mereka tidak datang dengan alasan sedang bekerja atau 

dengan menggunakan alasan lainnya. Selain itu, ada pula sebagian kecil 

dari orangtua siswa kelas VIII E yang ibunya bekerja sebagai TKW di luar 

negeri. 
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3) Harapan orangtua terlalu tinggi terhadap anak 

Ada beberapa orangtua yang menginginkan anaknya seperti oranglain 

yang dipandang lebih baik, sehingga membuat anak menjadi tertekan. 

4) Orangtua pilih kasih terhadap anak 

Pada kasus ini, terdapat pula orangtua siswa yang suka membanding-

bandingkan anak-anak mereka. Contohnya, dua bersaudara yang 

bersekolah di SMP N 2 Kedondong, kakaknya memiliki kemampuan 

akademik yang baik, sedangkan adiknya memiliki kemampuan akademik 

lebih rendah daripada sang kakak. Orangtuanya selalu membanding-

bandingkan anak-anak mereka dengan selalu memuji sang kakak didepan 

sang adik. Hal itu membuat sang adik yang berada di kelas VIII E selalu 

merasa rendah diri dan tidak memiliki kemampuan untuk dibanggakan 

orangtuanya. 

c. Faktor-faktor yang bersumber dari lingkungan sekolah dan 

masyarakat 

Masalah-masalah yang dialami siswa dalam belajar tidak saja bersumber dari 

keadaaan rumah  tangga atau keadaan siswa, tetapi juga dapat bersumber dari 

sekolah  atau lembaga pendidikan itu sendiri, seperti kurang memadainya media 

dan alat-alat pengajaran, kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh 

sekolah. Sebagai contoh, kondisi kelas-kelas di SMP N 2 Kedondong tidak 

memiliki instalasi listrik yang memadai. Selain itu, metode yang paling sering 

digunakan untuk mengajar adalah metode ceramah yang konvensional, sehingga 

menimbulkan rasa bosan pada siswa dikarenakan guru menjadi satu-satunya orang  

yang berbicara, sedangkan siswa hanya duduk diam mendengarkan ( teacher 

centre ). 
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Berdasarkan paparan tersebut, maka faktor yang berasal dari siswa yang 

mempengaruhi minat dan aktivitas belajar siswa adalah tingkat kecerdasan rendah 

dan tidak menguasai cara-cara belajar yang baik. Berdasarkan hasil observasi 

selama mengajar, penulis mendapatkan bahwa ada beberapa siswa yang 

membacanya masih terbata-bata, serta memiliki kesulitan dalam menulis dengan 

menggunakan ejaan yang sempurna.  

Faktor dari keluarga ataupun lingkungan yang memengaruhi minat dan aktivitas 

belajar berdasarkan pengamatan penulis adalah kemampuan ekonomi orangtua 

kurang memadai, dan anak kurang mendapatkan perhatian dan pengawasan dari 

orangtua. Informasi tersebut penulis dapatkan dari biodata siswa yang 

menerangkan bahwa 28 siswa dari 31 siswa kelas VIII E profesi orangtuanya 

adalah petani, dimana sebagian besar merupakan petani penggarap ( buruh tani ).  

Paparan diatas menggambarkan kondisi perekonomian orangtua siswa kelas VIII 

E yang mayoritas berprofesi sebagai petani maupun buruh tani, dan hanya ada 1 

orangtua saja yang berprofesi sebagai pedagang. Selain itu, kemampuan siswa 

kelas VIII E juga beragam, dimana ada sebagian kecil siswa yang belum memiliki 

kecakapan dalam membaca maupun menulis. Dalam hal ini, penulis ingin supaya 

anak-anak yang belum memiliki kecakapan dalam membaca dan menulis dengan 

baik dan benar tersebut tidak dianggap sebagai siswa yang bodoh karena penulis 

mempercayai bahwa ada kecerdasan lain yang dimiliki oleh siswa yang belum 

dapat dilihat pada saat sekarang ini, atau memang kecerdasan tersebut belum 

muncul dari siswa itu sendiri. 
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Ketidakmauan mereka dalam membaca buku teks yang memang disediakan oleh 

pihak juga merupakan salah satu kendala sehingga berimbas pada hasil belajar 

siswa yang rendah. Selain itu terdapat beberapa keluhan mengenai sulitnya 

memahami pelajaran IPS, dimana menurut penulis, kesulitan itu timbul 

dikarenakan wawasan siswa yang masih kurang terhadap materi penunjang IPS 

ataupun fenomena-fenomena yang masuk kedalam ranah IPS.  

Dengan rendahnya minat dan aktivitas siswa dalam belajar IPS, maka situasi yang 

terjadi adalah dalam kelas mereka cenderung mengobrol dengan sesama teman, 

mengantuk, bercanda ataupun melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak 

seharusnya dilakukan di dalam kelas. Situasi yang demikian tentunya 

menyebabkan ketidak kondusifan guru dalam memberikan pelajaran. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka guru harus memilih strategi 

pembelajaran yang tepat. Penulis tertarik untuk menggunakan media yang mampu 

merepresentasi diri mereka tanpa harus terlihat di depan publik. Selain itu, media 

yang digunakan diharapkan dapat mengembangkan kecerdasan majemuk yang 

dimiliki oleh siswa karena setiap siswa tentu memiliki lebih dari satu kecerdasan.  

Media yang digunakan dalam kegiatan instruksional beraneka ragam. Pendesain 

instruksional dapat memilih salah satu atau beberapa diantaranya untuk menyusun 

strategi instruksional. Dalam proses pemilihan media dan alat, pendesain 

instruksional mungkin dapat mengidentifikasi beberapa media yang sesuai untuk 

tujuan instruksional tertentu. Langkah selanjutnya adalah memilih salah satu atau 

dua media diantaranya atas dasar pertimbangan biaya. Pertimbangan biaya sangat 

diperlukan mengingat tidak semua siswa mampu untuk memenuhi media 
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penunjang pembelajaran. Biaya yang lebih murah, baik pada saat pembelian 

maupun pemeliharaan. Seringkali kriteria biaya ini ditempatkan sebagai kriteria 

utama. Untuk pembelian alat yang terlalu mahal guru perlu mencari alternatif lain, 

seperti bekerja sama dengan pihak lain atau membuat sendiri walau dalam bentuk 

yang lebih sederhana. 

Kesesuaian dengan metode instruksional dan kesesuaian dengan karakteristik 

peserta didik juga sangat penting. Disini peneliti memilih menggunakan media 

wayang kardus karena bisa membantu siswa memaksimalkan daya konsentrasi 

dan meningkatkan perhatian pada waktu pementasan dilakukan tanpa harus 

terlihat sehingga bisa meningkatkan rasa percaya diri siswa itu sendiri. 

Pertimbangan selanjutnya adalah media dan alat dipilih atas dasar praktis tidaknya 

untuk digunakan seperti kemudahan untuk dipindahkan atau ditempatkan, 

kesesuaiannya dengan fasilitas yang ada di kelas, keamanan penggunaannya, daya 

tahannya dan kemudahan perbaikannya. 

Dengan mempertimbangkan kondisi siswa, maka peneliti mencoba menerapkan 

pembelajaran dengan menggunakan media wayang kardus. Hal tersebut 

diputuskan dengan pertimbangan bahwa menggunakan media wayang kardus 

yang dibuat sendiri dapat merangsang kreatifitas dan semangat siswa dalam 

membuat sebuah karya, dan dengan karya buatan tangan mereka sendiri, tentu ada 

kebanggaan pada diri siswa tersebut dalam menampilkan wayang mereka di depan 

kelas. Sedangkan bahan kardus dipilih karena kardus dapat diperoleh dimana saja 

bahkan tanpa ada biayanya, mengingat siswa yang ada di sekolah penulis sebagian 

besar adalah golongan ekonomi lemah.  
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Harapan peneliti disini tentunya bagaimana cara supaya minat dan aktivitas 

belajar siswa dapat ditingkatkan, sehingga keseriusan dalam belajar dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa itu sendiri. Dengan penggunaan dengan media 

wayang kardus diharapkan siswa lebih tertarik dalam belajar IPS.  

1.2  Identifikasi masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalahnya adalah 

sebagai  berikut :  

1. Minat belajar IPS kelas VIII E masih kurang 

2. Aktivitas belajar IPS kelas VIII E masih kurang  

3. Belum ada upaya guru untuk menggunakan media pembelajaran 

4. Hasil belajar siswa rendah 

5. Fasilitas yang digunakan untuk pembelajaran belum memadai. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian ini adalah : model pembelajaran IPS yang digunakan guru 

masih tradisional (konvensional). Dengan demikian permasalahan yang diajukan 

adalah : 

1) Bagaimanakah model pembelajaran menggunakan media wayang kardus 

dalam pembelajaran IPS dapat meningkatkan minat belajar siswa kelas VIII E 

di SMP N 2 Kedondong? 
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2) Bagaimanakah model pembelajaran menggunakan media wayang kardus 

dalam pembelajaran IPS dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas 

VIII E di SMP N 2 Kedondong? 

3) Apakah model pembelajaran menggunakan wayang kardus dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas 

VIII E di SMP N 2 Kedondong? 

Dengan demikian judul penelitian ini adalah : Peningkatan Minat dan 

Aktivitas belajar IPS menggunakan media wayang kardus pada siswa SMP 

Negeri 2 Kedondong. 

1.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1) Mendeskripsikan model pembelajaran menggunakan media wayang 

kardus dalam pembelajaran IPS dapat meningkatkan minat belajar siswa 

kelas VIII E di SMP N 2 Kedondong 

2) Mendeskripsikan model pembelajaran menggunakan media wayang 

kardus dalam pembelajaran IPS dapat meningkatkan aktivitas belajar 

siswa kelas VIII E di SMP N 2 Kedondong 

3) Mendeskripsikan model pembelajaran dengan menggunakan media 

wayang kardus  dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPS pada siswa kelas VIII E di SMP N 2 Kedondong 

1.5  Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun 

praktis. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut : 
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1) Manfaat teoretis 

Manfaat teoretis penelitian ini adalah memberikan masukan pengetahuan 

tentang  penggunaan media wayang kardus dalam pembelajaran IPS. 

Selain itu dapat memberikan sumbangan pemikiran dan tolak ukur kajian 

pada penelitian yang lebih lanjut. 

2) Manfaat praktis 

Manfaat praktis penelitian ini bagi guru, siswa, peneliti dan sekolah: 

a. Manfaat bagi guru.  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif pemilihan 

metode pembelajaran IPS  bagi guru untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa. Selain itu, penelitian ini bermanfaat bagi guru untuk 

memperbaiki atau menemukan tindakan yang tepat dalam 

pembelajaran IPS. 

b. Manfaat bagi siswa 

Siswa dapat  meningkatkan minat belajar dengan metode yang mudah. 

Siswa lebih mudah memahami pelajaran IPS dengan cara yang lebih 

aktif dan menyenangkan. 

c. Manfaat bagi peneliti 

Manfaat bagi peneliti adalah dapat memperkaya wawasan mengenai 

penggunaan media wayang kardus dalam pembelajaran IPS. 

d. Manfaat bagi sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPS di SMP N 2 Kedondong. 
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1.6  Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.1 Ruang Lingkup Penelitian 

fokus penelitian ini adalah meningkatkan minat dan aktivitas belajar IPS dengan 

menggunakan media wayang kardus, dengan rincian sebagai berikut :  

1) subyek penelitian ini adalah siswa kelas VIII E SMP N 2 Kedondong 

Tahun Pelajaran 2014/2015 yang berjumlah 31 orang. 

2) obyek penelitian ini adalah penggunaan media wayang kardus dalam 

 pembelajaran IPS kelas VIII E SMP N 2 Kedondong tahun pelajaran 

2014/2015. 

3) tempat penelitian ini dilaksanakan di kelas VIII E SMP N 2 Kedondong 

4) waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 

 2014/2015. 

1.6.3 Ruang Lingkup Ilmu 

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan program pendidikan di sekolah 

yang dikembangkan atas dasar relevansinya dengan kebutuhan hidup manusia. 

Penyajian ilmu pengetahuan sosial disampaikan dlam bentuk terpadu sebagai 

wujud pengintegrasian dari konsep-konsep terpilih dari ilmu-ilmu sosial, 

humaniora dan lingkungannya. Pengintegrasian ilmu pengetahuan sosial pada 

jenjang pendidikan SD dan SMP meliputi pembelajaran Geografi, Ekonomi, 

Sejarah dan Sosiologi dengan ciri khas sendiri yaitu terpadu ( integrated ) dengan 

tujuan agar mata pelajaran ini dapat lebih bermakna bagi siswa melalui 

pengelompokan materi pelajaran yang didasarkan atas tema atau topik yang dekat 

dengan siswa. 
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Melalui pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial diharapkan siswa dapat memiliki 

keterampilan intelektual, keterampilan inquiry, keterampilan akademik, dan 

keterampilan sosial. Menurut Pargito ( 2010:43), tujuan utama pendidikan IPS 

pada dasarnya adalah mempersiapkan siswa sebagai warga negara agar dapat 

mengambil keputusan secara reflektif dan partisipasi sepenuhnya dalam 

kehidupan sosialnya sebagai pribadi, warga masyarakat, bangsa dan warga dunia. 

Untuk mencapai tujuan pendidikan IPS, maka dalam pembelajaran pendidikan 

IPS diterapkan dengan 5 tradisi pendidikan IPS, lima perspektif kawasan IPS yang 

dimaksud adalah sebagai berikut :  

1. Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai transmisi kewarganegaraan 

2. Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai pengembangan pribadi 

3. Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai refleksi inquiry 

4. Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai pendidikan ilmu-ilmu sosial 

5. Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai pengambil keputusan yang rasional 

dan aksi sosial. 

Berdasarkan kelima tradisi tersebut, pembelajaran dengan menggunakan  media 

wayang kardus pada mata pelajaran IPS termasuk dalam tiga tradisi IPS yang 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1) Penggunaan media wayang kardus pada pelajaran IPS, siswa 

diharapkan dapat mengembangkan kemampuannya dalam bermain 

wayang dan mengembangkan kemampuan verbalnya dalam 

menyampaikan pesan melalui wayang tersebut, hal ini termasuk dalam 

kawasan IPS sebagai pengembangan pribadi. 
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2) Materi pelajaran yang disampaikan melalui media wayang kardus 

merupakan upaya untuk memberikan materi pelajaran kepada siswa. 

Hal tersebut termasuk dalam kawasan IPS sebagai pendidikan ilmu-

ilmu sosial. 

3) Dalam lakon yang diperankan terkandung makna pembelajaran yang 

dalam dimana siswa diajak untuk membedakan mana yang baik dan 

benar serta siswa diajak untuk belajar mengambil keputusan. Hal ini 

termasuk dalam kawasan IPS sebagai pengambil keputusan yang 

rasional dan aksi sosial. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Teori-teori Belajar 

Dalam penelitian ini, ada beberapa teori yang relevan dengan pengembangan 

media wayang kardus sebagai media pembelajaran. Selanjutnya akan diuraikan 

beberapa teori belajar yang relevan dengan penelitian ini. 

2.1.1 Teori Belajar Behaviorisme 

Teori belajar ini menjelaskan tentang peranan faktor eksternal dan dampaknya 

terhadap perubahan perilaku seseorang. Menurut penganut teori belajar 

behavioristik, belajar adalah pemberian tanggapan atau respon terhadap stimulus 

yang dihadirkan. Belajar dapat dianggap efektif apabila individu mampu 

memperlihatkan sebuah prilaku baru sesuai dengan tujuan pembelajaran yang 

telah ditetapkan sebelumnya ( Pribadi, A. Benny. 2010 : 77). 

Behavioris berdasarkan pada perubahan perilaku, yang menekankan pada pola 

perilaku baru yang diulang-ulang sampai menjadi otomatis. Thorndike (1984-

1949) mengemukakan hubungan sebab akibat antara stimulus dan respon. 

Hubungan ini dikenal dengan hukum akibat, latihan, dan kesiapan.  

Hukum akibat menyatakan bahwa ketika stimulus dan respon dihargai 

secara positif (diberi hadiah) akan terjadi penguatan dalam belajar. 

Sebaliknya bila hubungan ini dihargai negatif (diberi hukuman ) akan 

terjadi penurunan motivasi belajar. Hukum latihan mengatakan bahwa 

pelatihan yang diulang-ulang tanpa pemberian balikan (feedback) belum 

tentu memotivasi kerja seseorang. Kemudian hukum kesiapan menyatakan 
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struktur sistem saraf seseorang dapat mempunyai kecenderungan tertentu 

dalam perubahan pola perilaku tertentu (Yulaelawati, Ella. 2004 : 51). 

 

Prinsip-prinsip belajar menurut teori behaviorisme yang dikemukakan oleh Harley 

dan Davis (1978) yang banyak dipakai adalah : 

(1) Proses belajar dapat terjadi dengan baik apabila siswa ikut terlibat aktif 

didalamnya; 

(2) Materi pelajaran diberikan dalam bentuk unit-unit kecil dan diatur 

sedemikian rupa sehingga hanya perlu memberikan suatu respons 

tertentu saja; 

(3) Tiap-tiap respons perlu diberi umpan balik secara langsung sehingga 

siswa dapat dengan segera mengetahui apakah respons yang diberikan 

betul atau tidak; 

(4) Perlu diberikan penguatan setiap kali siswa memberikan respons 

apakah bersifat positif atau negatif. 

(Sagala, Syaiful. 2012 : 43). 

Tugas pokok pengajar yang menganut aliran behaviorisme adalah mengelola atau 

menciptakan kondisi lingkungan belajar seperti ruangan, tata letak, kursi dan meja 

belajar, menyediakan bahan pengajaran, menggunakan metode dan media 

pembelajaran, menggunakan pujian, penguatan, atau bila terpaksa menggunakan 

hukuman yang efektif untuk membuat peserta didik menjadi lebih baik  

(Suparman, M. Atwi. 2012 : 17). 

Dalam Yulaelawati ( 2004 : 52 ), ringkasan dari teori behavioris adalah sebagai 

berikut : 
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a. Menekankan perhatian pada perubahan tingkah laku yang dapat 

diamati setelah seseorang diberikan perlakuan. 

b. Perilaku dapat dikuatkan atau dihentikan melalui ganjaran atau 

hukuman. 

c. Pengajaran direncanakan dengan menyusun tujuan instruksional yang 

dapat diukur atau diamati. 

d. Guru tidak perlu tahu pengetahuan apa yang telah diketahui dan apa 

yang terjadi pada proses berfikir seseorang. 

Tokoh-tokoh aliran ini antara lain I.P. Pavlov, Guthric, Watson, Tolman, B.F. 

Skinner, P.W. Thorndike dan Clark L. Hull. 

2.1.2 Teori Belajar Kognitivisme 

Teori belajar ini berpandangan bahwa belajar merupakan proses mental aktif 

untuk memperoleh, mengingat, dan menggunakan pengetahuan. Konsep penting 

yang dikemukakan dalam teori belajar kognitif adalah adanya pemrosesan 

informasi yang menjelaskan tentang aktivitas pikiran individu dalam menerima, 

menyimpan, dan menggunakan informasi yang dipelajari (Pribadi, A. Benny. 

2010 : 78 ).  

Dalam Suparman, M. Atwi ( 2012 : 18 ) aliran kognitivisme diterapkan dalam 

pengajaran yang berorientasi pada perkembangan pikir peserta didik. Proses 

pengajaran yang didalamnya melibatkan peserta didik, seperti metode, bahan ajar, 

media dan sarana diatur oleh pengajar agar sesuai dengan karakteristik peserta 

didik, khususnya tingkat perkembangan berfikirnya. 



                    
20 

Menurut Good dan Brophy, dalam Yulaelawati, Ella mengakui bahwa belajar 

melibatkan penggabungan-penggabungan yang dibangun melalui keterkaitan atau 

pengulangan. Mereka juga mengakui pentingnya penguatan (reinforcement), 

walaupun lebih menekankan pada pemberian balikan (feedback) pada tanggapan 

yang benar dalam perannya sebagai pendorong ( Yulaelawati, Ella. 2004 : 53 ). 

Gagne, dengan teori kondisi belajar ( the conditioning of learning ) percaya 

bahwa kondisi belajar terdiri dari kondisi internal dan eksternal. Kondisi internal 

berarti faktor yang ada dalam diri peserta didik, sedangkan kondisi eksternal 

adalah faktor yang ada di lingkungannya. Kedua kondisi itu memengaruhi proses 

dan belajar peserta didik ( Suparman, M. Atwi. 2012 : 19 ). 

Tokoh-tokoh aliran kognitivisme antara lain Robert M.Gagne, Jean Piaget, Irving 

Sigel, Edmond Sullivan dan Jerome S. Bruner. 

2.1.3 Teori belajar konstruktivisme 

Aliran konstruktivisme adalah pecahan dari kognitivisme yang memfokuskan 

pada  pengembangan kemampuan peserta didik untuk membangun atau 

mengkonstruksi sendiri pengetahuan baru melalui proses berfikir mensintesis 

pengetahuan lama dan pengetahuan baru. 

Konstruktivisme adalah salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa 

pengetahuan kita itu adalah konstruksi (bentukan) kita sendiri (Sardiman, 2010 

:36). Menurut teori konstruktivisme, belajar adalah kegiatan yang aktif dimana si 

subyek belajar membangun sendiri pengetahuannya.  
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Menurut Schuman (1996) dalam Ella Yulaelawati, konstruktif dikemukakan 

dengan dasar pemikiran bahwa orang membangun pandangannya terhadap dunia 

melalui pengalaman individual atau skema  (Yulaelawati, Ella. 2004 : 54 ), Atwi 

Suparman mengemukakan bahwa teori “konstruktivisme memahami belajar 

sebagai proses pembentukan (konstruksi) pengetahuan oleh si pembelajar itu 

sendiri” (Suparman, M. Atwi. 2012 : 20). 

Syaiful Sagala dalam bukunya menyatakan bahwa : 

konstruktivisme merupakan landasan berfikir pendekatan kontekstual, 

yaitu pengetahuan dibangun sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas 

melalui konteks yang terbatas (sempit) dan tidak dengan tiba-tiba. 

Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep atau kaidah yang 

siap untuk diambil dan diingat. Tetapi manusia harus mengkonstruksi 

pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Siswa 

perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang 

berguna bagi dirinya, dan bergelut dengan ide-ide, yaitu siswa harus 

mengkonstruksikan pengetahuan di benak mereka sendiri ( Sagala,Syaiful. 

2012: 88). 

 

Vygotsky, dalam Yuliani Nurani Sujiono dan Bambang Sujiono menyatakan 

bahwa pengetahuan tidak diperoleh dengan cara dialihkan dari orang lain, 

melainkan merupakan sesuatu yang dibangun dan diciptakan oleh anak. Vygotsky 

yakin bahwa belajar merupakan suatu proses yang tidak dapat dipaksa dari luar 

karena anak adalah peserta didik aktif dan memiliki struktur psikologis yang 

mengendalikan perilaku belajarnya ( Yulaini Nurani Sujiono dan Bambang 

Sujiono, 2010 : 29). 

Aliran konstruktivisme meyakini bahwa pembelajaran terjadi pada saat anak 

berusaha memahami dunia disekeliling mereka, anak membangun pemahaman 

mereka sendiri terhadap dunia sekitar dan pembelajaran menjadi proses yang 
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melibatkan teman sebaya, orang dewasa, dan lingkungan. Tokoh-tokoh aliran ini 

antara lain adalah John Dewey, Jean Piaget, Maria Montessori dan Le Vygotsky. 

Dari ketiga teori belajar tersebut, penelitian ini cenderung menggunakan teori 

belajar Behaviorisme, Kognitivisme dan konstruktivisme. Ketiga teori tersebut 

dapat saling melengkapi serta menguatkan, dan dapat digunakan sesuai dengan 

kondisi kelas saat pembelajaran.  

 2.1.4 Teori bermain sambil belajar 

Piaget dalam Yuliani Nurani Sujiono dan Bambang Sujiono mengatakan bahwa 

bermain adalah suatu kegiatan yang dilakukan berulang ulang dan menimbulkan 

kesenangan/kepuasan bagi diri seseorang  (Yulaini Nurani Sujiono dan Bambang 

Sujiono, 2010 : 34). Kegiatan bermain sebagai sarana sosialisasi di mana 

diharapkan melalui bermain dapat memberi kesepakatan anak bereksplorasi, 

menemukan, mengekspresikan perasaan, berkreasi, dan belajar secara 

menyenangkan. 

Selanjutnya Buhler dan Danziger dalam Roger dan Sawyer berpendapat bahwa 

bermain adalah kegiatan yang menimbulkan kenikmatan. Docket dan Fleer  

berpendapat bahwa bermain merupakan kebutuhan bagi anak karena melalui 

bermain anak akan memperoleh pengetahuan yang dapat mengembangkan 

kemampuan dirinya (Yulaini Nurani Sujiono dan Bambang Sujiono, 2010 : 34). 

Vygotsy percaya bahwa bermain membantu perkembangan kognitif anak secara 

langsung. Ia menegaskan bahwa bermain simbolik memainkan peran yang sangat 

penting dalam perkembangan berfikir abstrak. Sejak anak mulai bermain pura-
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pura maka anak menjadi mampu berfikir tentang makna-makna objek yang 

mereka representasikan secara independen.  

Belajar diartikan sebagai perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan 

serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, 

meniru dan lain sebagainya (Sardiman, 2010:20). Menurut paradigma 

behavioristik, belajar merupakan transmisi pengetahuan dari expert ke novice        

( Daryanto, 2011 : 2), peran guru adalah menyediakan dan menuangkan informasi 

sebanyak-banyaknya kepada siswa.  Menurut teori konstruktivistik, belajar 

merupakan hasil konstruksi sendiri sebagai hasil interaksinya terhadap lingkungan 

belajar ( Daryanto, 2011 : 2). 

Peristiwa belajar merupakan proses perubahan tingkah laku yang terjadi 

sepanjang waktu sebagai hasil dari pengalaman. Belajar adalah kegiatan untuk 

mendapatkan kemampuan dan pengetahuan yang pada mulanya didapat oleh 

setiap anak melalui panca indra (Yulaini Nurani Sujiono dan Bambang Sujiono, 

2010 : 51). 

Manusia belajar secara terus menerus untuk mampu mencapai kemandirian dan 

sekaligus mampu beradaptasi terhadap berbagai perubahan lingkungan. Belajar 

dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang ditunjukkan oleh perubahan tingkah 

laku, sebagai hasil dari pengalaman. Banyak ahli yang berpendapat bahwa belajar 

adalah perubahan tingkah laku yang relatif permanen yang dihasilkan oleh proses 

pengalaman. Hal ini tidak ditentukan oleh kematangan  atau kecenderungan 

bawaan saja. Tingkah laku yang dihasilkan dari kegiatan belajar meliputi banyak 
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hal, mulai dari masalah pengetahuan, keterampilan, kecakapan, kreasi hingga 

kemampuan merasakan.  

Belajar dapat dilakukan dengan berbagai cara. Seperti yang kita ketahui ada 

beberapa macam gaya belajar, yaitu Auditori (mendengar), Visual (melihat), dan 

Kinestetik (bergerak). Belajar dapat dilakukan melalui melihat, mendengarkan, 

membaca, menyentuh, bergerak, berbicara, bertindak, berinteraksi, merefleksi dan 

bahkan bermain. Maka dari itu, ketika seorang anak menunjukkan cara yang unik 

dalam hal berfikir dan belajar, maka mereka tidak boleh hanya diarahkan pada 

situasi tertentu saja. Thomas Amstrong dalam Yuliani Nurani Sujiono dan 

Bambang Sujiono menyatakan : 

Teori kecerdasan jamak mengusulkan transformasi utama dalam cara 

belajar di lembaga pendidikan bahwa guru harus dilatih untuk 

menghadirkan kegiatan belajar dan bermain dengan memvariasikan 

strategi dan metode yang menggunakan musik, belajar kooperatif, adanya 

aktivitas seni, menerapkan aturan main individu dan kelompok, 

penggunaan mulitimedia, selalu melakukan inner reflection, dan banyak 

lagi yang lainnya (Yulaini Nurani Sujiono dan Bambang Sujiono, 2010 : 

54). 

 

Sharon E. Smaldino dkk menyatakan permainan memberikan lingkungan 

kompetitif yang didalamnya para pemelajar mengikuti aturan yang telah 

ditetapkan saat mereka berusaha mencapai tujuan pendidikan yang menantang      

( Sharon E. Smaldino dkk, 2008 : 39). Permainan seringkali mengharuskan para 

pemelajar untuk menggunakan keterampilan menyelesaikan masalah-masalah, 

kemampuan untuk menghasilkan solusi, atau memperlihatkan penguasaan atas 

pengetahuan yang dimilikinya.  
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Keuntungan yang bisa didapat dengan melakukan permainan dalam belajar antara 

lain sebagai berikut : 

(1) Keterlibatan.  

Para siswa terlibat dengan cepat dalam belajar melalui permainan. 

(2) Sesuai dengan hasil. 

Permainan dapat disederhanakan agar sesuai dengan tujuan belajar. 

(3) Beragam suasana. 

Permainan dapat digunakan dalam berbagai suasana ruang kelas, mulai 

dari seluruh kelas  hingga kegiatan individual. 

(4) Mendapatkan perhatian. 

Permainan bisa menjadi cara yang efektif  untuk mendapatkan perhatian 

para siswa untuk mempelajari topik atau keterampilan spesifik. 

(Sharon E. Smaldino dkk, 2008 : 39-40). 

Untuk mencapai perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu dan dari 

tidak terampil menjadi terampil manusia tidak sekedar duduk di belakang meja. 

Untuk belajar, manusia perlu melakukan berbagai aktivitas. Bagi anak-anak, 

belajar dapat dilakukan dengan bermain. Aktivitas bermain itulah sesungguhnya 

yang merupakan sarana belajar anak.  

Berdasarkan paparan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

bermain adalah sarana melatih keterampilan yang dibutuhkan anak untuk menjadi 

individual yang kompeten, bermain adalah pengalaman multidimensi yang 

melibatkan semua indra dan membangunkan kecerdasan jamak seseorang, serta 
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bermain merupakan sarana untuk belajar tentang bagaimana seharusnya belajar     

( learning how to learn ). 

2.2 Teori media pembelajaran 

2.2.1 Definisi Media Pembelajaran 

Kata media merupakan bentuk jamak dari medium. Medium dapat didefinisikan 

sebagai perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari pengirim menuju 

penerima. Media merupakan salah satu komponen komunikasi, yaitu sebagai 

pembawa pesan dari komunikator menuju komunikan. Berdasarkan definisi 

tersebut, dapat dikatakan bahwa media pembelajaran merupakan sarana perantara 

dalam proses pembelajaran (Daryanto, 2011 : 4). 

Dalam media, terdapat informasi dan pengetahuan yang secara sengaja didesain 

agar membuat peserta didik terfasilitasi untuk berkomunukasi dan belajar 

(Suparman, M. Atwi. 2012 : 263). Media sangat dibutuhkan dalam proses 

pembelajaran karena proses belajar mengajar adalah proses komunikasi yang 

dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi  baik secara verbal maupun 

nonverbal. Dalam penafsiran tersebut, ada kalanya peserta didik berhasil dan ada 

kalanya gagal. Kegagalan tersebut disebabkan oleh gangguan yang menjadi 

penghambat komunikasi yang dikenal dengan istilah barriers atau noise. 

Hambatan tersebut dapat berupa hambatan psikologis, seperti minat, sikap, 

pendapat, kepercayaan, inteligensi, pengetahuan dan hambatan fisik seperti 

kelelahan, sakit, keterbatasan daya indra dan cacat tubuh.  
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Berdasarkan hal tersebut, media pengajaran sebagai salah satu sumber belajar 

yang dapat menyalurkan pesan sehingga membantu mengatasi hal tersebut. Selain 

itu, media harus bermanfaat sebagai berikut : 

a.  Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis 

b. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indra 

c.  Menimbulkan gairah belajar, berinteraksi secara langsung antara peserta 

didik dan sumber belajar. 

d. Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan 

kemampuan visual, auditori dan kinestetiknya. 

e.  Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman, dan 

menimbulkan persepsi yang sama. 

f.  Proses pembelajaran mengandung lima komponen komunikasi, yaitu 

guru (komunikator), bahan pembelajaran, media pembelajaran, peserta 

didik (komunikan), dan tujuan pembelajaran.  

Jadi, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan (bahan pelajaran) sehingga dapat merangsang perhatian, 

minat, pikiran, dan perasaan peserta didik dalam kegiatan belajar untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. (Daryanto, 2011 : 5). 

2.2.2 Posisi Media Pembelajaran 

Oleh karena proses pembelajaran merupakan proses komunikasi dan berlangsung 

dalam suatu sistem maka media pembelajaran menempati posisi yang cukup 

penting sebagai salah satu komponen pembelajaran. Tanpa media, komunikasi 

tidak akan terjadi dan proses pembelajaran sebagai proses komunikasi juga tidak 
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akan bias berlangsung secara optimal. Media pembelajaran adalah komponen 

integral dari sistem pembelajaran ( Daryanto, 2011 : 6 ). 

2.2.3 Fungsi Media Pembelajaran 

Dalam proses pembelajaran, media memiliki fungsi sebagai pembawa informasi 

dari sumber (guru) menuju penerima (siswa). Adapun metode adalah prosedur 

untuk membantu siswa dalam menerima dan mengolah informasi guna mencapai 

tujuan pembelajaran. Dalam kegiatan interaksi antara siswa dan lingkungan, 

fungsi media dapat diketahui berdasarkan adanya kelebihan media dan hambatan 

yang mungkin timbul dalam proses pembelajaran. Tiga kelebihan kemampuan 

media menurut Gerlach & Ely  dalam Daryanto adalah sebagai berikut : 

1) kemampuan fiksatif, artinya dapat menangkap, menyimpan dan 

menampilkan kembali suatu obyek atau kejadian. Dengan kemampuan ini, 

obyek atau kejadian dapat digambar, dipotong, direkam, difilmkan, 

kemudian dapat disimpan dan pada saat diperlukan dapat ditunjukkan dan 

diamati kembali seperti kejadian aslinya. 

2) Kemampuan manipulatif, artinya media dapat menampilkan kembali 

obyek atau kejadian dengan berbagai macam perubahan ( manipulasi ) 

sesuai keperluan. Misalnya, diubah ukurannya, kecepatannya, warnanya, 

dan dapat pula diulang-ulang penyajiannya. 

3) Kemampuan distributif, artinya media mampu menjangkau audiens yang 

besar jumlahnya dalam satu kali penyajian secara serempak, misalnya 

siaran TV atau Radio. 
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2.2.4 Landasan Penggunaan media pembelajaran 

Ada beberapa tinjauan tentang landasan penggunaan media pembelajaran, antara 

lain landasan filosofis, psikologis, teknologis dan empiris. 

1) Landasan Filosofis 

Dengan adanya berbagai media pembelajaran, siswa dapat mempunyai  

banyak pilihan untuk menggunakan media yang lebih sesuai dengan 

karakteristik pribadinya. Dengan kata lain, siswa dihargai harkat 

kemanusiaannya dan diberi kebebasan untuk menentukan pilihan, baik 

cara maupun alat belajar sesuai dengan kemampuannya. 

2) Landasan Psikologis 

Dengan memerhatikan keberagaman dan keunikan proses belajar, 

ketepatan pemilihan media dan metode pembelajaran akan sangat 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Kajian psikologis menyatakan 

bahwa anak akan lebih mudah mempelajari  hal yang kongkrit daripada 

yang abstrak. Ada beberapa pendapat, antara lain sebagai berikut. 

Pertama, Jerome Bruner, mengemukakan bahwa dalam proses 

pembelajaran hendaknya menggunakan urutan dari belajar dengan 

gambaran atau film kemudian belajar dengan symbol, yaitu menggunakan 

kata-kata. Menurut Bruner, hal tersebut berlaku tidak hanya untuk anak 

tapi juga untuk orang dewasa. 

Kedua, Charles F. Haban, mengemukakan bahwa sebenarnya nilai dari 

media terletak pada tingkat realistiknya dalam proses penanaman konsep. 

Ketiga, Edgar Gale, membuat jenjang konkrit-abstrak dengan dimulai dari 

siswa yang berpartisipasi dalam pengalaman nyata kemudian menuju 
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siswa sebagai pengamat kejadian nyata, dilanjutkan ke siswa sebagai 

pengamat kejadian yang disajikan dengan media dan terakhir siswa 

sebagai pengamat kejadian dengan simbol. Jenjang konkrit-abstrak ini 

ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 2. kemampuan daya serap manusia 

No Pengguna alat indra persentase 

1 Penglihatan 82% 

2 Pendengaran 11% 

3 Penciuman 1% 

4 Pencecapan 2,5% 

5 Perabaan 3,5% 

Sumber : Daryanto, 2011 : 13 

3) Landasan teknologis 

Teknologi pembelajaran adalah teori dan praktik perancangan, 

pengembangan, penerapan, pengelolaan, serta penilaian proses dan sumber 

belajar. Jadi, teknologi pembelajaran merupakan proses kompleks dan 

terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi 

untuk menganalisis masalah, mencari cara pemecahan, melaksanakan, 

mengevaluasi, dan mengelola pemecahan msalah-masalah dalam situasi 

dimana kegiatan belajar itu mempunyai tujuan dan terkontrol. 

4) Landasan empiris 

Temuan-temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara 

penggunaan media pembelajaran dan karakteristik belajar siswa dalam 
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menentukan hasil beljar siswa. Artinya, siswa akan mendapat keuntungan 

yang signifikan jika ia belajar dengan menggunakan media yang sesuai 

dengan karakteristik tipe atau gaya belajarnya. 

2.2.5 karakteristik media pembelajaran tiga dimensi 

Media tiga dimensi adalah sekelompok media tanpa proyeksi yang penyajiannya 

secara  visual tiga dimensional (Daryanto, 2011 :27) . Kelompok media ini dapat 

berwujud sebagai benda asli, baik hidup maupun mati dan dapat pula berwujud 

sebagai tiruan yang mewakili aslinya. Media tiga dimensi yang dapat diproduksi 

dengan mudah, tergolong sederhana dalam penggunaan dan pemanfaatannya. Hal 

tersebut karena tanpa harus memerlukan keahlian khusus, dapat dibuat sendiri 

oleh guru, bahannya mudah diperoleh di lingkungan sekitar. 

 

Media pembelajaran tiga dimensi, yaitu media yang tampilannya dapat 

diamati dari arah pandang mana saja dan mempunyai dimensi panjang, lebar,dan 

tinggi/tebal. Media tiga dimensi juga dapat diartikan sekelompok media tanpa 

proyeksi yang penyajiannya secara visual tiga dimensi 

(http://dokumenbelajarku.blogspot.com/2013/03/pengertian-media-3-dimensi.html 

diunduh tanggal 19 Mei 2014 Pukul 19.15 WIB ). Kelompok media ini bisa 

berupa benda asli baik hidup maupun mati, dan dapat berupa benda tiruan yang 

mewakili aslinya.  

Benda asli ketika akan digunakan sebagai media pembelajaran dapat dibawa 

langsung ke kelas, atau siswa sekelas diajak langsung ke dunia sesungguhnya di 

mana benda asli itu  berada. Apabila benda aslinya sulit untuk dibawa ke kelas 

http://dokumenbelajarku.blogspot.com/2013/03/pengertian-media-3-dimensi.html
http://satulagi.com/?p=223
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maka benda tiruannya dapat pula berfungsi sebagai media pembelajaran yang 

efektif. 

Moedjiono (1992) mengatakan bahwa media sederhana tiga dimensi memiliki 

kelebihan-kelebihan, diantaranya memberikan pengalaman secara langsung, 

menyajikan secara kongkrit dan menghindari verbalisme, dapat menunjukkan 

obyek secara utuh, baik konstruksi maupun cara kerjanya, dapat memperlihatkan 

struktur organisasi secara jelas, dapat menunjukkan alur suatu proses secara jelas. 

Namun demikian, kelemahan-kelemahannya adalah tidak bisa menjangkau 

sasaran dalam jumlah yang besar, penyimpanannya memerlukan ruang yang 

besar, dan perawatannya rumit (Daryanto, 2011 :27). 

 

Secara umum karakteristik media tiga dimensi  adalah sebagai berikut: 

1. Pesan yang sama dapat disebarkan keseluruh siswa secara serentak.  

2.Penyajiannya berada dalam kontrol guru, 

3. Cara penyimpanannya mudah (praktis), 

4. Dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan indera, 

5. Menyajikan objek-objek secara diam, 

6. Terkadang dalam penyajiannya memerlukan ruangan gelap, 

7. Lebih mahal dari kelompok media grafis, 

8. Sesuai untuk mengajarkan keterampilan tertentu, 

9. Sesuai untuk belajar secara berkelompok atau individual, 

10. Praktis digunakan untuk semua ukuran ruangan kelas, 

Media tiga dimensi yang sering digunakan dalam pembelajaran adalah model dan 

boneka. Model adalah bentuk yang dapat dikenal menyerupai persis benda 
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sesungguhnya dalam ukuran skala yang diperbesar atau dikecilkan. Boneka 

merupakan jenis model yang dipergunakan untuk memperlihatkan permainan.  

 

2.2.5.1 Belajar melalui Media Tiruan 

 

Media tiruan sering disebut sebagai model. Belajar melalui model dilakukan 

untuk pokok bahasan tertentu yang tidak mungkin dapat dilakukan melalui 

pengalaman langsung atau melalui benda sebenarnya. Keuntungan-keuntungan 

menggunakan model adalah belajar dapt difokuskan pada bagian-bagian penting 

saja, dapat mempertunjukkan struktur dalam suatu objek, siswa memperoleh 

sesuatu yang kongkrit.  

Ditinjau dari cara membuat, bentuk dan tujuan penggunaan model dapat 

dibedakan atas model perbandingan (misalnya globe), model yang 

disederhanakan, model irisan, model  susunan, model terbuka, model utuh, 

boneka dan topeng (Daryanto, 2011 :29). 

 

2.2.5.2 Boneka 

 

Boneka merupakan salah satu model perbandingan. Boneka adalah benda tiruan 

dari bentuk manusia dan atau binatang. Sebagai media pendidikan, boneka dapat 

dimainkan dalam bentuk sandiwara boneka. Di Indonesia, penggunaan boneka 

sudah lumrah, misalnya wayang golek (di Jawa Barat) digunakan untuk 

memainkan ceritera Mahabarata dan Ramayana. 

Macam-macam boneka dibedakan atas : 
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a) Boneka jari ( dimainkan dengan jari tangan) 

b) Boneka tangan (satu tangan memainkan satu boneka) 

c) Boneka tongkat seperti wayang-wayangan 

d) Boneka tali (cara menggerakkan melalui tali yang menghubungkan 

kepala, tangan dan kaki) 

e) Boneka bayang-bayang (shadow puppet).  

(Daryanto, 2011 :31) 

Keuntungan menggunakan boneka adalah sebagai berikut : 

1. efisien terhadap waktu, tempat, biaya dan persiapan 

2. tidak memerlukan keterampilan yang rumit 

3. dapat mengembangkan imajinasi dan aktifitas anak dalam suasana 

gembira 

Agar penggunaannya efektif maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

1. merumuskan tujuan pengajaran secara jelas, didahului dengan 

pembuatan naskahnya. 

2. dimainkan sekitar 10-15 menit,  

3. cerita disesuaikan dengan umur anak, diikuti dengan tanya jawab 

4. siswa diberikan peluang untuk memainkannya. 

 

2.2.5.3  Wayang Boneka 

a. Pengertian Wayang Boneka 

Dilihat dari sudut pandang terminologi ada beberapa pendapat mengenai asal kata 

wayang. Pendapat pertama mengatakan wayang berasal dari kata wayangan atau 

bayangan yaitu sumber ilham, yang maksudnya yaitu ide dalam menggambar 
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wujud tokoh. Pendapat kedua mengatakan kata wayang berasal dari Wad dan 

Hyang, artinya leluhur. 

 

Wikipedia, menjelaskan bahwa Wayang adalah seni tradisional Indonesia yang 

terutama berkembang di Pulau Jawa dan Bali. Ada versi wayang yang dimainkan 

oleh orang dengan memakai kostum, yang dikenal sebagai wayang orang, dan ada 

pula wayang yang berupa sekumpulan boneka yang dimainkan oleh dalang. Cerita 

yang dikisahkan dalam pagelaran wayang biasanya berasal dari Mahabharata dan 

Ramayana. (http://definisidanpengertian.blogspot.com) diunduh pada 29 mei 2014 

pukul 19.00 WIB. 

2.2.5.4  Daya tarik wayang kardus 

Wayang  adalah kesenian asli Indonesia yang sudah ada sejak zaman prasejarah. 

Pada zaman dahulu, wayang dipergunakan sebagai media pembelajaran bagi 

rakyat, dimana cerita wayang berisi pesan-pesan moral yang mencoba 

memberikan gambaran kehidupan manusia. Selain itu, wayang juga berfungsi 

sebagai media penyembahan terhadap roh nenek moyang pada masa pra sejarah. 

Pilihan penulis untuk menggunakan wayang kardus dikarenakan beberapa hal 

sebagai berikut ; 

1. Untuk mempopulerkan seni wayang kepada peserta didik yang sudah 

mulai meninggalkan wayang dan menggantikannya dengan kesenian 

lain. 

2. Untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam 

mengekspresikan diri melalui kesenian wayang. 

http://definisidanpengertian.blogspot.com/
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3. Pemilihan bahan kardus sebagai bahan dasar pembuatan wayang 

karena bahan kardus mudah didapat, tanpa menggunakan biaya yang 

mahal, serta mudah untuk dibentuk. 

Manfaat yang dicapai/kelebihan pada kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan wayang kardus  ini adalah sebagai berikut : 

1. minat, aktivitas, semangat dan perhatian siswa meningkat pada pelajaran 

IPS 

2. dari segi biaya lebih ekonomis dengan menggunakan media wayang 

kardus 

3. Meningkatkan rasa percaya diri siswa 

Kekurangan dalam pembelajaran menggunakan media wayang kardus adalah : 

1. wayang kardus mudah rusak dan membutuhkan tempat khusus untuk 

menyimpan wayang kardus 

2. pembelajaran dengan menggunakan wayang kardus tidak bisa dilakukan 

setiap hari karena harus disesuaikan dengan materi pelajaran  

3. pada tipe anak yang pemalu dan memiliki sifat tertutup, pembelajaran 

dengan menggunakan wayang kardus tidak bisa ditampilkan secara 

maksimal oleh siswa tersebut. 

Pembelajaran dengan media wayang kardus dengan segala macam kekurangan 

dan kelebihannya diharapkan dapat memperbaiki sikap siswa yang tidak peduli, 

cuek ataupun acuh tak acuh di dalam kelas menjadi pembelajaran yang penuh 

semangat, penuh perhatian dan konsentrasi. Peneliti berharap supaya 
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pembelajaran dengan menggunakan media wayang kardus ini dapat menjadi 

berbeda karena dilakukan dengan cara bermain wayang sambil belajar dengan 

lebih menyenangkan.  

Penggunaan media wayang kardus dalam rangka untuk memperbaiki sikap siswa 

yang acuh, tidak peduli dan cuek dalam belajar, menjadi sikap yang peduli, penuh 

perhatian dan antusias dalam belajar. Media ini diharapkan juga bisa untuk 

menarik perhatian siswa supaya bisa fokus dalam memperhatikan jalannya 

pembelajaran dan berkonsentrasi pada saat pementasan wayang kardus di dalam 

kegiatan belajar mengajar serta sebagai penambah semangat dalam belajar, untuk 

meningkatkan tanggung jawab siswa dalam mengerjakan semua tugas yang sudah 

menjadi tanggung jawabnya. Biaya yang ekonomis dalam pembuatan wayang 

kardus tersebut karena terbuat dari bahan-bahan yang bisa diperoleh tanpa 

mengeluarkan biaya diharapkan dapat meningkatkan minat dan aktivitas siswa 

pada saat kegiatan belajar mengajar IPS berlangsung.  

Dengan meningkatnya minat dan aktivitas belajar siswa dengan belajar 

menggunakan media wayang kardus ini diharapkan pula dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

2.2.5.5 Cara menggunakan media wayang kardus 

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam memainkan wayang kardus didepan 

kelas dibutuhkan beberapa persiapan khusus,  diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Siapkan 2-3 meja sekolah yang dijajarkan membentuk persegi panjang, 

letakkan di depan kelas. Meja tersebut kemudian ditutup dengan kain 
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panjang sampai tidak terlihat kecuali permukaannya saja. Meja 

tersebut dipergunakan sebagai panggung pementasan wayang kardus.  

2. Siapkan media penunjang pementasan wayang kardus seperti wayang 

kardus,  hiasan lain yang bisa membantu seperti benda-benda kecil 

yang mendukung jalan cerita pementasan sesuai dengan tema. 

3. Posisi pemain adalah duduk di belakang meja yang sudah ditutup 

dengan kain sehingga  mereka tidak terlihat dari arah depan. Wayang 

kardus dibuat dengan tangkai bambu yang panjang sehingga 

memudahkan dalam memainkannya di atas meja pementasan. 

Media ini bisa divariasikan dengan cara memberi warna pada kertas kardus agar 

lebih menarik. Pemberian warna juga disesuaikan dengan karakter tokoh yang 

diperankan, agar tokoh benar-benar mirip dan siswa bisa mendapatkan gambaran 

lebih jelas bagaimana wajah, struktur tubuh tokoh yang dimaksud.  

2.3 Pembelajaran  

Kata pembelajaran dipakai sebagai padanan kata dari bahasa Inggris Instruction. 

Kata instruction mempunyai pengertian yang lebih luas daripada pengajaran. 

Pembelajaran atau instruction mencakup kegiatan belajar mengajar di dalam kelas 

yang dihadiri oleh guru secara fisik, dan kegiatan belajar mengajar di luar kelas 

yang tidak dihadiri oleh guru secara fisik.  

Dalam instruction yang ditekankan adalah proses belajar maka usaha-usaha yang 

terencana dalam memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar 

dalam diri siswa disebut dengan pembelajaran. Belajar mengajar adalah sebuah 

kegiatan aktif untuk membangun makna dan pemahaman. Paradigma baru 
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pendidikan menerangkan bahwa baik dalam konteks teori maupun praktik, istilah 

pembelajaran lebih banyak dikembangkan.  

Menurut Dimyati dan Mudjiono ( Syaiful Sagala, 2011: 62) pembelajaran adalah 

kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional, untuk membuat 

belajar secara aktif, yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. 

Pembelajaran itu sendiri dapat dimaknai baik secara prosedural maupun 

programatik. Secara programatik pembelajaran dimaknai sebagai seperangkat 

komponen rancangan pelajaran memuat hasil pilihan dan ramuan profesional 

pendidik untuk dibelajarkan kepada peserta didiknya. Rancangan tersebut 

meliputi 5 komponen yaitu : 

1. Materi atau bahan pelajaran 

2. Metode atau kegiatan belajar mengajar 

3. Media pelajaran atau alat bantu 

4. Sumber sub 1-2-3, dan 

5. Pola evaluasi perolehan belajar ( Nurhadi, 2011:2) 

Pembelajaran adalah proses interaksi antara kegiatan belajar siswa dengan 

kegiatan mengajar guru serta dengan lingkungan belajarnya. Ilmu Pengetahuan 

Sosial sebagai bagian integral dari kurikulum pembelajaran di sekolah selayaknya 

disampaikan secara menarik dan penuh makna dengan memadukan seluruh 

komponen pembelajaran secara efektif. Selain itu, IPS adalah disiplin ilmu yang 

memiliki sensitifitas terhadap dinamika perkembangan masyarakat.  

Dalam praktek pembelajaran IPS harus diperhatikan konteks yang berkembang. 

Pendekatan-pendekatan pembelajaran efektif yang diramu dari teori pendidikan 
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modern menjadi salah satu instrumen penting untuk diperhatikan agar 

pembelajaran tetap menarik bagi peserta didik, serta senantiasa relevan dengan 

konteks yang berkembang. 

Atwi Suparman dalam bukunya menuturkan bahwa : yang dimaksud 

pembelajaran adalah a set of events which affect learners in such a way that 

learning is facilitated ( Gagne & Briggs, 1979 :p.3). Pembelajaran adalah suatu 

rangkaian peristiwa yang memengaruhi peserta didik atau pebelajar sedemikian 

rupa sehingga perubahan perilaku yang disebut hasil belajar terfasilitasi. ( Atwi 

Suparman, 2012 : 10) 

Pembelajaran mengandung makna bahwa serangkaian kegiatan belajar mengajar 

itu dirancang terlebih dahulu agar terarah pada tercapainya perubahan perilaku 

yang diharapkan. Rangkaian kegiatan itu dilaksanakan peserta didik dengan atau 

tanpa fasilitasi pengajar namun melalui perencanaan.  

Pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan yang direncanakan lebih dahulu oleh 

penyelenggara pendidikan atau oleh pengajar dan terarah pada hasil belajar 

tertentu. Sumber belajarnya dapat berupa bahan pembelajaran saja atau 

dikombinasikan dengan kehadiran pengajar. Baik dengan kehadiran pengajar 

maupun yang dilakukan oleh peserta didik sendiri sepanjang didahului dengan 

perencanaan yang mengarah pada tercapainya hasil belajar tertentu maka 

keduanya disebut pembelajaran. 

Pembelajaran tidak terbatas pada proses intelektual atau kognitif semata tetapi 

dapat juga berbentuk proses pembentukan sikap perilaku atau afektif. 

Pembentukan sikap perilaku melibatkan pemberian contoh atau model untuk 
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ditiru peserta didik. Contoh atau model itu dapat berasal dari pengajar atau orang 

lain. Disamping kognitif dan afektif, pembelajaran dapat pula melibatkan praktif 

fisik karena melibatkan dominasi gerak jasmani. Orang sering menyebutnya 

sebagai ketrampilan fisik karena melibatkan dominasi gerak otot tubuh. Baik 

pembelajaran afektif maupun psikomotor hampir selalu didahului dan 

dikombinasikan dengan proses pembelajaran kognitif. 

Pembelajaran melibatkan berbagai macam metode, dari metode yang paling tua 

seperti ceramah, sampai yang paling mutakhir seperti simulasi dan percobaan 

ilmiah. Kegiatan pembelajaran bervariasi dari yang paling sederhana dan yang 

paling tua seperti mendengarkan saja, membuat catatan tertulis sampai yang 

paling kompleks seperti praktik uji coba dan penelitian ilmiah untuk menciptakan 

teori baru, atau teknologi baru. 

2.3.1 Komponen Pembelajaran 

Komponen-komponen pembelajaran dapat dikelompokkan dalam tiga komponen 

utama, yaitu guru, isi atau materi pembelajaran, dan siswa. Interaksi antara ketiga 

komponen utama melibatkan metode pembelajaran, media pembelajaran dan 

penataan lingkungan tempat belajar, sehingga tercipta situasi pembelajaran yang 

memungkinkan terciptanya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. 

2.3.2 Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran merupakan harapan, yaitu apa yang diharapkan dari siswa 

sebagai hasil belajar.  Batasan yang lebih jelas tentang tujuan pembelajaran, yaitu 

maksud yang dikomunikasikan melalui pernyataan yang menggambarkan tentang 

perubahan yang diharapkan dari siswa. Tujuan pembelajaran adalah tujuan yang 
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menggambarkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap yang harus 

dimiliki siswa sebagai akibat dari hasil pembelajaran yang dinyatakan dalam 

bentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. 

2.4  Minat   

Minat adalah kecenderungan yang menetap dalam subjek untuk merasa tertarik 

pada bidang atau hal tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam bidang itu. 

Minat merupakan sumber motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang 

mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Bila mereka melihat bahwa sesuatu 

akan menguntungkan, mereka merasa berminat. Ini kemudian mendatangkan 

kepuasan. Bila kepuasan berkurang, minatpun berkurang.  

 

Minat adalah kecenderungan jiwa yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa aktivitas atau kegiatan. Minat  merupakan kecenderungan 

hati yang tinggi terhadap sesuatu yang timbul karena kebutuhan, yang dirasa atau 

tidak dirasakan atau keinginan hal tertentu. Minat dapat diartikan kecenderungan 

untuk dapat tertarik atau terdorong untuk memperhatikan seseorang sesuatu 

barang atau kegiatan dalam bidang-bidang tertentu. Minat dapat menjadi sebab 

sesuatu kegiatan dan sebagai hasil dari keikutsertaan dalam suatu kegiatan. 

Karena itu minat belajar adalah kecenderungan hati untuk belajar untuk 

mendapatkan informasi, pengetahuan, kecakapan melalui usaha, pengajaran atau 

pengalaman. 

 

Minat adalah derajat preferensi atau pilihan suka atau tidak suka terhadap suatu 

objek atau kegiatan yang ditimbulkan oleh ketertarikan orang tersebut pada obyek 
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kegiatan tersebut. Minat besar pengaruhnya terhadap aktivitas belajar. Minat 

berhubungan erat dengan motivasi. Motivasi muncul karena adanya kebutuhan, 

begitu juga minat, sehingga tepatlah bila minat merupakan alat motivasi. Proses 

belajar akan berjalan lancar bila disertai minat. Oleh karena itu, guru perlu 

membangkitkan minat siswa agar pelajaran yang diberikan mudah siswa mengerti. 

 

Minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah atau 

keinginan ( Purwadarminta, 2007 : 744 ). Minat seseorang tidak dibawa sejak 

lahir melainkan diperoleh kemudian. Minat dapat timbul karena adanya daya tarik 

dari luar dan juga dari hati sanubari. Timbulnya minat belajar disebabkan berbagai 

hal antara lain karena keinginan yang kuat untuk menaikkan martabat atau 

memperoleh pekerjaan yang baik serta ingin hidup bahagia. Berdasarkan hasil 

penelitian psikologi menunjukkan bahwa kurangnya minat belajar dapat 

mengakibatkan kurangnya rasa ketertarikan pada suatu bidang tertentu, bahkan 

dapat melahirkan sikap penolakan kepada guru. 

Berdasarkan definisi operasional minat belajar, ada empat aspek yaitu 

kesukacitaan, ketertarikan, perhatian dan keterlibatan untuk mengukur minat 

belajar siswa. Dari aspek-aspek tersebut dapat disusun indikator minat belajar 

sebagai berikut : 

1. kesukacitaan siswa dalam mengikuti pembelajaran, yaitu siswa senang 

dalam mengikuti kegiatan  belajar mengajar, kemauan siswa untuk belajar 

IPS, kehadiran siswa dalam mengikuti pelajaran. 
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2. ketertarikan siswa dalam mengikuti pembelajaran, yaitu kesegeraan siswa 

dalam mengumpulkan tugas dan mengerjakan latihan-latihan soal yang 

diberikan oleh guru. 

3. perhatian siswa pada mata pelajaran IPS, yaitu memperhatikan penjelasan 

guru, konsentrasi siswa dalam belajar. 

4. keterlibatan siswa dalam mengikuti pembelajaran, yaitu aktif dalam 

pembelajaran IPS, aktif berdiskusi dalam kelompoknya. 

Kalau seorang siswa mempunyai minat pada pelajaran tertentu dia akan 

memperhatikannya. Namun sebaliknya jika siswa tidak berminat, maka perhatian 

pada mata pelajaran yang sedang diajarkan biasanya dia malas untuk 

mengerjakannya. Demikian juga dengan siswa yang tidak menaruh perhatian yang 

pada mata pelajaran yang diajarkan, maka sukarlah diharapkan siswa tersebut 

dapat belajar dengan baik. Hal ini tentu mempengaruhi hasil belajarnya. 

Sardiman A. M berpendapat bahwa minat diartikan sebagai suatu kondisi yang 

terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang 

dihubungkan dengan keinginan atau kebutuhan-kebutuhannya sendiri. Dalam 

Sardiman ( 2010 : 95 ) cara membangkitkan minat siswa adalah  sebagai  berikut : 

1. Membangkitkan adanya suatu kebutuhan 

2. Menghubungkan dengan persoalan masa lampau 

3. Memberi kesempatan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik 

4. Menggunakan berbagai macam bentuk mengajar 

Perasaan merupakan faktor psikis yang non intelektual, yang khusus berpengaruh 

terhadap semangat/gairah belajar. Dengan melalui perasaannya siswa mengadakan 
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penilaian yang spontan terhadap pengalaman belajar di sekolah. Perasaan senang 

akan menimbulkan minat pula. 

Minat siswa juga ditentukan berdasarkan profil guru yang disukai atau tidak 

disukai oleh siswa.  Profil guru ideal yang diinginkan oleh siswa adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 3.  Sepuluh sifat guru yang disukai dan tidak disukai siswa 

No. Sifat yang Disukai 

 

Sifat yang Tidak Disukai 

1. Suka membantu dalam pekerjaan 

sekolah, menerangkan pelajaran dan 

tugas dengan jelas serta mendalam dan 

menggunakan contoh-contoh sewaktu 

mengajar. 

 

Terlampau sering marah, tak 

pernah tersenyum, sering 

mencela, mengancam. 

2. Riang, gembira, mempunyai perasaan 

humor, dan suka menerima lelucon 

atas dirinya. 

Tak suka membantu murid 

melakukan pekerjaan rumah, 

tak jelas menerangkan 

pelajaran dan tugas, tidak 

membuat persiapan saat akan 

mengajar. 

 

3. Bersikap akrab seperti sahabat, merasa 

sebagai anggota dalam kelompok 

kelas. 

 

Pilih kasih, menekan murid-

murid tertentu. 

4. Menunjukkan perhatian pada murid 

dan memahami mereka. 

Tinggi hati ( maksudnya tinggi 

diri), sombong, tak 

mengenakkan murid. 

 

5. Berusaha agar pekerjaan sekolah 

menarik, membangkitkan keinginan 

belajar. 

 

Tak karuan, kejam, tak toleran, 

kasar, terlampau keras, 

menyuramkan kehidupan 

murid. 

6. Tegas, sanggup menguasai kelas, 

membangkitkan rasa hormat pada 

murid. 

 

Tak adil dalam memberikan 

angka atau nilai pada murid. 

7. Tak pilih kasih, tidak mempunyai anak 

kesayangan. 

Tak menjaga perasaan anak, 

membentak-bentak murid di 

hadapan teman sekelas 

sehingga murid-murid merasa 
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takut, merasa tak aman. 

 

8. Tidak suka mengomel, 

mencela,mengejek, menyindir. 

 

Tidak menaruh perhatian 

kepada murid dan tidak 

memahami  murid. 

9. Betul-betul mengajarkan sesuatu yang 

berharga pada murid. 

 

Memberi tugas dan pekerjaan 

rumah yang tidak sepantasnya. 

10. Mempunyai pribadi yang 

menyenangkan. 

Tidak sanggup menjaga 

disiplin di dalam kelas, tidak 

dapat mengontrol kelas, dan 

tidak menimbulkan rasa hormat 

untuk dirinya. 

 

( Dikutip dari : Suparlan, 2005: 52-53) 

Dari beberapa definisi yang dikemukakan para ahli seperti yang dikutip di atas 

dapat disimpulkan bahwa minat adalah kecenderungan seseorang terhadap obyek 

atau sesuatu kegiatan yang digemari yang disertai dengan perasaan senang, 

adanya perhatian dan keaktifan berbuat. 

2.5  Aktivitas Belajar 

2.5.1 Pengertian Aktivitas 

Sistem pembelajaran dewasa ini sangat menekankan pada pendayagunaan asas 

keaktifan (aktivitas) dalam proses belajar dan pembelajaran untuk mencapai 

tujuan yang telah ditentukan. seperti yang dikemukakan oleh Sardiman, A.M.       

( 2010 : 95) yang menyatakan “Belajar adalah berbuat, berbuat untuk mengubah 

tingkah laku, jadi melakukan kegiatan, tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas”.  

Aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran mempunyai peranan yang sangat 

penting, ini sesuai dengan pendapat Sardiman, A.M.  mengenai aktivitas belajar : 

”Dalam belajar sangat diperlukan adanya aktivitas, tanpa aktivitas belajar 

itu tidak mungkin akan berlangsung dengan baik. Aktivitas dalam proses 
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belajar mengajar merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi keaktifan 

siswa dalam mengikuti pelajaran, bertanya hal yang belum jelas, mencatat, 

mendengar, berpikir, membaca dan segala kegiatan yang dilakukan, yang 

dapat menunjang prestasi belajar”  ( Sardiman, 2010 : 99 ). 

 

Poerwadarminta (2007: 26) mengemukakan bahwa aktivitas adalah suatu kegiatan 

yang diharapkan pada suatu tujuan, dalam kegiatan ini individu terlebih dahulu 

meninjau tujuan yang akan dicapainya, dan ia memang melakukan sesuatu untuk 

mencapai tujuan.  

Klasifikasi aktivitas seperti yang telah diuraikan di atas, menunjukkan bahwa 

aktivitas di sekolah sangat bervariasi. Jika berbagai macam kegiatan tersebut 

dapat diciptakan di sekolah, sekolah akan menjadi pusat aktivitas belajar yang 

maksimal dan tidak membosankan. 

Dorongan seseorang untuk melakukan aktivitas adalah karena adanya biogenic 

theories dan sociogenic theories. Biogenic theories menyangkut proses biologis 

yang lebih menekankan pada mekanisme pembawaan biologis, seperti insting dan 

kebutuhan-kebutuhan biologis.  Sociogenic theories lebih menekankan adanya 

pengaruh kebudayaan/kehidupan masyarakat (Sardiman, 2010 : 76). Hal ini 

menunjukkan bahwa seseorang melakukan aktivitas karena didorong oleh adanya 

faktor-faktor, kebutuhan biologis, insting, dan mungkin unsur-unsur kejiwaan 

yang lain serta adanya pengaruh perkembangan kebudayaan manusia. Menurut 

Sriyono, aktivitas adalah segala kegiatan yang dilaksanakan baik secara jasmani 

atau rohani. Skinner cenderung merumuskan dalam bentuk mekanisme stimulus 

dan respons. Mekanisme hubungan stimulus dan respons yang akan memunculkan 

suatu aktivitas (Sardiman, 2010 : 77). 
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Dalam hubungannya dengan kegiatan belajar, bagaimana menciptakan kondisi 

atau suatu proses belajar yang mengarahkan siswa untuk melakukan aktivitas 

belajar, adalah tugas seorang guru. Rousseau memberikan penjelasan bahwa 

segala pengetahuan itu harus diperoleh dengan pengamatan sendiri, pengalaman 

sendiri, penyelidikan sendiri, dengan bekerja sendiri, dengan fasilitas yang 

diciptakan sendiri, baik secara rohani maupun teknis (Sardiman, 2010 : 97). Tanpa 

ada aktivitas, proses belajar tidak mungkin terjadi. 

 

John Dewey menegaskan bahwa sekolah harus dijadikan tempat kerja. Ia 

menganjurkan pengembangan metode-metode proyek, problem solving, yang 

merangsang anak didik untuk melakukan kegiatan (Sardiman, 2010 : 97). 

Semboyan ini terkenal dengan sebutan learning by doing. 

  

Di dalam aktivitas belajar ada beberapa prinsip yang berorientasi pada pandangan 

ilmu jiwa, yakni menurut pandangan ilmu jiwa lama dan pandangan ilmu jiwa 

modern. Menurut pandangan ilmu jiwa lama aktivitas didominasi oleh guru 

sedang menurut pandangan ilmu jiwa modern, aktivitas didominasi oleh siswa 

(Sardiman, 2010 : 103).  

 

Paul B. Hendrich dalam Sardiman, membuat daftar kegiatan siswa yang antara 

lain dapat digolongkan sebagai berikut : 

1. Visual activities, yang termasuk didalamnya misalnya membaca, 

memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 
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2. Oral activities, seperti : menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi 

saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, 

interupsi. 

3. Listening activities, seperti contoh mendengarkan : uraian, percakapan, 

diskusi, musik, pidato. 

4. Writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, 

angket, menyalin. 

5. Drawing activities, misalnya : menggambar, membuat grafik, peta, 

diagram. 

6. Motor activities, yang termasuk didalamnya antara lain : melakukan 

percobaan, membuat konstruksi, model  mereparasi, bermain, 

berkebun, beternak. 

7. Mental activities, sebagai contoh misalnya : menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil 

keputusan. 

8. Emotional activities, seperti misalnya, menaruh minat, merasa bosan, 

gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

(Sardiman, 2010 : 101). 

 

Aktifnya siswa selama proses belajar mengajar merupakan salah satu indikator 

adanya keinginan atau motivasi siswa untuk belajar. Siswa dikatakan memiliki 

keaktifan apabila ditemukan ciri-ciri perilaku seperti: sering bertanya kepada guru 

atau siswa lain, mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, mampu 

menjawab pertanyaan, senang diberi tugas belajar, dan lain sebagainya. Semua 



                    
50 

ciri perilaku tersebut pada dasarnya dapat ditinjau dari dua segi yaitu segi proses 

dan dari segi hasil (.http://ipotes.wordpress.com/2008/05/24/ prestasi-belajar/, 

diakses tanggal 04 Juli 2014).  

 

2.5.2 Pengertian Belajar 

Menurut Baharuddin ( 2007 : 16 ), belajar adalah serangkaian aktivitas yang 

terjadi pada pusat syaraf individu yang belajar.  

Sebagaimana dikatakan (Arikunto, 2010 : 19) bahwa belajar diartikan sebagai 

suatu proses yang terjadi karena adanya usaha untuk mengadakan perubahan 

dalam diri manusia yang melakukan, dengan maksud memperoleh perubahan 

dalam dirinya baik berupa pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Perubahan 

tingkah laku tidak akan terjadi tanpa adanya usaha yang dilakukan oleh siswa. 

Usaha tersebut merupakan aktivitas belajar siswa. Aktivitas merupakan asas yang 

sangat penting dalam kegiatan pembelajaran, sebagaimana dikatakan Sardiman     

( 2010 : 95 ) bahwa aktivitas belajar merupakan prinsip atau asas yang sangat 

penting di dalam interaksi proses pembelajaran. 

Belajar adalah suatu proses dimana peserta didik yang harus aktif, guru hanya 

berperan sebagai fasilitator. “Guru hanyalah merangsang keaktifan dengan jalan 

menyajikan bahan pelajaran, sedangkan yang mengolah dan mencerna adalah 

peserta didik itu sendiri sesuai kemauan, kemampuan, bakat, dan latar belakang 

masing-masing” (Budinangsih, Asri : 2004 : 10).  

Menurut Gagne (1977 : 23) belajar didefinisikan sebagai suatu proses dimana 

suatu organisme berubah perilakunya akibat suatu pengalaman.  
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Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah proses 

perubahan tingkah laku seseorang yang diperlihatkan dalam bentuk perubahan 

tingkah laku yang menjadi lebih baik dari sebelumnya. 

2.6  Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Istilah pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan terjemahan dari social 

studies yang dapat diartikan sebagai penelaahan tentang masyarakat. Berikut ini 

adalah pengertian IPS dari beberapa ahli : 

Bining & Bining (1952) menyatakaan bahwa IPS adalah studi integratif 

dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan yang bertujuan 

meningkatkan kompetensi kewargaan khususnya lagi adalah untuk 

membantu masyarakat (dewasa) membangun kemampuan membuat 

keputusan bagi masyarakat luas dalam masyarakat yang plural dan 

demokratis (Tasrif, 2008 : 1) 

 

Sementara NCSS mengatakan istilah social studies adalah the term social studies 

is used to include history, economics, aantropology, sociology, civics, geography, 

and all modifications of subjects whose content as well as aim is social. In all 

contents definitions, the social studies is conceived as the subject matter of the 

academic disciplines somehow simplified, modified, or selected for school 

information. 

Muhammad Numan Sumantri dalam Tasrif mengatakan bahwa pendidikan IPS 

adalah suatu penyederhanaan disiplin ilmu-ilmu sosial, idiologi negara dan 

disiplin ilmu lainnya serta masalah-masalah sosial terkait yang diorganisasikan 

dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan pada tingkat 

pendidikan dasar dan menengah (Tasrif, 2008 :1) 



                    
52 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-

ilmu sosial, seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum dan 

budaya. IPS dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang 

mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu-

ilmu sosial (Nurhadi, 2011 : 4). 

Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensip, dan terpadu dalam 

proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan di 

masyarakat. Mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut : 

1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat 

dan lingkungannya 

2. Memiliki kemampuan dasar untuk berfikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, 

inquiri, memecahkan masalah, dan ketrampilan dalam kehidupan sosial 

3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan 

4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama, dan berkompetisi 

dalam masyarakat majemuk di tingkat lokal, nasional, dan global 

( Pargito, 2015 : 80 ). 

Tujuan utama IPS adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka 

terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif 

terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi 

setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa dirinya sendiri 

maupun menimpa masyarakat secara umum.  
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Menurut Permendikbud no. 68 tahun 2013 Mata Pelajaran IPS di SMP merupakan 

pembelajaran terpadu yang terdiri dari unsur mata pelajaran Sejarah, Geografi, 

Ekonomi, Sosiologi dan Antropologi.  

2.7 Penelitian Yang Relevan 

Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain : 

Sandra Novita Sari. 2011. Perbandingan Keefektifan Penggunaan Media ULEAD 

dan Media Wayang Dongeng Dengan Metode Resitasi untuk Meningkatkan 

Ketrampilan Menyimak Dongeng pada Siswa SMP Kelas VII. Keterampilan 

menyimak adalah keterampilan pertama yang harus dikuasai sebelum 

keterampilan berbahasa yang lain. Variasi media pembelajaran adalah solusi tepat 

dalam pembelajaran menyimak dongeng, dengan membandingkan media ULEAD 

dan media wayang dongeng untuk mengetahui tingkat keefektifan pembelajaran 

menyimak dongeng. Media ULEAD lebih menarik karena memiliki beberapa 

keunggulan seperti mudah dipelajari, dapat divariasikan sesuai keinginan, dan 

mudah cara membuatnya.  

 

Lilis Madyawati. 2012. Mengoptimalkan Word Acquisition pada Anak Melalui 

Bercerita Menggunakan Wayang Kardus. Metode bercerita dengan alat peraga 

sebagai media penjelas dari cerita yang didengarkan kepada anak sehingga imaji 

anak terhadap suatu cerita tidak terlalu menyimpang. Agar pembelajaran menarik, 

seni pertunjukan merupakan salah satu alternatif pilihan. Wayang kardus sebagai 

media seni pertunjukan tradisional yng sangat layak dikonsumsi anak-anak. Agar 

pertunjukan ini lebih menarik lagi, dalang/pembawa cerita berada di belakang 

layar panggung, seperti halnya dalang pada wayang kulit. Dalam bercerita diawali 

dengan memperkenalkan setiap karakter wayang-wayang tersebut. Metode 

bercerita dengn wayang kardus merupakan salah satu cra yang paling mendasar 

untuk berbagi pengetahuan, pengalaman dan membina hubungan interaksi dengan 

anak-anak. 

 

2.8  Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka pikir penelitian merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah 

penting (Sugiyono, 2011 : 91). Kerangka pikir penelitian ini adalah : 
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Diawali dengan rendahnya minat dan aktivitas belajar siswa kelas VIII di SMP N 

2 Kedondong pada mata pelajaran IPS yang disebabkan oleh faktor ekstenal dan 

internal. Masalah kepribadian yang menonjol ditunjukkan oleh perilaku peserta 

didik kelas VIII E yang berkaitan dengan minat dan aktivitas belajar adalah 

anxiety, vacillation dan collaborativeness. Masalah kepribadian tersebut 

menyebabkan minat dan aktivitas yang diharapkan muncul dalam kegiatan belajar 

mengajar tidak sesuai dengan harapan pendidik. 

Pada dasarnya masalah belajar itu dapat terjadi oleh berbagai faktor, dan dapat 

digolongkan atas : Faktor-faktor yang bersumber dari murid itu sendiri, faktor 

yang bersumber dari lingkungan keluarga dan faktor-faktor yang bersumber dari 

lingkungan sekolah. Faktor-faktor yang bersumber dari murid diantaranya adalah : 

1. Tingkat kecerdasan rendah 

2. Kesehatan sering terganggu 

3. Alat penglihatan dan pendengaran kurang berfungsi dengan baik 

4. Tidak menguasai cara-cara belajar yang baik 

Faktor-faktor yang bersumber dari lingkungan keluarga : 

1. Kemampuan ekonomi orangtua kurang memadai 

2. Anak kurang mendapat perhatian dan pengawasan dari orangtua 

3. Harapan orangtua terlalu tinggi terhadap anak 

4. Orangtua pilih kasih terhadap anak 

Masalah-masalah yang dialami murid dalam belajar tidak saja bersumber dari 

keadaaan rumah tangga atau keadaan murid, tetapi juga dapat bersumber dari 

sekolah atau lembaga pendidikan itu sendiri, seperti kurang memadainya media 
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dan alat-alat pengajaran, kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh 

sekolah. Sebagai contoh, kondisi kelas-kelas di SMP N 2 Kedondong tidak 

memiliki instalasi listrik yang memadai. Selain itu, metode yang paling sering 

digunakan untuk mengajar adalah metode ceramah yang konvensional, sehingga 

menimbulkan rasa bosan pada siswa dikarenakan guru menjadi satu-satunya orang 

yang berbicara, sedangkan siswa hanya duduk diam mendengarkan ( teacher 

centre ). 

Dengan latar belakang tersebut, maka peneliti berusaha untuk meningkatkan 

minat dan aktivitas belajar siswa dengan menggunakan media wayang kardus 

dalam kegiatan belajar mengajar di SMP N 2 Kedondong 

Pilihan media wayang kardus karena bisa membuat minat belajar menjadi lebih 

tinggi serta alasan kemudahan dalam memperoleh bahan kardus. 

Wayang kardus dapat diartikan sebagai salah suatu gambaran manusia dari 

berbagai usia, kedudukan, dan kelamin dalam penggambarannya. Media wayang 

kardus mampu merangsang daya imajinasi dan kreativitas siswa.  Dengan media 

wayang kardus sebagai media pembelajaran maupun alat permainan edukatif dan 

menyenangkan bagi siswa sekaligus mampu meningkatkan daya imajinasi dan 

kreativitas siswa. 

 

Jadi, secara tidak langsung media wayang kardus dapat membantu siswa dalam 

meningkatkan minat dan aktivitas belajar siswa. Dengan adanya pertunjukan 

wayang kardus siswa merasa senang dalam pembelajaran sehingga dapat 

meningkatkan minat dan aktivitas  belajar siswa yang akan berpengaruh juga pada 
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prestasi belajar siswa. Dengan demikian, media wayang kardus dapat 

meningkatkan minat dan aktivitas belajar siswa di SMP N 2 Kedondong 

kabupaten Pesawaran. 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 1 : Skema Kerangka Pikir Penelitian 
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini berusaha mengkaji dan merefleksikan secara kritis suatu  

pendekatan dalam pembelajaran IPS di kelas VIII E SMP Negeri 2 Kedondong 

Kabupaten Pesawaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian 

tindakan kelas ( Classroom Action Research ), dengan penekanan terhadap proses 

pembelajaran IPS menggunakan media wayang kardus untuk meningkatkan 

minat, aktivitas dan hasil belajar pada mata pelajaran IPS. 

Secara umum, penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang bersifat 

reflektif, yaitu dengan melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang dirancang 

akan mampu memperbaiki dan atau meningkatkan proses pembelajaran di kelas 

secara profesional.  Menurut Pargito bahwa, penelitian tindakan kelas  ( PTK ) 

adalah upaya perbaikan  tindakan pembelajaran tertentu yang dikaji secara inquiri, 

reflektif, triangulatif, dan berulang-ulang ( siklikal ) dalam rangka mencapai 

tujuan pendidikan ( Pargito, 2010 : 118 ). Arikunto (2010 :57) menyatakan bahwa 

“Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru 

bekerjasama dengan peneliti (atau dilakukan guru bertindak sebagai peneliti) di 

kelas atau sekolah tempat dia mengajar dengan penekanan kepada 

penyempurnaan atau peningkatan proses dan praktis pembelajaran.” 
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Kemmis dan Taggart (1990:10) menyatakan bahwa “Penelitian tindakan adalah 

suatu bentuk penyelidikan reflektif diri kolektif yang dilakukan oleh peserta 

dalam situasi sosial untuk meningkatkan rasionalitas dan keadilan sosial sendiri.”  

Tujuan utama PTK adalah untuk perbaikan dan peningkatan layanan profesional 

guru dalam menangani proses pembelajaran di kelas, bagaimana tujuan 

pembelajaran itu dapat dicapai. Tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan 

melakukan refleksi untuk mendiagnosis keadaan, lalu kemudian mencobakan 

secara sistematis berbagai tindakan alternatif dalam memecahkan permasalahan 

pembelajaran di kelas. 

Dengan pembelajaran menggunakan media wayang kardus ini diharapkan siswa 

kelas VIII E SMP Negeri 2 Kedondong  Kabupaten  Pesawaran dapat lebih 

mudah, lebih tertarik dan menyenangkan dalam memahami materi pembelajaran 

IPS, sekaligus menjadikan pelajaran IPS sebagai mata pelajaran yang bisa 

membuat siswa bersemangat dalam belajar, serta dapat menumbuhkan rasa ingin 

tahu siswa. 

Pemilihan media ini dilatar belakangi atas dasar analisis masalah dan tujuan 

penelitian yang memerlukan  sejumlah informasi dan  tindak  lanjut yang  terjadi 

di lapangan berdasarkan “ daur ulang “ yang menuntut kajian dan tindakan secara 

reflektif, kolaboratif dan partisipatif. Oleh karena itu, maka penelitian ini 

merupakan penelitian tindakan yang dipusatkan pada situasi sosial kelas yang 

membutuhkan sejumlah informasi dan tindak lanjut secara langsung berdasarkan 

situasi alamiah yang terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran.  
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Berdasarkan pengertian PTK di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa penelitian 

tindakan kelas merupakan bentuk penelitian melalui refleksi diri dengan cara 

mengumpulkan data dari praktik yang dilakukan di dalam kelas, lalu melihat 

kembali apa yang dikerjakan, berdampak apa bagi siswa dan guru memikirkan 

mengapa dampak tersebut timbul. Hasil renungan itu kemudian ditentukan 

kendala atau kelemahan dan kekuatan tindakan yang telah dilakukan. Selanjutnya 

memperbaiki kelemahan, mengulangi dan menyempurnakan tindakan yang 

diasumsikan sudah baik.  

Penelitian tindakan kelas dicirikan dengan adanya perbaikan proses pembelajaran 

secara terus-menerus pada setiap siklus sampai tingkat kejenuhan terjadi. 

Peningkatan hasil pembelajaran menjadi tolok ukur keberhasilan atau berhentinya 

siklus-siklus yang diterapkan.  

Dalam penerapan pembelajaran minat dan aktivitas belajar IPS mengunakan 

media wayang kardus ini peneliti berusaha untuk mengkaji hubungan sebab akibat 

dan mencari pengaruh yang terjadi dalam pelaksanaan metode pembelajaran 

mengggunakan media wayang kardus terhadap peningkatan minat dan  aktivitas 

belajar siswa. 

3.2 Prinsip-prinsip Penelitian Tindakan Kelas 

Esensi penelitian tindakan kelas merupakan kajian terhadap konteks situasi sosial 

yang dicirikan adanya unsur tempat, pelaku dan kegiatan dalam waktu tertentu 

untuk maksud meningkatkan kualitas tindakan di dalamnya. Dalam memaknai 

situasi sosial kelas yang berlangsung di dalam situasi alamiah yang menuntut 
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sejumlah informasi dan tindak lanjut secara langsung, maka penelitian tindakan 

kelas  merupakan intervensi dalam skala kecil terhadap situasi sosial kelas, 

dengan tujuan meningkatkan mutu pembelajaran ( Hopkins dalam Wiriatmadja, 

2005 : 12 ). 

Menurut Pargito ( 2010 : 40 ) pada dasarnya prosedur penelitian tindakan dalam 

setiap siklusnya diawali dengan perencanaan tindakan ( Planning ), penerapan 

tindakan ( action ), mengobservasi dan mengevaluasi proses atau hasil tindakan    

( observation dan evaluation ) dan melakukan refleksi ( reflection ) dan 

seterusnya sampai perbaikan tercapai atau ada temuan tindakan yang tepat 

berdasarkan kriteria keberhasilan tertentu.  

Prosedur penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan kelas yang 

prosedur pelaksanaan tindakannya dimodifikasi dari Kemmis dan Taggart. 

Rangkaian rencana penelitian tindakan kelas dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada Gambar 3.1 sebagai berikut. 
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Gambar 2.  Prosedur Penelitian Tindakan Kelas yang dimodifikasi dari Kemmis 

dan Taggart ( 1990 : 48 ) 
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perencanaan (planning), tindakan (action), pengamatan (observation), dan refleksi 

(reflection) dan selanjutnya diulang kembali dalam beberapa siklus.”  

Sementara, Arikunto (2010: 16) mengungkapkan tahapan penelitian tindakan 

kelas, sebagai berikut. 

1. Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan ( Planning ) merupakan perencanaan kegiatan yang dilakukan 

bersama antara peneliti dengan kolaborator sebagai mitra dalam penelitian 

tindakan kelas, untuk melakukan kegiatan mencari pemecahan masalah sesuai 

indikator masalah pada waktu melakukan tindakan untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas VIII E SMP Negeri 2 Kedondong Kabupataen Pesawaran 

dengan menggunakan media wayang kardus. Kegiatan dalam perencanaan 

meliputi : 

a) Mempersiapkan silabus pembelajaran. 

b) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP ) yang disesuaikan 

    dengan penggunaan media wayang kardus. 

c) Mempersiapkan media wayang kardus yang akan digunakan sebagai 

    media pembelajaran. 

d) Membentuk kelompok yang terdiri dari 5-6 orang. 

e) Mempersiapkan angket minat belajar siswa 

f) Mempersiapkan lembar observasi aktivitas siswa 

g) Mempersiapkan lembar observasi guru 

h) Menyiapkan soal tes 

i) Menyiapkan lembar catatan kegiatan pembelajaran 
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2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan tindakan ( action ), merupakan kegiatan melaksanakan tindakan yang 

telahdirencanakan oleh peneliti bersama kolaborator yaitu proses pembelajaran 

IPS dengan menggunakan media wayang kardus, waktu yang digunakan dalam 

tiap siklus adalah dua kali pertemuan. Adapun urutan kegiatannya secara garis 

besar adalah sebagai berikut : 

a) Pementasan wayang kardus dengan cara yang sudah dibuat oleh peneliti 

    dan kolaborator. 

b) kegiatan belajar siswa meliputi mendengar penjelasan guru tentang 

    tahapan kegiatan pembelajaran, siswa melihat pementasan wayang kardus 

    kemudian siswa mencatat hal-hal penting dari pementasan wayang kardus 

    tersebut, para siswa mendiskusikan hasil catatannya masing-masing 

    dalam kelompok untuk membuat laporan kelompok, presentasi laporan 

    kelompok yang dibacakan oleh setiap kelompok yang diwakili oleh satu 

    orang siswa setiap kelompoknya dan tanya jawab antar kelompok. 

Berikut adalah rincian pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pembelajaran di kelas 

VIII E SMP Negeri 2 Kedondong : 

A. Pendahuluan 

      1. Apersepsi 

Guru membuka pertemuan dengan salam, memeriksa kehadiran siswa dan 

kebersihan   kelas 

B.  Kegiatan inti 

1. Guru membagi siswa dalam kelas menjadi beberapa kelompok dengan 
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anggota 5 orang per kelompok 

2. Guru bertindak sebagai fasilitator merumuskan suatu permasalahan 

yang berkaitan dengan materi pembelajaran. 

3. Mengemukakan permasalahan dan menemukan topik 

4. menjelaskan arti dan tujuan belajar dengan menggunakan wayang 

kardus 

5. Menganalisa peran-peran 

6. Memilih para pelaku  

7. Menentukan jalan cerita  

8. Pelaksanaan permainan  

9. Siswa dan guru membuat penilaian 

10. Diskusi kelompok 

C. Penutup 

a. Bersama siswa membuat rangkuman materi yang sudah dipelajari 

b. Guru memberikan post tes atau umpan balik 

c. Guru menutup pelajaran. 

c) Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengamati tentang masalah yang dialami 

siswa dalam proses pembelajaran. 

d) Tes 

          Setelah siswa selesai dalam proses pembelajaran selanjutnya diberi tes 

                 secara  individu yang dilakukan di setiap akhir siklus. 
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3. Observasi 

Observasi ( Observing ), adalah kegiatan melakukan pengamatan terhadap 

tindakan guru dalam proses pembelajaran IPS kelas VIII E SMP Negeri 2 

Kedondong dengan menggunakan media wayang kardus, sekaligus mengenai 

dampak dari hasil pembelajaran tersebut. Hasil observasi digunakan untuk 

melakukan refleksi dan rencana revisi terhadap tindakan selanjutnya. 

 

4. Refleksi 

Refleksi ( reflection ), merupakan kegiatan tindakan dalam proses pembelajaran 

yang dirancang berdasarkan hasil observasi yang telah di diskusikan oleh peneliti, 

memperbaiki tindakan pembelajaran yang telah diketahui dan disepakati bersama. 

Dari hasil diskusi tersebut peneliti melakukan diagnosis dan mengambil 

keputusan untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk menentukan 

langkah pembelajaran selanjutnya. 

 

3.4 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2014-2015. 

Tempat penelitian di SMP N 2 Kedondong Pesawaran. Peneliti memilih tempat 

ini didasarkan pada pertimbangan SMP N 2 Kedondong adalah tempat peneliti 

bertugas, sehingga peneliti telah memahami kondisi pembelajaran yang 

berlangsung selama ini. Selain itu juga karena keterbatasan waktu dan biaya maka 

agar lebih efisiensi waktu dan biaya penelitian, maka penelitian ini dilaksanakan 

di tempat peneliti bertugas. 
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3.5  Faktor yang Diteliti  

Faktor yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :  

1) Penerapan pembelajaran dengan menggunakan media wayang kardus, 

yakni suatu metode pembelajaran yang mengajak siswa untuk dapat 

bermain dengan menggunakan wayang kardus. Dengan sebelumnya siswa 

dibagi menjadi beberapa kelompok dalam setiap kelompok terdiri 5 

sampai dengan 6 orang tergantung dari kebutuhan permainan yang akan 

dilaksanakan. Setiap siswa akan memerankan karakter sesuai dengan 

tokoh yang dimainkannya. Dan diakhir permainan akan diadakan diskusi 

serta menyimpulkan materi. 

2) Peningkatan minat dan aktivitas belajar dalam penelitian tindakan kelas 

(PTK) ini adalah perubahan serangkaian kegiatan yang diperoleh siswa 

selama pembelajaran berlangsung. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti untuk 

mendapatkan informasi berupa fakta di lapangan guna memecahkan masalah 

secara ilmiah. Menurut Arikunto ( 2010: 99-100 ) “Data adalah segala fakta dan 

angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan 

informasi adalah pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan.” Untuk 

memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut. 
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3.6.1 Angket 

Angket adalah daftar pertanyaan yang disusun untuk mengumpulkan informasi 

tertentu dan diisi oleh responden atau sumber informasi yang diinginkan. Angket 

digunakan sebagai alat untuk mencari dan mengukur data tentang minat belajar 

siswa setelah mengikuti pembelajaran IPS dengan menggunakan media wayang 

kardus.  Indikator minat belajar adalah sebagai berikut : 

1. kesukacitaan siswa dalam mengikuti pembelajaran, yaitu siswa senang 

dalam mengikuti kegiatan  belajar mengajar, kemauan siswa untuk belajar 

IPS, kehadiran siswa dalam mengikuti pelajaran. 

2. ketertarikan siswa dalam mengikuti pembelajaran, yaitu kesegeraan siswa 

dalam mengumpulkan tugas dan mengerjakan latihan-latihan soal yang 

diberikan oleh guru. 

3. perhatian siswa pada mata pelajaran IPS, yaitu memperhatikan penjelasan 

guru, konsentrasi siswa dalam belajar. 

4. keterlibatan siswa dalam mengikuti pembelajaran, yaitu aktif dalam 

pembelajaran IPS, aktif berdiskusi dalam kelompoknya. 

Dengan indikator-indikator diatas dapat diketahui siswa yang berminat dan siswa 

yang tidak berminat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. 

3.6.2 Observasi 

Tahap observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan terhadap gejala 

yang terjadi pada indikator penelitian. Pengamatan ini harus sesuai dengan 

indikator suatu variabel yang dikembangkan pada instrumen penelitian yang telah 
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dirancang, baik mengobservasi proses tindakan guru maupun mengobservasi 

proses kegiatan siswa dengan alat ukur yang dipersiapkan.   

Observasi dilakukan oleh guru dan dibantu oleh seorang observer/kolaborator 

dengan menggunakan lembar observasi dalam proses pembelajaran menggunakan 

media wayang kardus. Tujuan observasi dala penelitian ini adalah untuk menggali 

informasi tentang proses pembelajaran, situasi kelas, suasana pembelajaran dalam 

pembelajaran IPS menggunakan media wayang kardus pada siswa kelas VIII E 

SMP Negeri 2 Kedondong. 

3.6.3. Tes 

Setelah siswa selesai dalam proses pembelajaran selanjutnya diberikan tes secara 

individu yang dilakukan di setiap akhir siklus. 

3.6 4. Dokumentasi foto 

Teknik dokumentasi digunakan  untuk  mendapatkan data-data primer yang 

berupa data jumlah siswa, foto aktifitas pembelajaran, rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP), dan lembar penilaian. 

Alat pengambilan gambar atau foto digunakan dalam penelitian ini karena dengan 

cara ini diharapkan dapat merekam secara utuh tentang jalannya proses 

pembelajaran. Dengan dokumentasi foto  memungkinkan peneliti melihat 

kelamahan-kelemahannya sehingga dapat melakukan perbaikan pada tindakan 

selanjutnya. Foto juga mempermudah untuk mengingat kembali peristiwa yang 

sudah terjadi karena kemampuan mengingat peneliti sangat terbatas, sehingga 
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rekaman foto menjadi salah satu pelengkap data dan merupakan bagian penting 

dalam melakukan observasi maupun pencatatan berlangsungnya proses tindakan. 

3.7 Data Penelitian 

3.7.1 Aktivitas guru 

Data penelitian dalam pembelajaran adalah data sekunder (data yang diperoleh 

dari selain subyek) yang digunakan untuk menilai aktivitas guru dalam 

pembelajaran adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.  Kisi–kisi observasi aktivitas guru 

NO Jenis Aktifitas       Skor 

1 2 3 4 

 A. Pendahuluan     

1 Membuka Pelajaran     

2 Menumbuhkan motivasi belajar     

 B. Kegiatan Inti     

3 Penguasaan materi     

4 Membimbing siswa dalam melakukan pementasan 

wayang kardus 

    

5 Membimbing siswa dalam melakukan diskusi     

6 Membimbing siswa dalam  mengajukan dan 

menjawab pertanyaan. 

    

7 Membimbing siswa untuk menyampaikan ide-ide     

8 Menarik kesimpulan      

 C. Penutup      

9 Bersama siswa membuat rangkuman     

10 Melaksanakan Pos tes/umpan balik     

11 Mengakhiri Pelajaran     

     JUMLAH     
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     Rata-rata     

     Persentase kerja guru     

     Kategori kerja guru     

Sumber : lembar observasi kerja guru SMP N 2 Kedondong 

 

Keterangan skor : 

1    = kurang  

2    = cukup 

3 = baik 

4 = sangat baik 

( Arikunto, 2010 : 183 ) 

 

3.7.2 Minat belajar siswa 

Data minat belajar siswa yang sesuai dengan pembelajaran adalah data primer 

(data yang berasal dari subyek) yang digunakan untuk menilai minat belajar yang 

sesuai dengan pembelajaran. Kisi-kisi observasi minat belajar siswa terlampir. 

 

 

3.7.3  Aktivitas belajar siswa 

Data aktivitas belajar siswa yang sesuai dengan pembelajaran adalah data primer 

(data yang berasal dari subyek) yang digunakan untuk menilai aktivitas belajar 

yang sesuai dengan pembelajaran. Kisi-kisi observasi aktivitas siswa adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 5.  Kisi-kisi Observasi Aktivitas Belajar Siswa 

NO NAMA PESERTA 

DIDIK 

Aspek yang Diamati Skor 

A B C D E F G 

          

          

          

          

          

          

Sumber : kisi-kisi observasi aktivitas belajar siswa kelas VIII E SMP N2 

 Kedondong 

 

Keterangan: 

A. Perhatian terhadap penjelasan guru. 

B. Keantusiasan mengerjakan tugas pementasan wayang kardus 

C. Mengajukan pertanyaan 

D. Menjawab pertanyaan/mengemukakan pendapat 

E. Hubungan kerjasama antar siswa.dalam diskusi 

F. Memperhatikan penjelasan kelompok lain 

G. Mencatat hal-hal penting 

  

Skor: 

1 : Sangat tidak aktif 

2 : Tidak aktif 

3 : Kurang aktif 

4 : Aktif 

5: Sangat aktif 

 

3.8  Teknik Analisa Data 

Analisis data pada penelitian ini secara kuantitatif dan kualitatif. Teknik 

kuantitatif digunakan untuk mengetahui Secara kualitatif dilakukan dengan 

menganalisis skor yang diperoleh dari hasil angket, observasi dan tes. Data-data 
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yang dianalisis dengan persentase dan diinterpretasikan guna mendapat gambaran 

jelas mengenai hasil penelitian.  

1.Lembar observasi aktivitas guru 

 

Analisis data lembar observasi aktivitas guru dalam kegiatan belajar mengajar, 

dirumuskan sebagai berikut: 

Rata-rata  =  skor item 

                       item 
 

Dengan penskoran : 

1    =  kurang  

2  =  cukup 

3  =  baik 

4 =  sangat baik 

(Arikunto, 2010 : 183) 

 

Adapun kriteria penilaian untuk lembar observasi aktivitas guru adalah sebagai 

berikut : 

1 <   rata-rata  < 1,75        = aktivitas guru kurang  

1,75 <   rata-rata  < 2,5     = aktivitas guru cukup  

2,5  <   rata-rata  < 3,25    = aktivitas guru baik  

3,25  <   rata-rata  < 4    = aktivitas guru sangat baik  

( Sudjana, 2005 : 47 ) 

2. Angket minat belajar 

Dalam penelitian ini, untuk mengukur minat belajar siswa dengan menggunakan 

angket. Jumlah pertanyaan yang akan diberikan dalam angket ini ada 20 
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pertanyaan yang terdiri dari empat pilihan jawaban, yaitu a,b,c, dan d. sedangkan 

frekuensi jawaban siswa seperti tercantum dalam tabel berikut : 

Tabel  6. Penskoran angket minat belajar 

Nomor 

pertanyaan 

Kategori    

jawaban 

Skor yang 

diberikan 

Skor        

maksimal 

1 

 

 

sd 20 

A 

B 

C 

D 

1 

2 

3 

4 

4 

Jumlah skor maksimal 80 

 

Sedangkan untuk menentukan kategori minat belajar siswa diperoleh dengan 

rumus : 

I = NT  -  NR 

            K 

 

Keterangan : 

 

I  = interval 

NT  = Nilai Tinggi 

NR  = Nilai Rendah 

K  = Kategori 

 

 

3.Lembar observasi aktivitas siswa 

Setiap siswa diamati aktivitasnya secara klasikal dalam setiap pertemuan dangan 

memberi skor pada lembar observasi yang telah disediakan sesuai dengan 

indikator yang telah ditentukan. Indikator siswa dikatakan aktif jika lebih dari atau 

sama dengan 75% frekuensi yang ditetapkan per-indikator dilakukan siswa. 



                    
74 

Setelah selesai diobservasi dihitung jumlah aktivitas yang dilakukan siswa, lalu 

dipresentasikan. 

Menentukan persentase aktivitas yang dilakukan siswa dengan menggunakan 

rumus : 

I = NT  -  NR 

            K 

 

Keterangan : 

 

I  = interval 

NT  = Nilai Tinggi 

NR  = Nilai Rendah 

K  = Kategori 

 

Kriteria keberhasilan penelitian ini adalah adanya peningkatan aktivitas belajar 

siswa  (on task) dimana 75% dari seluruh siswa mencapai indikator yang 

ditentukan. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

V.     KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian tindakan kelas dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Model pembelajaran menggunakan media wayang kardus dalam 

pembelajaran IPS dapat meningkatkan minat belajar siswa kelas VIII E di 

SMP N 2 Kedondong jika proses pembelajaran yang dilakukan 

menggunakan metode yang dapat membuat siswa merasa senang sehingga 

siswa dapat mengikuti pelajaran dengan penuh semangat. 

2. Model pembelajaran menggunakan media wayang kardus dalam 

pembelajaran IPS dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas VIII E 

di SMP N 2 Kedondong jika proses pelaksanaan pembelajarannya disertai 

dengan perhatian terhadap penjelasan guru, keantusiasan dalam 

mengerjakan tugas, mengajukan pertanyaan, menjawab 

pertanyaan/mengemukakan pendapat, terdapat hubungan kerjasama antar 

siswa, memperhatikan penjelasan kelompok lain dan siswa mencatat hal-

hal penting. 

3. Model pembelajaran dengan menggunakan media wayang kardus dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran IPS apabila ketika 
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pelaksanaan pembelajarannya didukung dengan model serta metode yang 

menyenangkan sehingga minat dan aktivitas siswa meningkat. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka peneliti memberikan saran-sran 

sebagai berikut : 

1) sebagai masukan bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran 

khususnya pelajaran IPS untuk dapat menerapkan pembelajaran menggunakan 

media wayang kardus untuk meningkatkan  minat dan aktivitas belajar siswa 

2) guru dalam melaksanakan proses pembelajaran hendaknya dapat melibatkan 

peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran sehingga dapat 

meningkatkan minat dan aktivitas serta hasil belajar siswa. 

3) guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran hendaknya berperan sebagai 

fasilitator dan motivator yang mampu memberikan pengalaman belajar bagi 

peserta didik sehingga peserta didik memiliki rasa tanggung jawab dalam 

melaksanakan proses penbelajaran 

4) pihak sekolah hendaknya memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam 

proses pembelajaran yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan minat dan 

aktivitas belajar serta meningkatkan hasil belajar siswa. 
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