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ABSTRAK 

 

PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPS DENGAN MENGGUNAKAN  

MEDIA POWERPOINT PADA PESERTA DIDIK KELAS IV  

DI MI AL-KHAIRIYAH KALIAWI BANDAR LAMPUNG  

 

Oleh 

YUKE RIZMA GUSTIA 

 

Proses pembelajaran mata pelajaran Ilmu Sosial Budaya (IPS) pada 

umumnya berjalan monoton. Proses pembelajaran yang dikembangkan guru dari 

materi ke materi tidak pernah lepas dari penggunaan metode ceramah, dilanjutkan 

tanya jawab, dan diakhiri dengan latihan mengerjakan soal-soal. Hal ini 

mengakibatkan rendahnya minat siswa sehingga hasil belajar tidak optimal. Salah 

satu alternatif adalah dengan menggunakan media powerpoint. 

Rumusan masalah penelitian ini adalah “Apakah penggunaan media 

PowerPoint dapat meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran IPS kelas IV MI 

Al-Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung? ”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS di kelas IV MI al-

Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung dengan menggunakan media powerpoint. 

Hipotesis penelitian ini adalah Penggunaan media powerpoint dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran IPS di kelas IV MI Al-Khiariyah 

Kaliawi Bandar Lampung. Penelitian ini dilaksanakan di MI Al-Khairiyah Kaliawi 

Bandar Lampung. 

Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Dalam 

pelaksanaan tindakan, langkah-langkahnya terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan, 

Pengamatan, Refleksi. Siklus berlangsung pada dua putaran, yaitu siklus I dan siklus 

II. Alat pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan tes. 

Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data kuantitatif dan 

kualitatif. Kriteria keberhasilan dalam penelitian ini adalah 85%. 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa media powerpoint dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS bagi siswa kelas IV MI al-

Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung. Analisis dapat menunjukkan bukti bahwa 

persentase hasil belajar pada prasiklus 35% meningkat pada siklus I menjadi 60% dan 

pada siklus II meningkat menjadi 85%. Penggunaan media powerpoint juga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa, hasil analisa dapat menunjukkan bukti bahwa 

persentase hasil pada prasiklus adalah 40% (12 siswa). Kenaikan dicapai pada tes 

siklus I, persentase hasil belajar yang mencapai KKM adalah 60% (12 siswa). Dan 

dapat meningkat pada siklus II adalah 85% (17 siswa). 

  

Kata Kunci: Hasil Belajar, IPS, Media PowerPoint 
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MOTTO 

 

 

 

Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha 

pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia mengajar kepada 

manusia apa yang tidak diketahuinya”. 

(Q.S. Al-Alaq: 1-5)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, CV Penerbit Diponegoro, Bandung, 

2012, h. 592 
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan berperan 

penting dalam pembentukan pribadi dan perilaku individu. Menurut Moh 

Surya belajar dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh 

individu untuk memperoleh perubahan perilaku baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan 

lingkungannya.
2
  Hal yang sama di ungkapkan oleh Slameto belajar adalah 

suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.
3
 

 Berdasarkan uraian diatas belajar dapat disimpulkan proses perubahan 

perilaku  secara menyeluruhan yang didasari oleh pengalaman individu dalam 

berinteraksi dengan lingkungan. 

 Mencermati sistem pembelajaran pada mata pelajaran IPS yang 

digunakan oleh guru kelas IV MI Al-Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung 

pada media bagan, media yang digunakan kurang menarik. Pada mata 

pelajaran IPS media bagan yang digunakan akan terlihat sangat menarik 

                                                           
2
 Hamzah B. Uno, Nurdin Mohamad, Belajar Dengan Pendekatan Paikem,  (Jakarta: Bumi 

Aksara,  2013), h.139. 

3
 Syaipul Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta : PT Rineka Cipta,  2011), h.13 
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apabila proses belajar dilakukan dengan cara yang lebih kreatif, akibatnya hal 

ini berpengaruh terhadap tingkat pencapaian hasil belajar peserta didik.  

 Hasil belajar adalah segala sesuatu yang menjadi milik siswa sebagai 

akibat dari kegiatan belajar yang dilakukannya.
4
 Hasil belajar adalah 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya.
5
 Hasil belajar adalah perubahan prilaku yang berupa 

pengetahuan atau pemahaman, keterampilan dan sikap yang diperoleh peserta 

didik selama berlangsungnya proses belajar mengajar.
6
 

 Dalam kaitannya dengan hal peningkatan hasil belajar peserta didik, 

maka guru harus bertindak sebagai mediator dan fasilitator yang baik yang 

dapat mendukung terjadinya proses pembelajaran yang efektif. Dalam hal ini 

dengan memilih media pembelajaran yang tepat. Menurut Rossi dan Breidle 

media pembelajaran adalah alat dan bahan yang dapat dipakai untuk mencapai 

tujuan pembelajarannya.
7
 

 Dengan menerapkan media, yang tepat dalam Pembelajaran IPS di 

sekolah dasar. Pembelajaran IPS merupakan kegiatan mengubah karakteristik 

                                                           
4
 Asep Jihad dan Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran,  (Multi Pressindo, 2012), h.51 

5
 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung : PT  Remaja 

Rosdakarya, 2009), h.22. 

6
Ahmad Susanto, pengembangan pembelajaran IPS Di Sekolah Dasar, ( Jakarta: Kencana, 

2014),  h.1 

7
 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta : Kencana, 2008), h. 
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siswa sebelum belajar IPS (input) menjadi siswa karakteristik yang diinginkan 

(output).
8
 Mata Pelajaran IPS bertujuan mengembangkan potensi peserta didik 

agar peka terhadap masaalah 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 kehidupan masyarakat.
9
 

 Berdasarkan observasi pra survey terhadap kegiatan belajar mata 

pelajaran IPS kelas IV MI Al-Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung diperoleh 

bahwa kurang meningkatnya hasil belajar dan kegiatan belajar mengajar 

dikelas kurang adanya media yang digunakan sehingga siswa merasa bosan 

mengakibatkan siswa hanya pasif dan belum dapat menunjukkan tingkat 

penguasaan materi pembelajaran yang memadai. Oleh karena itu dalam proses 

belajar mengajar tersebut perlu adanya pendekatan pembelajaran yang lebih 

efektif mampu menciptakan suasana lebih mengaktifkan siswa khususnya 

pada mata pelajaran IPS.
10

 

 Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di sekolah MI Al-

Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung diperoleh data peserta didik yang 

                                                           
8
 Rudy Gunawan, Pendidikan IPS, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 73 

 
9
 Sardiman AM, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 

193 

10
 Tri Yuli Erowati,S.Pd.I, Guru Mata Pelajaran IPS Kelas IV, Observasi,  MI Al-Khairiyah 

Bandar Lampung, 2 Agustus 2016. 
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berjumlah 20 siswa yang terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 8 siswa 

perempuan. Hasil belajar peserta didik kelas IV sebagai berikut:  

Tabel  1 

Data Hasil Belajar Ulangan Harian IPS Kelas IV MI Al-Khairiyah Kaliwai 

Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2016/2017 

 

No Nama KKM Nilai Keterangan 

1 Asiah Harani 65 70 Tuntas 

2 Aulia Safira 65 65 Tuntas 

3 Deka Sanjaya 65 55 Tidak Tuntas 

4 Fajri Muharom 65 70 Tuntas 

5 Farel Setia Budi 65 60 Tidak Tuntas 

6 Gusti Prasetyo  65 60 TidakTuntas 

7 M. Anwar Saputra 65 50 Tidak Tuntas 

8 M. Fathu Ar-Rizqi 65 65 Tuntas 

9 M. Galah Al-farido 65 60 Tidak Tuntas 

10 Nadia Agustina 65 80 Tuntas 

11 Nasrullah 65 60 Tidak Tuntas 

12 Noval Juliansyah 65 60 Tidak Tuntas 

13 Nurhasanah 65 60 Tidak Tuntas 

14 Rayvan Sigly 65 55 Tidak Tuntas 

15 Ridho Maulana Yusuf 65 60 Tidak Tuntas 

16 Salsabila 65 70 Tuntas 

17 Sevila Aulia Cahaya   65 60 Tidak Tuntas 

18 Solehah 65 60 Tidak Tuntas 

19 Sopian 65 70 Tuntas 

20 Vera Feliska 65 60 Tidak Tuntas 

Tuntas 80 

Tidak Tuntas 50 

Sumber : Dokumen Nilai Hasil Belajar Ulangan Harian Kelas IV MI Al-Khairiyah 

Kaliawi Bandar    

 Lampung. TP.20152016 (Berdasarkan KKM) 

 

  Berdasarkan tabel data diatas dapat dilihat bahwa hasil belajar IPS 

 siswa masih ada yang di bawah kriteria ketuntasan minimal belajar, nilai 
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 minimal ketuntasan adalah 65. Siswa yang mendapat nilai minimal 65 hanya 

 ada 7 siswa dengan persentase 35% yang berhasil dan 13 siswa dengan 

 persentase 65% yang belum berhasil. Sehingga terlihat hasil belajar di kelas 

 IV masih Rendah. Oleh sebab itu hasil belajar siswa kelas IV MI Al-

 Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung harus lebih ditingkatkan. Untuk 

 mengatasi masalah ini maka diterapkan media visual powerpoint. 

Media pembelajaran merupakan salah satu faktor yang dapat 

meningkatkan pemahaman siswa. Dengan menggunakan media 

pembelajaran, proses belajar mengajar akan lebih efektif karena suasana 

belajar akan menyenangkan dan dapat meningkatkan pemahaman siswa.
11

 

Hal yang sama di ungkapkan oleh Sudjana bahwa media pembelajaran adalah 

upaya pendidik untuk membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar 

untuk mencapainya tujuan.
12

 Adapun tujuan pemanfaatan media dalam 

pembelajaran adalah dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan 

keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan 

kegiatan serta membawa pengaruh-pengaruh psikologi terhadap siswa. Pada 

tahap orientasi penggunaan media pembelajaran akan sangat membantu 

                                                           
 

11
 Ahmad Susanto, pengembangan pembelajaran IPS Di Sekolah Dasar, (Jakarta: Kencana, 

2014), h.310 

 
12

 Ibid, h.313 
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efektivitas proses pembelajaran dalam penyampaian isi pelajaran pada saat 

itu.
13

 Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl/16 : 125 

 

Artinya:“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang 

siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih 

mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS.An-

Nahl:125) .
14

 

 Secara umum media mempunyai kegunaan yang cukup kontribusi 

dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, yaitu: 1) menimbulkan keinginan 

belajar, interaksi lebih langsung antara peserta didik dan guru, 2) 

pembelajaran dapat lebih menarik, 3) sikap positif siswa terhadap materi 

pembelajaran serta serta proses pembelajaran dapat ditingkatkan.
15

 

 Dalam pembelajaran ini peserta didik dipandang sebagai subjek 

pembelajaran yang memiliki kemampuan untuk mengkonstruksi sendiri 

pengetahuannya dengan kemampuan berpikir yang dimilikinya. Guru 

berperan sebagi motivator dan fasilitator dan mendorong peserta didik terlibat 

lebih aktif dalam proses pembelajaran kelompok sehingga memberikan 

                                                           
 

13
 Ibid, h.320 

14
 Departemen Agama RI Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta: Sygma, 2009), h.125 

 
15

 Op.Cit, h.326 
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dampak positif terhadap  kualitas interaksi dan komunikasi antar anggota 

kelompok serta dapat memotivasi mereka secara bersama-sama untuk 

meningkatkan hasil belajarnya. 

 Terdapat banyak jenis media pembelajaran, diantaranya Media Visual. 

Media Grafis termasuk media visual, Media Grafis berfungsi untuk menarik 

perhatian, memperjelas sajian ide, mengilustrasikan fakta yang mungkin akan 

cepat dilupakan bila tidak di grafiskan. Salah satunya jenis Media Garfis yaitu 

Media PowerPoint.
16

 PowerPoint adalah salah satu jenis media pembelajaran 

visual. Pembelajaran visual media PowerPoint adalah sebuah keterampilan 

yang perlu dikuasai setiap pekerja profesional saat ini, dengan menggunakan 

media PowerPoint dapat dijadikan sebagai media pembelajaran yang menarik 

bagi siswa. Dengan presentasi yang menarik, guru dapat mengomunikasikan 

dengan baik materinya. 

 Beberapa hal yang menjadikan media ini menarik untuk digunakan 

sebagai alat presentasi adalah berbagai kemampuan pengolahan teks, warna, 

dan gambar serta animasi-animasi yang bisa diolah sendiri sesuai kreativitas 

penggunanya.
17

 Media powerpoint ini berfungsi membantu memudahkan 

belajar bagi siswa dan juga memudahkan pengajaran bagi guru dan lebih 

menarik perhatian dalam belajar. 

                                                           
 

16
 Arsyad Azhar, Media Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.102 

 
17

 Daryanto, Media Pembelajaran, (Bandung: Satu Nusa, 2010), h.157  
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 Berdasarkan hasil analisis bahwa media powerpoint efektif dalam 

poses pembelajaran atau pencapaian tujuan pembelajaran IPS seperti yang 

dilakukan oleh Merliya Filyati dan Suprayitno dengan judul jurnal 

“Penggunaan media powerpoint untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

Mata Pelajaran IPS Kelas V di Sekolah Dasar Volume 04 Nomor 02 Tahun 

2016” Menyimpulkan bahwa penggunaan media powerpoint dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa.
18

 Dari hasil penelitian menunjukan bahwa 

pembelajaran dengan Media PowerPoint dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa disekolah. 

 Dengan melihat dari hasil penelitian dan berbagai kajian teori yang 

ada dalam Media PowerPoint dapat dijadikan alternatif untuk mengatasi hasil 

peserta didik. Dalam konteks ini proses pembelajaran IPS diharapkan  

meningkatkan hasil belajar peserta didik kearah yang lebih baik dan 

menimbulkan kemampuan yang lebih baik untuk menjalin hubungan sosial 

dan kemampuan mengebangkan rasa saling mempercayai diantara teman dan 

dapat membina warga negara yang baik yang mampu memahami dan 

menelaah secara kritis kehidupan sosial disekitarnya, serta mampu secara aktif 

berpartisipasi dalam lingkungan kehidupan dalam masyarakat. 

 

                                                           
 

18
 Merliya Filyati dan Suprayitno, Penggunaan media powerpoint untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Mata Pelajaran IPS Kelas V di SD 1 Sumur Putri Bandar Lampung, Jurnal: Volume 04 

Nomor 02 Tahun 2016 
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B. Identifikasi Masalah  

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasikan 

beberapa masalah sebagai berikut. 

1. Kurang efektifnya media yang digunakan dalam pembelajaran IPS di MI 

Al-Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung. 

2. Hasil belajar siswa kelas IV di MI Al-Khairiyah Kaliawi Bandar 

Lampung pada mata pelajaran IPS masih rendah dibawah KKM yang 

ditentukan. 

3. Guru belum pernah menggunakan media powerpoint dalam pembelajaran  

C. Batasan Masalah 

  Mengingat luasnya permasalahan yang dihadapi serta keterbatasan 

waktu dan kemampuan yang dimiliki, maka perlu dibuat pembatasan masalah 

untuk itu peneliti membatasi pada masalah : 

1. Peningakatan hasil belajar IPS kelas IV MI Al-Khairiyah Bandar 

Lampung 

2. Penggunaan media powerpoint pada mata pelajaran keragaman suku 

bangsa dan budaya 

D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut : Apakah penggunaan media PowerPoint dapat 

meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran IPS kelas IV MI Al-Khairiyah 

Kaliawi Bandar Lampung? 
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 E.   Tujuan Penelitian 

   Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui peningkatan hasil 

 belajar mata pelajaran IPS dengan menggunakan media pembelajaran 

 PowerPoint bagi siswa kelas IV MI Al-khairiyah Bandar Lampung?  

 F. Manfaat Penelitian 

  Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi : 

1. Siswa 

 Siswa dapat berperan serta dan mengerti bahwa bagaimana cara kerja 

 kelompok, sehingga hasil dari kelompok dapat berjalan dengan baik dan 

 mendapat hasil kelompok yang sangat memuaskan. 

2. Guru 

 Sebagai bahan masukan dan kajian untuk memberikan bantuan atau 

 motivasi kepada siswa agar apa yang diberikan lebih terarah dan lebih 

 baik. Untuk mencapai hasil yang optimal. 

3. Sekolah 

 Dapat lebih meningkatkan cara belajar siswa, sehingga tujuan 

 pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Program pembelajaran 

 dilaksanakan oleh guru yang didukung kebijakan dari sekolah supaya 

 dapat mengangkat mutu sekolah secara keseluruhan. 

4. Peneliti 

 Sebagai pengalaman baru bagi peneliti dalam menggunakan suatu media 

 pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kajian Teori 

1. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

  Hasil belajar merupakan usaha mengubah tingkah laku. Perubahan itu 

 akan membawa suatu perubahan pada individu-individu yang belajar. 

 Perubahan tidak hanya berkaitan dengan penambahan ilmu pengetahuan, 

 tetapi juga berbentuk kecapakan, keterampilan, sikap, pengertian, harga 

 diri, minat, watak maupun penyesuaian diri. Belajar adalah “proses yang 

 komples yang terjadi pada diri setiap orang sepanjang hidupnya. Proses 

 belajar itu terjadi karena adanya interaksi anatar seseorang dengan 

 lingkungannya. Salah satu pertanda, bahwa seseorang itu telah belajar 

 adanya perubahan tingkah laku pada diri orang itu”.
19

 

  Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai,  pengertian, sikap-

 sikap, apresiasi dan keterampilan. Merujuk pemikiran Gagne, hail belajar 

 berupa: informasi verbal, keterampilan intelektual, strategi kognitif, 

 keterampilan motorik dan sikap. Sedangkan menurut Bloom hasil belajar 

 mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sementara 

                                                           
 

19
 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011),  h.28 
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 menurut Lingrend hasil pembelajaran meliputi kecakapan, informasi, 

 pengertian, dan sikap.
20

 

  Menurut Nana Sudjana hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan 

 yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajar melalui 

 kompetensi atau kemampuan tertentu baik kognitif, afektif maupun 

 psikomotorik yang dicapai atau dikuasai peserta didik setelah mengikuti 

 proses belajar mengajar.
21

 

  Perubahan yang terjadi setelah seseorang belajar akan 

 menunjukkan suatu hasil yang dapat dikatakan sebagai hasil belajar, di 

 sekolah siswa dapat ditentukan hasil belajarnya setelah melakukan 

 evaluasi. Hasil belajar didefinisikan sebagai hasil yang telah di capai dalam 

 suatu usaha, berusaha untuk mengadakan perubahan untuk mencapai suatu 

 tujuan. Dan tujuan tersebut tentunya yang diharapkan oleh siswa, guru dan 

 orang tua siswa itu sendiri sebagai sebagai prestasi atau hasil belajar.  

b. Tujuan Hasil Belajar 

   Dalam sistem pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan, baik 

  tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional menggunakan klasifikasi  

                                                           

 
20

 Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2013), h.5 

 
21

 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), 

h.49  
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  hasil belajar dari Benyamin Bloom yang secara garis besar membaginya 

  menjadi tiga ranah, yakni kognitif, afektif dan psikomotorik: 

1) Ranah kognitif 

 Ranah koginitif adalah ranah yang mencakup kegaiatan mental 

(otak) dalam ranah kognitif itu terdapat enam jenjang proses berpikir, 

mulai dari jenjang terendah sampai dengan jenjang paling tinggi. 

Keenam jenjang yang dimaksud adalah pengetahuan, pemahaman, 

penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian. 

2) Ranah Afektif 

 Ranah Afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. 

Sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya, bila seseorang telah 

memiliki penguasaan kognitiftingkat tinggi. Penilaian hasil belajar 

afektif kurang mendapat perhatian dari guru. Para guru lebih banyak 

menilai ranah kognitif semata-mata. Tipe belajar hasil afektif tampak 

pada siswa dalam berbagai tingkah laku seperti perhatiannya terhadap 

pelajaran, disiplin, motivasi belajar, menghargai guru dan teman 

sekelas, kebiasaan belajar dan hubungan sosial. 

3) Ranah Psikomotorik 

 Ranah Psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan 

keterampilan (skill) bertindak setelah seseorang menerima pengalaman 
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belajar tertentu. Hasil belajar ranah psikomotorik tampak dalam bentuk 

keterampilan dan kemampuan tindakan individu.
22

  

c. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

  Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, 

secara umum faktor yang mempengaruhi hasil belajar diantaranya 

adalah faktor  internal dan eksternal. Menurut Slameto faktor yang 

mempengaruhi hasil  belajar adalah: 

1. Faktor-faktor intern adalah faktor yang terdapat dalam individu 

 yang sedang belajar yaitu meliputi: 

a. Faktor jasmani  

 Sehat berarti dalam keadaan baik segenap badan beserta 

 bagian-bagiannya atau bebas dari penyakit sedangkan cacat 

 tubuh sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang 

 sempurna mengenai tubuh atau badan. 

b. Faktor psikologi (Intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

 kematangan, dan kesiapan) 

c. Faktor kelelahan 

 Kelelahan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 

 kelelahan jasmani dan kelelahan rohani (bersifat psikis). 

 Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah lunglai tubuh dan 
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 timbul kecenderungan untuk membaringkan tubuh, sedangkan 

 rohani dapat di lihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan, 

 sehingga minat dan dorongan untuk mengahasilkan sesuatu 

 hilang.  

2. Faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu yang sedang 

  belajar meliputi: 

a) Faktor keluarga (cara orang tua mendidik, relasi antar 

anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi 

keluarga, pengertian orangtua, latar belakang kebudayaan). 

b) Faktor sekolah (metode mengajar, kurikulum, relasi guru 

dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, 

alat  pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaaran di atas 

ukuran, keadaan gedung, metode belajar, tugas rumah). 

c) Faktor masyarakat (kegiatan siswa dalam masyarakat, 

media, teman bergaul, bentuk kehidupan masyarakat).
23

 

2. Tinjauan Tentang IPS 

a. Pengertian IPS  

 Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan padanan dari Social Studies 

 dalam konteks kurikulum di Amerika Serikat. Istilah tersebut pertama kali 

 digunakan di AS pada tahun 1913 mengadopsi nama lembaga socialstudies 

                                                           
 

23
 Slameto, Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi, (Jakarta: Rineka, 2013), h.54 
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 yang mengembangkan kurikulum di Amerika Serikat.
24

 National Council 

 mengemukakan bahwa IPS merupakan studi atau kajian terpadu tentang 

 ilmu ilmu sosial dan kemanusiaan yang bertujuan untuk meningkatkan 

 kemampuan dasar warga negara. Nu‟man Sumantri memengartikan 

 pendidikan IPS yang diajarkan sekolah sebagai: 

1. Pendidikan IPS yang menekankan pada tumbuhnya nilai-nilai  

  kewarganegaraan, moral ideologi negara dan agama. 

2. Pendidikan IPS yang menekankan pada isi dan metode berfikir 

keilmuan sosial. Penyempurnaan/ penyesuaian kurikulum 1994 

(suplemen GBPP) mata pelajaran IPS untuk SD/MI dijelaskan bahwa 

“ilmu pengetahuan sosial (IPS) adalah mata pelajaran yang mengkaji 

kehidupan sosial yang bahannya
25

 didasarkan pada kajian sejarah, 

geografi, ekonomi, sosiologi antropologi, dan tata negara”.  

 Khusus IPS yang diajarkan di SD terdiri atas dua bahan kajian pokok: 

pengetahuan sosial dan sejarah. Bahan kajian sejarah meliputi 

perkembangan masyarakat Indonesia sejak masa lampau hingga 

masakini”.
26

 

                                                           
24

 Etin Solihatin Dan  Rahardjo, Cooperative Learning: Analisis Model Pembelajaran IPS, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h.14 

25
 Syafruddin Nurdin, Model Pembelajaran Yang Memperhatikan Keragaman Siswa Dalam 

Kurikulum Berbasis Kompetensi, (Jakarta, Quantum Teaching, 2005), h.21  

26
 Ibid, h.23 
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 Menurut dari buku Trianto 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 suatu pendekatan interdisipliner dari 

 aspek dan cabang-cabang ilmu-ilmu sosial (sosiologi, sosiologi, sejarah, 

 geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya.
27

 

 Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Ilmu 

 pengetahuan Sosial bertujuan untuk mengembangkan sikap ketrampilan, 

 cara berpikir kritis dan kreatif siswa dalam melihat hubungan manusia  

 dengan manusia, manusia dengan lingkungan, manusia dengan dengan 

 penciptanya dalam rangka muwujudkan manusia yang berkualitas yang 

 mampu membangun dirinya sendiri dan bertanggung jawab atas 

 pembangunan bangsa dan negara serta ikut bertanggung jawab terhadap 

 perdamaian dunia.  

b. Ruang Lingkup IPS 

 Dilihat dari Aspek Ruang Lingkup Materi Jika ditinjau dari 

 ruang lingkup materinya, maka bidang studi IPS memiliki karakteristik 

 sebagai berikut: (a)menggunakan pendekatan lingkungan yang luas, 

 (b)menggunakan pendekatan terpadu antar mata pelajaran yang sejenis, 

 (c)berisi materi konsep, nilai-nilai sosial, kemandirian dan kerjasama, 

                                                           
 

27
 Trianto, Model Pembelajaran Terpadu, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h.171 
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 (d)mampu memotivasi peserta didik, untuk aktif kreatif dan inovatif dan 

 sesuai dengan perkembangan anak, (e)mampu meningkatkan keterampilan 

 peserta didik dalam berpikir dan memperluas cakrawala budaya. 

 Berdasarkan penjelasan diatas, maka dinyatakan bahwa kajian bidang studi 

 IPS ini mencakup lingkungan sosial, ilmu bumi, ekonomi pemerintah.
28

 

c. Materi IPS Keragaman Suku Bangsa dan Budaya 

   Keragaman Suku Bangsa dan Budaya 

 Menurut KTSP, Pelajaran IPS di sekolah dasar kelas IV semester I 

 membahas beberapa materi yaitu Peta lingkungan setempat, Kenampakan 

 alam dan keragaman sosial budaya, Sumber daya alam kita, Keragaman 

 suku bangsa dan budaya, Peninggalan sejarah indonesia dan Kepahlawanan 

 patriotisme. Keragaman Suku Bangsa dan Budaya merupakan kekayaan 

 bangsa kita, di samping kekayaan alam. Berikut peta konsep materi kelas 

 IV semester I tentang Keragaman Suku Bangsa dan Budaya . 
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19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KERAGAMAN SUKU BANGSA 

DAN BUDAYA 

INDONESIA 

YANG 

BERAGAM 

BENTUK 

KERAGAMAN 

SUKU BANGSA 

DAN BUDAYA 

MENGHARGAI 

KERAGAMAN 

SUKU BANGSA 

DAN BUDAYA 

Bhineka Tunggal 

Ika 

Keragaman Suku 

Bangsa 

Cara 

Menghargai 

Keragaman di 

Masyarakat 



 

20 
 

3. Media PowerPoint 

a. Media 

  Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti 

„tengah‟ „perantara‟ atau „pengantar‟. Dalam bahasa Arab, media adalah 

perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Gerlach 

& ely mengatakan bahwa apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, 

materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu 

memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap. Dalam pengertian ini, 

guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih 

khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan 

sebagai alat-alat grafis, photografis, atau elektronis untuk menangkap, 

memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal.
29

 

 Hal ini senada Gagne dan Brigss mengatakan bahwa media 

pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan 

isi materi pengajaran, yang terdiri dari antara lain buku, tape recorder, kaset 

video camera, video recorder, film, slide, foto, gambar, grafik, telivisi dan 

computer. Dengan kata lain media adalah komponen sumber belajar atau 

wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang 

dapat merangsang siswa untuk belajar.
30
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 Hamalik mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran 

dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat 

yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar. Selain 

membangkitkan motivasi dan minat siswa, media pembelajaran juga dapat 

membantu siswa meningkatkan hasil pembelajaran, penyajian data dengan 

menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data, dan memadatkan 

informasi.
31

 Hal ini sejalan dengan ini, QS. Al-Nahl ayat: 44. 

 

 

Artinya: Keterangan-keterangan kitab, dan Kami turunkan kepadamu Al- 

  Qur’an, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah      

 diturunkan kepada mereka supaya mereka memikirkan.
32

 

 Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah alat bantu atau sarana pendidikan yang dapat digunakan 

untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan 

kemauan siswa dalam proses pembelajaran guna mempertinggi efektivitas dan 

efisiensi dalam mencapai tujuan pengajaran serta meningkatkan hasil 

pembelajaran. 
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b. PowerPoint 

 PowerPoint adalah salah satu jenis media pembelajaran visual. 

Pembelajaran visual media PowerPoint adalah sebuah keterampilan yang 

perlu dikuasai setiap pekerja profesional saat ini.  

 Microsoft Powerpoint adalah suatu software yang akan membantu 

dalam menyusun sebuah presentasi yang efektif, profesional, dan juga 

mudah. Microsoft powerpoint akan membantu sebuah gagasan menjadi 

lebih menarik dan jelas tujuannya jika dipresentasikan karena Microsoft 

Powerpoint akan membantu dalam pembuatan slide, outline presentasi, 

presentasi elektronika, menampilkan slide yang dinamis, termasuk clip art 

yang menarik, yang semuanya itu mudah ditampilkan dilayar monitor 

komputer.
33

 

 PowerPoint merupakan sebuah software yang dibuat dan 

dikembangkan oleh perusahaan Microsoft. Program ini dirancang khusus 

untuk menyampaikan presentasi, baik yang diselenggarakan oleh 

perusahaan, pemerintahan, pendidikan maupun perorangan, dengan 

berbagai fitur menu yang mampu menjadikannya sebagai media 

komunikasi yang menarik. Media ini menarik untuk digunakan sebagai alat 

presentasi adalah berbagai kemampuan pengolahan teks, warna, dan 

gambar serta animasi-animasi yang bisa diolah sendiri sesuai kreativitas 
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penggunanya.
34

 Hal ini senada dengan Sriyanto menyatakan bahwa 

powerpoint merupakan program Mc. Office yang dirancang khusus untuk 

menyampaikan presentasi, baik yang diselenggarakan oleh perusahaan, 

pemerintah, pendidikan, maupun perorangan dengan berbagai fitur menu 

yang menjadikannya sebagai media komunikasi yang menarik. PowerPoint 

ini menarik digunakan karena kemampuannya dalam mengolah teks, 

warna, gambar, dan grafik serta animasi-animasi yang bisa diolah sendiri 

sesuai kreatifitas penggunaannya.
35

 

c. Kelebihan Media PowerPoint 

 Kelebihan dari media pembelajaran adalah sebagai berikut : 

1.) Penyajiannya menarik karena ada permainan warna, huruf dan 

 animasi teks maupun animasi gambar atau foto. 

2.) Lebih merangsang anak untuk mengetahui lebih jauh informasi 

 tentang bahan ajar yang tersaji. 

3.) Pesan informasi secara visual mudah dipahami peserta didik. 

4.) Tenaga pendidik tidak perlu banyak menerangkan bahan ajar yang 

 sedang disajikan. 

5.) Dapat diperbanyak sesuai kebutuhan dan dipakai secara berulang-

 ulang. 
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6.) Dapat disimpan dalam bentuk data optik atau magnetik 

 (CD/Disket/Flashdisk) sehingga praktis untuk dibawa kemana-

 mana.
36

 

d.  Kekurangan Media PowerPoint 

  Sementara itu, menurut Sanaky kelemahan dari media PowerPoint 

adalah sebagai berikut: 

 1.) Membutuhkan keahlian yang lebih untuk membuat powerpoint 

  yang benar dan menarik. 

 2.) dibutuhkan kesabaran dan tahap demi  tahap untuk menyusun 

  dan membuat powerpoint sehingga membutuhkan waktu tidak  

  sedikit.
37

 

e.  Langkah-langkah Pembuatan Media PowerPoint 

  Langkah 1: Menyiapkan File 

1. Jalankan aplikasi PowerPoint (Start>AllPrograms>Microsoft 

 Office>Microsoft Office PowerPoint 2007) 
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2. Klik menu microsoft lalu pilih Save As 

 

3. Dibagian file name, tulis name file, misal: bahan aja dan kemudian klik 

 tombol save  

 

  Langkah 2: Menyiapkan Slide 

  Kembali ke Slide yang sudah di save 

 1. Klik slide show > set up show 
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 2. Pilih opsi browsed at a kios (full screan), lalu klik OK. Dengan cara 

 demikian maka slide tidak akan berpindah ke slide lainnya dengan 

 menekan sembarang tombol, misal dengan mengklik mouse atau 

 menekan keyboard 

 3. Salin slide 1 sebanyak yang diperlukan dengan cara: 

a. Klik slide 1 -> pilih copy 

b. Sekali lagi klik kanan slide 1 -> pilih paste 

 

 Bila anda akan membuat 6 slide, maka lakukanlah perintah paste 

 sebanyak 5 kali 
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 4. Berikan judul pada setiap slide 

a. Klik slide 1 

b. Pada menu home klik Layout -> pilih title only 

c. Klik placeholder bertuliskan click to add title 

d. Ketik teks home sebagai judul dari slide 1 

e. Klik diluar placeholder 

 

f. Ulangi langkah (a) hingga (d) untuk memasukkan teks Penyusun 

Tentang Program, petunjuk penggunaan  materi dan evaluasi 
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atau topik-topik apapun yang ingin anda masukkan, masing-

masing ke slide 2, 3, 4,5 dan 6. 

 Langkah 3: Menyiapkan tombol 

  Di langkah 2 di atas anda telah memilih opsi Browsed at a kiost 

 (full Screan) dengan demikian perpindahan slide tidak bisa dilakukan 

 dengan sembarangan memijit mouse maupun keyboard. Untuk itu 

 maka anda harus membuat tombol navigasi untuk menuju ke bagian-

 bagian lain dalam bahan ajar interaktif anda, dengan cara: 

a. Pastikan anda bahwa berada di slide 1 

b. Klik menu insert, Shapes, pilih Rounded rectangle 

 

c. Tarik pointer ke dalam slide sehingga berbentuk tanda tambah 

(+), kemudian buatlah bangun persegi-panjang (perhatikan 

gambar berikut) 
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d. Anda bisa merubah bentuk kelengkungan sudut-sudut persegi 

panjang dengan cara menempatkan pointer pada titik berwarna 

kuning kemudian merubah posisinya sehingga anda dapt 

membentuk yang dikehendaki 

 

e. Anda juga bisa merubah: 

1. warna ketebalan garis pinggir 

 

2. warna tombol 
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3. Efek bentuk tombol 

 

f. Tambahan teks pada tombol 

1. Klik kanan tepat pada obyek tombol 

2. Pilih menu insert pilih text box 

 

3. Simpen pointer ditombol yang akan diberi nama, ketik teks 

   Home 

 

g. Di slide 1 yang anda buat anda harus membuat 6 buah tombol, 

yaitu untuk penggunaan, materi dan evaluasi.  

h. Mengatur penempatan tombol. 
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 Langkah 4: Menyisipkan Hyperlink 

  Hyperlink adalah koneksi slide dari satu slide ke slide lain, halaman 

 web, file, atau custom show. Cara membuatnya: 

 1. Pilih tombol penyusun  

 2. Klik menu insert -> hyperlink pad toolbar 

 

 Maka akan muncul kotak dialog sbb: 

 

 3. di bagian Link to, pilih place in this document 

 4. di bagian select a place in this document, pilih slide penyusun -> 

  klik OK 

 5. Ulangi langka 1-4 untuk menyisipkan hyperlink ke tombol lainnya 

  sehingga setiap tombol mengait ke slide-slide yang bersesuaian 

 Langkah 5: Mengatur Navigas 

a. Tombol navigasi yang sudah anda buat berada di slide 1. Agar 

pada saat berada di slide lainnya anda juga bisa mengklik 
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tombol navigasi untuk menuju ke slide lain yang di hendaki, di 

masing-masing slide tersebut, juga harus ada tombol yang sama 

b. Menghilangkan hyperlink 

 Langkah 6: 

  Animasi yang akan dibuat yaitu akan menyembunyikan tombol-

 tombol yang telah anda buat, yang akan muncul hanya apabila anda 

 mengklik tombol tertentu. Dalam contoh ini kita akan membuat tombol 

 tambahan sebagai pemicu. 

a. Dengan cara yang sama seperti pada saat membuat tombol-

tombol. Contoh beri nama MENU 

 

b.  Pilihlah semua tombol kecuali tombol MENU 
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c. Klik animation -> custom animation -> add effect -> entrance -> 

appear 

 

d. Pada kotak animasi di sebelah kanan, klik tanda panah 

 

e. Klik timing sehingga muncul tampilan 

f. Klik triggers, muncul 2 pilihan. Pilih start effect on click of, 

kemudian pilih rectangle 11: MENU klik OK
38
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f. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran menggunakan media 

 PowerPoint 

 Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan 

media powerpoint guru terlebih dahulu harus menyiapkan materi 

pembelajaran yang di desain ke dalam powerpoint. Kemudian menyeleksi 

materi pembelajaran yang sesuai, yang dapat di tampilkan ke dalam slide 

powerpoint. Mendesain materi dengan menggunakan gambar, animasi, 

warna maupun suara. Setelah proses pembuatan materi ke dalam slide 

powerpoint, seorang guru dapat melaksanakan proses kegiatan belajar 

mengajar. 

 BNSP berisi tentang langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang 

meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. 

a. Kegiatan pendahuluan 

 Hal-hal yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pendahuluan adalah 

menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan 

pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, menjelaskan 

tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai, serta 

menyampaikan cakupan, materi dan penjelasan. 

b. Kegiatan Inti 

 Pelaksanaan kegiatan ini merupakan proses pembelajaran untuk 

mencapai KD yang dilakukan secara interaktif, inspirati, menyenangkan, 
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menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian 

sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologi peserta 

didik. Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan 

karakteristik peserta didik dan matapelajaran, yang dapat meliputi proses 

eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 

 c. Kegiatan Penutup 

  Hal-hal yang dilakukan dalam kegiatan penutup adalah guru bersama 

 sama dengan peserta didik dan atau sendiri membuat rangkuman/simpulan 

 pelajaran, melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang 

 sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram, memberikan umpan 

 balik terhadap proses dan hasil pembelajaran dan merencanakan kegiatan 

 tindak lanjut dalam bentuk program pengayaan dan memberikan tugas baik 

 tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta 

 didik dan menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

 berikutnya.
39

 

  Berdasarkan uraian diatas, langkah-langkah pembelajaran 

 menggunakan media powerpoint dalam penelitian ini adalah sebagai 

 berikut. 

 1. Kegiatan Pendahuluan 
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  a. Guru membuka pelajaran dengan berdo‟a dan salam bersama di  

   pimpin oleh salah seorang siswa. 

  b. Guru mengecek kesiapan diri dan mengisi lembar kehadiran dan 

   memeriksa kerapihan, posisi dan tempat duduk. 

  c.  Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang akan di  

    pelajari pada pembelajaran sekarang. 

 2. Kegiatan Inti 

  a.  Guru menjelaskan materi menggunakan media powerpoint. 

  b.  Guru membentuk kelompok yang beranggotakan 5 orang dalam  

     perkelompok  

 c.  Siswa dibagi menajdi 4 kelompok secara heterogen dengan masing-

    masing anggota 5 orang. 

  d.  Siswa melakukan diskusi untuk mengerjakan soal yang telah di  

     berikan guru guna semakin memahami materi dari slide media. 

  f.   Kelompok yang mengalami kesulitan di bimbing oleh guru dalam 

     mengerjakan soal. 

  g.  Setelah selesai diskusi, setiap kelompok mempresentasikan hasil 

     kelompoknya. 

  h.  Siswa dari kelompok lain diberi kesempatan untuk berpendapat dan 

     bertanya kepada kelompok yang sedang presentasi. 

  i.   Guru memastikan bahwa semua kelompok memiliki informasi yang 

     benar. 
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  j.   Kelompok yang belum berhasil menyelesaikan soal dengan benar 

     diberi motivasi oleh guru. 

  k.  Kelompok yang mendapatkan skor tertinggi diberi penghargaan  

     berupa hadiah. 

  l.   Siswa bersama-sama guru menyimpulkan materi yang telah di  

     pelajari. 

 3. Kegiatan Penutup 

  a.  Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa mengenai  

    materi yang kurang jelas. 

  b.  Guru memberikan penguatan agar di rumah senantiasa mengulang 

    ulang pelajaran yang telah di pelajari. 

  c. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan pada 

   pertemuan berikutnya agar siswa mempersiapkan pembelajaran  

   tersebut. 

  d.  Guru menutup pembelajaran dengan salam. 

B. Penelitian Yang Relevan 

  Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap skripsi yang ada, 

 sudah ada penelitian yang hampir sama dengan judul yang penulis kaji. Jadi 

 kedudukan penelitian yang akan peneliti lakukan merupakan pengembangan dari 

 hasil riset sebelumnya.Untuk menghindari temuan-temuan yang sama, penulis 

 memberikan beberapa contoh penelitian yang berkaitan dengan menggunakan 
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 media PowerPoint. Diantara judul skripsi yang relevan dengan kajian penelitian 

 skripsi ini yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mardian Hadi Suryanto dengan npm 

 0913053058 yang berjudul “Penggunaan Media PowerPoint untuk 

 Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar pada Pembelajaran IPS Kelas 

 IV  di SD Negeri 1 Sukaraja Tiga Lampung Timur”. Menyimpulkan 

 bahwa penggunaan media powerpoint dapat meningkatkan aktivitas dan 

 hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS.
40

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Atik Mardhiyah dengan npm 

 A54B090054 yang berjudul “penerapan multimedia powerpoint dan hasil 

 belajar PKn siswa kelas IV SD islam pk muhammadiyah delanggu 

 klaten”. Menyimpulkan bahwa penggunaan pembelajaran dengan 

 menggunakan multimedia powerpoint dapat meningkatkan minat dan 

 hasil belajar PKn siswa kelas IV SD islam PK muhammadiyah delanggu 

 klaten.
41

 

  Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

meningkatkan hasil belajar siswa  ditentukan oleh siswa dan juga metode dan 
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media yang digunakan. Untuk itu guru harus selalu memperhatikan metode 

dan media yang cocok untuk digunakan. Dengan menggunakan media yang 

tepat siswa diharapkan senang terhadap proses pembelajaran. 

C. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Di katakanya 

sementara karena jawaban yang diberikan baru di dasarkan pada teori yang 

relevan, belum di dasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 

pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban yang 

empiris denangan data.
42

 

Hipotesis tindakan pada penelitian tindakan kelas ini adalah “Penggunaan 

media powerpoint dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV pada mata 

pelajaran IPS di kelas IV MI Al-Khiariyah Kaliawi Bandar Lampung”. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian tindakan 

kelas (PTK) pertama kali diperkenalkan oleh ahli psikologi sosial Amerika 

yang bernama Kurt Lewin pada tahun 1946. Inti gagasan Lewin inilah yang 

selanjutnya dikembangkan oleh ahli-ahli lain seperti Stephin Kemmis, Robin 

MC Tanggart, John Eliot, Dave Ebbut, dan sebagainya. PTK di Indonesia bari 

dikenal pada akhir dekade 80-an. 

Kemmis menyatakan bahwa PTK merupakan upaya mengujicobakan 

ide-ide kedalam praktik untuk memperbaiki atau mengubah sesuatu agar 

memperoleh dampak nyata dari situasi. Selanjutnya Kemmis dan Taggart 

menyatakan bahwa penelitian tindakan bahwa suatu bentuk penelitian reflektif 

diri yang secara kolektif dilakukan peneliti dalam  situasi sosial untuk 

meningkatka penalaran dan keadilan praktik  pendidikan dan sosial mereka, 

serta pemahaman mereka mengenai  praktik ini dan terhadap siswa tempat 

dilakukan praktik-praktik ini.
43

 

Eliot menyatakan bahwa penelitian tindakan merupakan kajian tentang 

situasi sosial dengan maksud untuk meningkatkan kualitas kegiatan yang ada 

didalamnya meliputi penelahan, pendiagniosaan, perencanaan pelaksanaan, 

pemantauan, dan menjalin hubungan yag diperlukan antara evaluasi diri dan 
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pengembangan profesional. Cohen dan monien menartikan penelitian 

tindakan sebagai intervensi skala kecil terhadap tindakaan dalam dunia nyata 

dan pemeriksaan secara cermat terhadap efek dari intervensi tindakan 

tersebut. 

 Suharsimi menejelaskan PTK melalui paparan gabungan definisi dari 

 tiga kata, Penelitian + Tindakan + Kelas sebagai berikut :  

1. Penelitian adalah kegiatan suatu mencermati objek, menggunakan aturan 

 metodologi tertentu untuk memperoleh data atau  informasi yang 

 bermanfaat untuk meningkatkan mutu suatu hal yang menarik minat dan 

 penting bagi peneliti. 

2. Tindakan adalah sesuatu  gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan t

 ujuan tertentu, yang dalam penelitian berbentuk rangkaian siklus 

 kegiatan. 

3. Kelas adalah sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima 

 pelajaran yang sama dari seorang guru. 
44

 

B. Setting Penelitian dan Karakteristik Subyek Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di MI Al-Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung. 

Pada mata pelajaran IPS kelas IV semester I tahun pelajaran 2016/2017 

2. Waktu Penelitian 
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Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester ganjil 2016/2017. 

3. Subjek Penelitian 

a.  Subjek penelitian ini adalah siswa-siswi kelas IV dengan jumlah 20 

siswa terdiri dari laki-laki 12 orang dan perempuan 8 orang di MI 

Al-Khairiayah Kaliawi Bandar Lampung. 

b. Objek penelitian ini adalah keseluruhan proses pembelajaran IPS 

dengan menggunakan media powerpoint di kelas IV MI Al-

Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung. 

C. Rencana Tindakan 

Penelitian Tindakan kelas ini direncanakan dua siklus, dengan siklus I dan 

siklus II. Dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

Tabel 2 

Rencana Tindakan 

Rencana Tindakan 

SIKLUS I 

Perencanaan a. Merencanakan pembelajaran 

b. Menentukan kompetensi dasar 

c. Mengembangkan skenario 

pembelajaran 

d. Menyusun lembar kerja siswa 

e. Menyiapkan sumber belajar 

f. Mengembangkan format penilaian 
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g. Mengembangkan format  

observasi  pembelajaran 

Pelaksanaan a. Melaksanakan tindakan sesuai 

skenario pembelajaran 

Pengamatan a. Mengembangkan observasi  

sesuai format yang telah disiapkan 

b. Menilai hasil tindakan sesuai 

format yang telah disiapkan 

Refleksi  a. Melakukan evaluasi mutu, jumlah 

dan waktu dari setiap tindakan 

b. Melakukan pertemuan untuk 

membahas hasil evaluasi tentang 

skenario pembelajaran dan tes 

hasil belajar 

c. Memperbaiki pelaksanaan 

tindakan sesuai hasil evaluasi 

untuk digunakan pada siklus 

berikutnya. 

d. Evaluasi tindakan I 

Rencana Tindakan 

SIKLUS II 

Perencanaan  a. Identitas dan alternatif pemecahan 

masalah 
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b. Pengembangan program tindakan 

II 

Pelaksanaan  a. Pelaksanaan tindakan II 

Pengamatan  a. Pengumpulan data dan analisis 

data tindakan II 

Refleksi  a. Evaluasi tindakan II.
45

 

 

D. Alat Pengumpulan Data 

  Data adalah catatat atas kumpulan fakta. Dari pengertian lain yang 

menyebutkan data adalah  deskripsi dari suatu  kejadian  yang kita hadapi. 

Intinya data adalah suatu fakta-fakta tertentu yang menghasilkan suatu 

kesimpulan dalam menarik suatu keputusan. 
46

 Dalam pengumpulan data 

metode yang digunakan yaitu metode pokok yang meliputi metode observasi, 

tes, dokumentasi.  

1. Observasi  

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu 

pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau 
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perilaku objek sasaran.
47

 Metode ini digunakan untuk melihat, mengamati, 

dan mencatat kondisi guru dan siswa pada saat proses pembelajaran IPS 

berlangsung.  

2. Tes  

Tes merupakan alat pengukur data yang berharga dalam penelitian. Tes 

ialah seperangkat rangsangan (stimul) yang diberikan kepada seseorang 

dengan maksud untuk medapatka jawaban-jawaban yang menjadikan 

penepatan skor angka.
48

 Dalam penelitian ini tes yang diberikan berupa 

soal yang harus dikerjakan setiap pertemuan dan dikerjakan berbentuk LKS 

dan soal tes berbentuk esay soal diberikan dua kali dalam satu siklus. 

Teknik tes ini ditunjukan kepada siswa untuk melihat bagaimana hasil 

belajar siswa setelah diterapkan media pembelajaran dengan menggunakan 

media powerpoint. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang beruapa catatan, 

surat kabar, buku, majalah, prasati, notulen, rapat, agenda, dan 

sebagainya.
49

 Metode ini digunakan untuk memgumpulkan data untuk 
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mendapatkan dokumentasi peneliti memerlukan banyak hal yang 

diperlukan dalam melakuakan penelitian seperti yang tertera pada 

pengertian diatas, dokumentasi ini dapat didapatkan disaat penelitian 

berlangsung. 

 

E. Prosedur Penelitian 

  Penelitian tindakan kelas ini akan direncanakan dalam dua siklus 

dengan mengembangkan model yang  tiap siklus terdiri dari empat tahap 

kegiatan yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengamatan, 

tahap refleksi. 
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Model Siklus Kemmis & Mc. Taggart
50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Gambar 1
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Rencana Tindakan Siklus I 

1. Perencanaan 

Pada perencanaan ini peneliti mempersiapkan beberapa tahapan yaitu: 

a. Menyiapkan silabus yang akan digunakan 

b. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sesuai dengan media 

yang digunakan yaitu media powerpoint 

c. Menyiapkan lembar kerja kelompok  

d. Menyiapkan lembar kerja individu 

e. Menyiapkan media dan sumber belajar 

f.   Membuat soal pertanyaan 

2. Pelaksanaan  

Pada pertemuan ini pelaku tindakan mengajar adalah saya sebagai guru yang 

mengajar, sedangkan guru sebagai observer atau yang melakukan pengamatan 

terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Untuk lebih jelasnya 

penerapan pembelajaran media gambar dalam penelitian ini bisa dipaparkan 

sebagai berikut: 

a. Pendahuluan 

1) Guru membuka pelajaran dengan salam dan berdo‟a bersama dipimpin 

oleh salah seorang siswa 

2) Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan 

memeriksa kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk 
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3) Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang akan dipelajari 

pada pembelajaran sekarang. 

b. Kegiatan Inti 

1) Guru menjelaskan materi menggunakan media powerpoint 

2) Guru membentuk 4 kelompok secara heterogen dengan masing-

masing anggota 5 orang. 

3) Masing-masing kelompok di berikan lembar kerja kelompok 

4) Setelah diskusi, tiap-tiap kelompok mempersentasikan hasil diskusi 

dengan anggota kelompoknya 

5) Guru memulai pertandingan dengan menyiapkan pertanyaan yang 

berhubungan dengan materi 

6)  Masing-masing kelompok harus bisa menjawab pertanyaan dari guru 

7) Apabila tiap anggota dalam satu tim tidak bisa  menjawab maka 

pertanyaan akan di lempar ke kelompok lain 

8) Tim yang dapat menjawab pertanyaan dengan benar akan 

mendapatkan skor. 

9) Bagi tim yang mendapat skor tertinggi akan di beri hadiah. 

10) Siswa-siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

c. Penutup 

1) Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa mengenai materi 

yang kurang jelas. 
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2) Guru memberikan penguatan agar di rumah senantiasa mengulang-

ulang pelajaran yang telah dipelajari. 

3) Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya 

agar siswa mempersiapkan pembelajaran tersebut dengan baik. 

4) Guru menutup pembelajaran dengan salam. 

3.  Pengamatan (Observasi) 

   Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati setiap 

kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya deng alat observasi tentang 

hal-hal yang akan diamati dan diteliti. 
51

Pada tahap ini dilakukan pengamatan 

atau observasi yang berkaitan dengan pelaksanaan yang dilakukan dengan 

menggunakan lembar observasi yang telah disiapkan. 

4.   Refleksi 

    Refleksi adalah melihat berbagai kekurangan yang dilaksanakan guru 

selama tindakan. Dari hasil refleksi guru dapat mencatat berbagai kekurangan 

yang  perlu diperbaiki, sehingga dapat di jadikan dasar dalam  penyusunan  

rencana ulang. 
52

 

Rencana Tindakan Siklus II 

Berdasarkan  hasil  refleksi  pada siklus I, maka pada  pembelajaran  siklus II 

hanya  akan  memperbaiki  kekurangan yang ada pada siklus I. Pada siklus II 
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disajikan tahap-tahap yang sama pada siklus I, dengan melanjutkan materi 

pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar yang sudah diperbaiki sesuai 

dengan refleksi dari sebelumnya. 

F. Analisis Data 

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 

kedalam pola kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan 

tema dan dapat dirumuskan ide yang disarankan oleh data. Data yang 

diperoleh dari penelitian baik melalui mengamatan, angket atau dengan 

metode yang lain kemudian diolah dengan analisis deskriptif untuk 

menggambarkan keadaan peningkatan pencapaian hasil belajar siswa tiap 

siklus. Data diperoleh dari hasil belajar peserta didik dapat menentukan 

belajar klasikal menggunakan analisis deskriptif persentase, dengan 

perhitungan: 

   P =  x 100% 

   Keterangan: 

   P = Angka persentase 

   F = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

   N = Number of Cases.
53
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G. Indikator Keberhasilan 

Sebagai  indikator  keberhasilan  yang  diharapkan  dalam  penelitian  

yang dilakukan adalah apabila hasil belajar siswa dalam pembelajaran telah 

menunjukkan  peningkatan  pada setiap siklusnya. Artinya penelitian ini 

dikatakan  berhasil  apabila 85%  siswa  mencapai  ketuntasan  KKM  yaitu 

65, dan  apabila  pada siklus II sudah berhasil maka tidak perlu dilanjutkan  

pada siklus  berikutnya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Profil MI Al-Khairiyah Bandar Lampung 

  Gambaran umum yang dinilai sebagai data pelengkap adalah  merupakan 

 data yang bersifat subyektif, yaitu data tentang kondisi sekolah, meliputi (1) 

 sejarah singkat berdirinya sekolah; (2) Letak geografis sekolah; (3) Visi dan misi 

 sekolah; (4) Keadaan sekolah; (5) Keadaan Guru dan Karyawan MI Al-Khairiyah 

 Kaliawi Bandar Lampung; (6)Keadaan Peserta Didik MI Al-Khairiyah Kaliawi 

 Bandar Lampung (7) Prestasi sekolah. 

1. Sejarah berdirinya MI Al-Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung 

Tempat Madrasah Ibhtidaiyah tadinya tempat sebuah pondok, dan 

sekarang dijadikan sebuah yayasan yang terdiri dari Madrasah Ibhtidaiyah dan 

Madrasah Tsanawiyah AL-Khairiyah Kaliawi. Madrasah swasta ini berdiri 

pada tahun1974, untuk menyediakan lembaga pendidikan Islam Formal bagi 

masyarakat di lingkungan, dengan tokoh-tokoh para pendirinya sebagai 

berikut: 

1) Bapak Ust Nawawi 

2) Bapak Hi. Mukmin 

3) Bapak Hi. Khustami 

Madrasah ini didirikan atas tanah waqaf Bapak Ust Nawawi, dengan 

luas tanah seluruhnya 987m
2
. Tanah ini diwaqafkan dengan tujuan agar 

adanya pendidikan formal tingkat dasar dilingkungan Kaliawi. Adapun saat 
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ini luas tanah yang ada bangunannya dan dipakai untuk bangunan sekolah dan 

lain-lain yang dapat menunjang pendidikan adala 815m
2
. 

Sejak berdirinya hingga sekarang madrasah ini mengalami pergantian 

Kepala Madrasah periode demi periode, dan sekarang yang menjabat di 

Madrasah Ibhtidaiyah Al-Khairiyah Kaliawi yaitu Ibu Asnah, S. Pd. I. 

Dibawah pimpinan Ibu Asnah, tersebut sedang diupayakan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran serta berupaya untuk menarik 

minat masyarakat supaya ada kesan positif serta nilai lebh dalam melam 

menempuh pendidikan pada Madrasah Ibhtidaiyah Al-Khairiyah Kaliawi. 

2. Letak Geografis 

MI Al-Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung berlokasi di Jl. H. Agus 

Salim Gg. Bengkel No. 03 Tanjung Karang Bandar Lampung. 

 

3. Visi dan Misi 

a. Visi 

 Menjadikan Madrasah Ibhtidaiyah yang islami, taqwa, dan Inovatif 

b. Misi  

1) Meningkatkan mutu pendidikan 

2) Menciptakan proses belajar yang aktif, kreatif, dan menyenangkan 

3) Meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan dan etika 

4) Menjalin kerja sama antar lembaga pendidikan dan masyarakat. 

4. Keadaan Sekolah 

a.  Sarana dan Prasarana 
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Tabel 3 

Sarana dan Prasaran di MI Al Khairiyah Kaliawi 

Air Bersih          Ada 

Listrik          Ada 

MCK          Ada 

Perumahan Penjaga        Tidak Ada 

Kepala Madrasah          PNS 

Pengurus Komite          Ada 

Meja kursi TU, Guru          Ada 

Meja Kursi Murid       160 Stel 

Jumlah Lemari        5 Buah 

Jumlah papan tulis        7 buah 

Jumlah papan statisyik        6 buah 

Jumlah guru       14 orang 

TU        1 Orang 

 

5. Keadaan guru MI Al-Khairiyah 

 Keadaan guru MI Al Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung pada tahun 

2016/2017 sudah berjumlah 15 orang, dimana setiap guru sudah mempunyai 

tugasnya masing-masing dengan bidang studi yang diajarkan. Guru dalam 

dunia pendidikan adalah orang yang sangat berperan disamping orang tua, 

karena guru bertugas memberikan bimbingan kepada muridnya agar 

mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berguna bagi diri sendiri dan masyarakat 

dan bias mengamalkannya. Tanpa adanya guru dalam dunia pendidikan tidak 

akan berjalan dengan lancar, karena guru adalah seseorang yang patut digugu 

dan ditiru. Oleh karena itu penulis akan kemukakan tentang dewan guru yang 

bertugas dan mengajar di MI Al Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung. 
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Tabel 4 

Keadaan dewan guru dan karyawan MI Al Khairiyah Kaliawi 

 

NO Nama Pendidikan Jabatan 

1. Asnah S.Pd.I S1 Kepala Sekolah 

2. Lidya Maisari S.Pd.I S1 Wali kelas 

3. Eva Angkasawati S.Pd.I S1 Wali Kelas 

4. Marlin Oktavia S.Pd.I S1 Wali Kelas 

5. Marliana Ar S.Pd.I D2 Wali Kelas 

6. Sumiyati SMU Wali Kelas 

7. Triyuli Erowati  S1 Wali Kelas 

8. Linda Sari S.Pd S1 Guru b.Studi 

9. Ahmad Fauzi S.Pd.I S1 Guru b Studi 

10. Ahmad Muto‟i S.Pd.I S1 Guru b.Studi 

11. Hanah  SMU Guru b. Studi 

12. Tri widi Astuti    SMA TU 

13. Lisda Yusniarti S.Pd.I S1 Wali Kelas  

14. Alitta Cahyani S.Pd S1 Guru b.Studi 

15. Masrifah Isfaizah S.Pd.I S1 Guru b.Studi 

Sumber: Dokumentasi MI Al Khairiyah Kaliawi 

6. Keadaan Peserta Didik MI Al Khairiyah Kaliawi 

   Berdasarkan data dari sekolah jumlah peserta didik MI Al Khairiyah 

 Kaliawi Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017 yaitu sebanyak 133, yang 

 terdiri dari 75 siswa laki-laki dan 58 siswi perempuan. Dengan rincian sebagai 

 berikut: 
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Tabel 5 

Keadaan Peserta didik MI Al Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung 

tahun Pelajaran 2016/2017 

 

NO Kelas Jumlah 

Rombel 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 I 1 9 11 20 

2 II 1 7 10 17 

3 III 1 15 12 27 

4 IV 1 12 8 20 

5 V 1 12 6 18 

6 VI 2 20 11 31 

Jumlah Total 133 

Sumber: Dokumentasi MI Al Khairiyah Kaliawi 

 

B. Hasil Penenlitian 

  Penelitian dimulai dari tanggal 07 Oktober 2016 sampai dengan 28 

Oktober 2016. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Pada siklus I terdiri 

dari II pertemuan, pada siklus II terdiri II pertemuan dengan materi kragaman 

suku bangsa dan budaya. Pada saat pra survey dan penelitian jumlah siswa 

kelas IV tetap yakni 20 siswa. Penerapan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Siklus I 

  Siklus I terbagi dalam dua pertemuan yaitu Jumat, tanggal 07 

Oktober dan 14 Oktober 2016 dengan alokasi waktu 2x45 Menit, tentang 

pembelajaran materi IPS pokok indonesia yang beragam dan keragaman suku 
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bangsa. Dengan kompetensi dasar Mendeskripsikan menghargai keragaman 

suku bangsa dan budaya. 

Siklus I Pertemuan Ke I Dilaksanakan pada hari Jumat, 07 Oktober 2016 

3. Perencanaan 

Pada perencanaan ini peneliti mempersiapkan beberapa tahapan yaitu: 

g. Menyiapkan silabus yang akan digunakan 

h. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sesuai dengan 

menggunakan media pembelajaran PowerPoint. 

i. Menyiapkan lembar kerja kelompok  

j. Menyiapkan lembar kerja individu 

k. Menyiapkan media dan sumber belajar 

l.    Menyiapkan proyektor dan laptop 

m. Membuat soal pertanyaan 

4. Pelaksanaan  

Pada pertemuan ini pelaku tindakan mengajar adalah saya sebagai guru yang 

mengajar, sedangkan guru sebagai observer atau yang melakukan pengamatan 

terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Untuk lebih jelasnya 

penggunaan pembelajaran media powerpoint dalam penelitian ini bisa 

dipaparkan sebagai berikut: 

a. Kegiatan awal 

   Guru membuka pelajaran dengan mengajak siswa berdoa bersama. 

 Kemudian mengabsen siswa satu persatu. Selanjutnya memasuki kegiatan 
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 persepsi, menanyakan kepada siswa “siapa yang sudah tau apa itu bhineka 

 tunggal ika? Apa pentingnya persatuan dalam keragaan budaya?” ada beberapa 

 siswa yang menjawab dan ada juga yang tidak menjawab. Sedangkan siswa 

 lain menjawab tampak ragu-ragu. Kemudian guru mulai menjelaskan tujuan 

 pembelajaran, siswa  menyimak apa yang disampaikan oleh guru. Waktu yang 

 digunakan terlalu banyak dalam menjelaskan, tetapi ada beberapa siswa tidak 

 menyimak. 

b. Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

1) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai yaitu menjelaskan 

menghargai keragaman suku bangsa dan budaya 

2) Guru menjelaskan materi tentang indonesia yang beragam  

3) Guru memberi kesempatan peserta didik untuk bertanya tentang materi 

yang belum dipahami 

Elaborasi 

1) Guru membagi siswa dalam 4 kelompok, Guru membagi siswa dalam 4 

kelompok secara heterogen dan setiap kelompok terdiri dari 5 orang. 

Setelah itu siswa bergabung dengan kelompok yang telah di bentuk  

2) Guru menjelaskan fungsi kelompok kepada seluruh siswa dalam 

pembelajaran 

3) Setelah guru memberikan penyajian kelas, kelompok (tim) bertugas 

untuk mempelajari lembar kerja kelompok. Kegiatan siswa 
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mendiskusikan masalah-masalah, membandingkan jawaban, 

memeriksa, dan memperbaiki kesalahan-kesalahan konsep temannya 

jika teman satu kelompok melakukan kesalahan tentang materi yang 

guru berikan di buku panduan masing-masing 

4) Guru mengumumkan kelompok yang menang, masing-masing tim atau 

kelompok yang mendapat hadiah dengan rata-rata skor memenuhi 

kriteria yang telah ditentukan. 

Konfirmasi 

1) Siswa diberi kesempatan untuk bertanya terkait materi yang belum jelas 

2) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalah pahaman 

tentang materi yang belum dipahami, memberikan penguatan dan 

penyimpulan 

c. Kegiatan Penutup 

 Guru mengajak siswa menyimpulkan hasil kerja mereka. Diakhir 

 pembelajaran ini guru memberitahukan kepada siswa tentang materi apa yang 

 dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Kemudian guru menutup pembelajaran 

 dengan berdoa bersama. 

 

Siklus I Pertemuan Ke 2 Dilaksanakan pada hari Senin, 14 Oktober 2016  

1. Perencanaan 

Pada perencanaan ini peneliti mempersiapkan beberapa tahapan yaitu: 

a. Menyiapkan silabus yang akan digunakan 
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b. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sesuai dengan 

pembelajaran dengan menggunakan media powerpoint 

c. Menyiapkan lembar kerja kelompok  

d. Menyiapkan lembar kerja individu 

e. Menyiapkan media dan sumber belajar 

f.   Menyiapkan proyektor dan laptop 

g. Membuat soal pertanyaan 

2. Pelaksanaan 

Pada pertemuan ini pelaku tindakan mengajar adalah saya sebagai guru 

mengajar, sedangkan guru sebagai observer atau yang melakukan pengamatan 

terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa . Untuk lebih jelasnya 

penggunaan media powerpoint pada pembelajaran dalam penelitian ini bisa 

dipaparkan sebagai berikut: 

a. Kegiatan awal 

Guru membuka pelajaran dengan mengajak siswa berdoa bersama. 

Kemudian mengabsen siswa satu per satu. Selanjutnya memasuki kegiatan 

persepsi, menanyakan kepada siswa  “ siapa yang sudah tau apa itu keragaman 

suku? Berikan contoh keragaman suku yang kalian ketahui?” ada beberapa 

siswa  yang menjawab dan ada juga yang tidak menjawab. Sedangkan siswa  

lain menjawab tampak ragu-ragu. Kemudian guru mulai menjelaskan tujuan 

pembelajaran, siswa menyimak apa yang disampaikan oleh guru. Waktu yang 
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digunakan terlalu banyak dalam menjelaskan, tetapi ada beberapa siswa tidak 

menyimak. 

 

b. Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

1) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai yaitu menjelaskan 

tentang menghargai suku bangsa dan budaya  

2) Guru menjelaskan materi tentang bentuk-bentuk keragaman suku 

bangsa dan budaya 

3) Guru memberi kesempatan siswa  untuk bertanya tentang materi yang 

belum dipahami 

Elaborasi 

1) Guru membagi siswa dalam 4 kelompok, Guru membagi siswa dalam 4 

kelompok secara heterogen dan setiap kelompok terdiri dari 5 orang. 

Setelah itu siswa bergabung dengan kelompok yang telah di bentuk  

2) Guru menjelaskan fungsi kelompok kepada seluruh siswa dalam 

pembelajaran 

3) Setelah guru memberikan penyajian kelas, kelompok (tim) bertugas 

untuk mempelajari lembar kerja kelompok. Kegiatan siswa 

mendiskusikan masalah-masalah, membandingkan jawaban, 

memeriksa, dan memperbaiki kesalahan-kesalahan konsep temannya 
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jika teman satu kelompok melakukan kesalahan tentang materi yang 

guru berikan di buku panduan masing-masing 

4) Guru mengumumkan kelompok yang menang, masing-masing tim atau 

kelompok yang mendapat hadiah dengan rata-rata skor memenuhi 

kriteria yang telah ditentukan. 

Konfirmasi 

1) Siswa  diberi kesempatan untuk bertanya terkait materi yang belum jelas 

2) Guru bersama peserta didik bertanya jawab meluruskan kesalah pahaman 

tentang materi yang belum dipahami, memberikan penguatan dan 

penyimpulan 

3) Guru mengadakan postest untuk menguji pemahaman siswa tentang 

materi yang telah dipelajarinya. 

c. Kegiatan Penutup 

  Guru mengajak siswa menyimpulkan hasil kerja mereka. Diakhir 

 pembelajaran ini guru memberitahukan kepada siswa tentang materi apa yang 

 dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Kemudian guru menutup 

 pembelajaran dengan berdoa bersama. 

3. Observasi 

Pada siklus I, siswa ada yang memperhatikan penjelasan dari guru dan  

beberapa siswa  masih ada yang mengobrol dengan temannya, dan ada siswa 

yang bertanya tentang materi yang belum dipahami. Ketika guru 

memberitahukan bahwa akan ada hadiah untuk kelompok yang paling banyak 



 

64 
 

mendapat skor, mereka cukup antusias sehingga suasana menjadi sedikit ribut. 

Pada saat penghitungan skor, kelompok yang paling banyak mendapat skor 

berteriak, atas kemenangan mereka. Kemudian, guru melakukan evaluasi untuk 

mengetahui pemahaman siswa mengenai materi yang telah di sampaikan. Saat 

tes evaluasi diberikan masih ada beberapa siswa yang mencontek jawaban 

temannya. Hasil observasi pada siklus I bisa dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 6 

Hasil Belajar Ulangan Harian IPS Kelas IV 

MI Al-Khairiyah Kaliawi Bandar Lamung Tahun Pelajaran 2016/2017 

SIKLUS I 

No Nama Peserta Didik L/P Nilai KKM Keterangan 

1 Asiah Harani P 70 65 Lulus 

2 Aulia Safira P 60 65 Tidak Lulus 

3 Deka Sanjaya L 65 65 Lulus 

4 Fajri Muharom L 75 65 Lulus 

5 Farel Setia Budi L 60 65 Tidak Lulus 

6 Gusti Prasetyo  L 55 65 Tidak Lulus 

7 M. Anwar Saputra L 60 65 Tidak Lulus 

8 M. Fathu Ar-Rizqi L 70 65 Lulus 

9 M. Galah Al-farido L 70 65 Lulus 

10 Nadia Agustina P 75 65 Lulus 

11 Nasrullah L 65 65 Lulus 

12 Noval Juliansyah L 60 65 Tidak Lulus 

13 Nurhasanah P 65 65 Lulus 

14 Rayvan Sigly L 65 65 Lulus 

15 Ridho Maulana Yusuf L 60 65 Tidak Lulus 

16 Salsabila P 70 65 Lulus 

17 Sevila Aulia Cahaya   P 65 65 Lulus 

18 Solehah P 60 65 Tidak Lulus 

19 Sopian L 65 65 Lulus 

20 Vera Feliska P 60 65 Tidak Lulus 

Jumlah 

Nilai Tertinggi 

Nilai Terendah 

Nilai Rata-Rata 

1345 Tuntas             : 12 

Belum Tuntas  : 8 75 

55 

67,25 

Berdasarkan data di atas maka dapat diambil nilai rata-rata kelas 

  Nilai rata-rata kelas pada Siklus I 

  X= Ʃ Ns 

          N 

  X= 1345 

          20 

  X= 67,25 

Dengan demikian rata-rata kelas pada siklus I adalah 67,25 
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Nilai ketuntasan peserta didik pada siklus I: 

  P =  x 100% 

                              

                        P = 60% 

Dengan demikian nilai ketuntasan peserta didik pada siklus I adalah 60% 

4. Refleksi 

Dan dari observasi dan tes yang dijadikan bahan pertimbangan dalam 

merencanakan dan menentukan tindakan selanjutnya. Kondisi yang ditemukan 

pada siklus I adalah sebagai berikut: ada beberapa siswa yang belum 

memperhatikan penjelasan guru pada saat pembelajaran berlangsung, siswa 

belum memahami pembelajaran penggunaan media powerpoint sehingga siswa 

pasif. Siswa enggan bertanya tentang materi yang disampaikan guru. Temuan 

ini selanjutnya didiskusikan dengan guru mata pelajaran, hasil dari diskusi 

tersebut  diperoleh kesepakatan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam 

siklus II yang meliputi :  

1. Peneliti harus lebih membimbing siswa dalam menerapkan  pembelajaran 

dengan menggunakan media powerpoint 

2. Peneliti harus lebih tegas dan menertibkan dan mengarahkan siswa, agar 

suasana kelas tidak terlalu gaduh sehingga pengelolaan waktu yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran menjadi lebih efisien.  
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Siklus II 

 Siklus II dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2016 dan 28 Oktober 2016, 

dengan alokasi waktu 2x45 Menit. Pada pertemuan ini materi yang akan di bahas 

adalah Keragaman suku bangsa dan budaya. 

Siklus II  Pertemuan ke I Dilaksanakan pada hari Jumat, 21 Oktober 2016  

1. Perencanaan 

 Pada perencanaan ini peneliti mempersiapkan beberapa tahapan yaitu: 

a. Menyiapkan silabus yang akan digunakan 

b. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sesuai dengan 

pembelajaran menggunakan media powerpoint 

c. Menyiapkan lembar kerja kelompok  

d. Menyiapkan lembar kerja individu 

e. Menyiapkan media dan sumber belajar 

f. Menyiapkan proyektor dan laptop 

g. Membuat soal pertanyaan 

2. Pelaksanaan 

 Pada pertemuan ini pelaku tindakan mengajar adalah saya sebagai guru 

 yang mengajar, sedangkan guru sebagai observer atau yang melakukan 

 pengamatan terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. 

 Untuk lebih jelasnya penerapan pembelajaran menggunakan media 

 powerpoint  dalam penelitian ini bisa dipaparkan sebagai berikut: 
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 a. Kegiatan Awal 

  Guru membuka pelajaran dengan mengajak peserta didik berdoa 

 bersama. Kemudian mengabsen siswa  satu per satu. Selanjutnya memasuki 

 kegiatan persepsi, menanyakan kepada siswa “siapa yang tau bagaimana cara 

 menghargai keragaman suku bangsa dan budaya? Bagaimana cara  menyikapi 

 terhadap berbagai macam suku bangsa?” ada beberapa siswa yang menjawab 

 dan ada juga yang tidak menjawab. Sedangkan siswa lain menjawab tampak 

 ragu-ragu. Kemudian guru mulai menjelaskan tujuan pembelajaran, siswa 

 menyimak apa yang disampaikan oleh guru. Waktu yang digunakan terlalu 

 banyak dalam menjelaskan, siswa mulai aktif dan mengerti. 

b. Kegiatan Inti 

 Eksplorasi 

1) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai yaitu 

 menjelaskan konsep menghargai suku bangsa dan budaya 

2) Guru menjelaskan materi tentang menghargai keragaman suku 

 bangsa dan budaya 

3) Guru memahami kesempatan siswa untuk bertanya tentang materi 

 yang belom dipahami 

 Elaborasi 
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1) Guru membagi siswa 4 kelompok, guru membagi siswa dalam 4 

 kelompok secara dan setiap kelompok terdiri dari 5 orang, Setelah 

 itu siswa bergabung dengan kelompok yang telah di bentuk. 

2) Guru menjelaskan fungsi kelompok kepada seluruh siswa dalam 

 pembelajaran 

3) Setelah guru memberikan penyajian kelas, kelompok (tim) bertugas 

 untuk mempelajari lembar kerja kelompok. Kegiatan siswa 

 mendiskusikan masalah  masalah, membandingkan jawaban, 

 memeriksa, dan memperbaiki kesalahan kesalahan konsep temannya 

 jika teman satu kelompok melakukan kesalahan tentang materi yang 

 guru berikan di buku panduan masing-masing 

4) Guru mengumumkan kelompok yang menang, masing-masing tim 

 atau kelompok yang mendapat hadiah dengan rata-rata skor 

 memenuhi kriteria yang telah ditentukan. 

Konfirmasi 

1) Siswa  diberi kesempatan untuk bertanya terkait materi yang belum 

  jelas 

2) Guru bersama peserta didik bertanya jawab meluruskan kesalah 

 pahaman tentang materi yang belum dipahami, memberikan penguatan 

 dan penyimpulan 

 c. Kegiatan Penutup 
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  Guru mengajak siswa menyimpulkan hasil kerja mereka. Diakhir 

 pembelajaran ini guru memberitahukan kepada siswa tentang materi apa yang 

 dipelajari pada pertemuan selanjutnya, Kemudian guru menutup 

 pembelajaran dengan berdoa bersama. 

Siklus II Pertemuan Ke II Dilaksanakan pada hari Senin, 28 Oktober 2016 

1. Perencanaan  

 Pada perencanaan ini peneliti mempersiapkan beberapa tahapan yaitu: 

a. Menyiapkan silabus yang akan digunakan 

b. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sesuai dengan 

 pembelajaran menggunakan media powerpoint 

c. Menyiapkan lembar kerja kelompok 

d. Menyiapkan lembar kerja individu 

e. Menyiapkan media dan sumber belajar 

f. Menyiapkan proyektor dan laptop 

g. Membuat soal pertanyaan 

2. Pelaksanaan 

Pada pertemuan ini pelaku tindakan mengajar adalah saya sebagai guru 

mengajar, sedangkan guru sebagai observer atau yang melakukan 

pengamatan terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Untuk 

lebih jelasnya pembelajaran dengan menggunakan media powerpoint dalam 

penelitian ini bisa dipaparkan sebagai berikut: 

a. Kegiatan Awal 
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  Guru membuka pelajaran dengan mengajak siswa berdoa bersama. 

 Kemudian mengabsen siswa satu persatu. Selanjutnya memasuki kegiatan 

 persepsi dan motivasi, menanyakan kepada siswa “siapa yang sudah tau 

 kebiasaan adat pada masing-masing suku? bagaiamana menghargai adat 

 istiadat suku bangsa?” ada beberapa siswa yang menjawab dan ada juga yang 

 tidak menjawab. Sedangkan siswa lain menjawab tampak ragu-ragu. 

 Kemudian guru mulai menjelaskan tujuan pembelajaran, siswa menyimak apa

  yang disampaikan oleh guru. Waktu yang digunakan terlalu banyak dalam 

 menjelaskan, siswa mulai mengerti dan mulai aktif. 

b. Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

1) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai yaitu menjelaskan 

menghargai keragaman suku bangsa dan budaya  

2) Guru menjelaskan materi tentang keragaman suku bangsa dan budaya  

3) Guru memberi kesempatan siswa  untuk bertanya tentang materi yang 

belum dipahami 

Elaborasi 

1) Guru membagi siswa dalam 4 kelompok, Guru membagi siswa dalam 4 

kelompok secara heterogen dan setiap kelompok terdiri dari 5 orang. 

Setelah itu siswa bergabung dengan kelompok yang telah di bentuk 

2) Guru menjelaskan fungsi kelompok kepada seluruh siswa dalam 

pembelajaran 
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3) Setelah guru memberikan penyajian kelas, kelompok (tim) bertugas untuk 

mempelajari lembar kerja kelompok. Kegiatan siswa mendiskusikan 

masalah-masalah, membandingkan jawaban, memeriksa, dan memperbaiki 

kesalahan-kesalahan konsep temannya jika teman satu kelompok 

melakukan kesalahan tentang materi yang guru berikan di buku panduan 

masing-masing 

4) Guru mengumumkan kelompok yang menang, masing-masing tim atau 

kelompok yang mendapat hadiah dengan rata-rata skor memenuhi kriteria 

yang telah ditentukan. 

Konfirmasi 

1) Siswa  diberi kesempatan untuk bertanya terkait materi yang belum jelas. 

2) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalah pahaman tentang 

materi yang belum dipahami, memberikan penguatan dan penyimpulan 

3) Guru melakukan evaluasi/postest untuk mengetahui pemahaman siswa 

mengenai materi yang telah disampaikan. 

c. Penutup 

  Guru mengajak siswa menyimpulkan hasil kerja mereka. Kemudian 

 guru menutup pembelajaran dengan berdoa bersama. 

3.  Observasi 

Pada siklus II, proses pembelajaran mengalami peningkatan. Skor yang 

diperoleh dengan kriteria sangat baik. Pada siklus II kinerja guru tergolong 
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tinggi hal ini dikarenakan guru mampu menguasai kelas dengan baik. Siswa 

dan guru tidak merasa canggung, dan saat game diadakan siswa tidak ribut 

karena siswa sudah mengerti jalannya game tersebut sehingga siswa merasa 

berani mengungkapkan pendapat. Berdasarkan data tabel evaluasi  hasil 

belajar pada siklus II sudah mencapi indikator yang diharapkan bisa dilihat 

pada table berikut ini : 
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Tabel 7 

Hasil Belajar Ulangan Harian IPS Kelas IV 

MI Al-Khairiyah Kaliawi Bandar Lamung Tahun Pelajaran 2016/2017 

SIKLUS II 

 

No Nama Peserta Didik L/P Nilai KKM Keterangan 

1 Asiah Harani P 80 65 Lulus 

2 Aulia Safira P 60 65 Tidak Lulus 

3 Deka Sanjaya L 70 65 Lulus 

4 Fajri Muharom L 80 65 Lulus 

5 Farel Setia Budi L 65 65 Lulus 

6 Gusti Prasetyo  L 65 65 Lulus 

7 M. Anwar Saputra L 60 65 Tidak Lulus 

8 M. Fathu Ar-Rizqi L 80 65 Lulus 

9 M. Galah Al-farido L 80 65 Lulus 

10 Nadia Agustina P 80 65 Lulus 

11 Nasrullah L 75 65 Lulus 

12 Noval Juliansyah L 75 65 Lulus 

13 Nurhasanah P 70 65 Lulus 

14 Rayvan Sigly L 75 65 Lulus 

15 Ridho Maulana Yusuf L 70 65 Lulus 

16 Salsabila P 80 65 Lulus 

17 Sevila Aulia Cahaya   P 75 65 Lulus 

18 Solehah P 60 65 Tidak Lulus 

19 Sopian L 70 65 Lulus 

20 Vera Feliska P 75 65 Lulus 

Jumlah 

Nilai Tertinggi 

Nilai Terendah 

Nilai Rata-Rata 

1445 Tuntas             : 17 

Belum Tuntas  : 3 80 

60 

72,25 

Berdasarkan data di atas maka dapat diambil nilai rata-rata kelas 
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  Nilai rata-rata kelas pada Siklus II 

  X= Ʃ Ns 

           N 

  X= 1445 

          20 

  X= 72,25 

Dengan demikian rata-rata kelas pada siklus II adalah 72,25 

Nilai ketuntasan peserta didik pada siklus II: 

 P =  x 100%  

  

 P = 85% 

Dengan demikian nilai ketuntasan peserta didik pada siklus I adalah 85% 

4. Refleksi 

Peningkatan hasil belajar siklus II, merupakan tindakan hasil yang 

disempurnakan dari siklus I, sehingga membawa pengaruh pada kualitas 

pembelajaran siswa. Proses pembelajaran menjadi menyenangkan dan siswa 

lebih aktif dalam belajar. Kondisi ini membawa siswa menghasilkan pemahaman 

yang lebih baik dan nilai yang cukup memuaskan. 

Beberapa hal yang menjadi temuan dalam pelaksanaan siklus II adalah :  

1. Siswa sudah aktif dalam berdiskusi dalam kelompok 

2. Siswa bekerja sama saling membantu untuk menyelesaikan tugas kelompok  

yang diberikan guru. 
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3. Dengan menggunakan media powerpoint siswa tidak ribut pada saat 

pembelajaran karena pembelajaran menjadi menarik 

4. Sudah banyak siswa yang berani bertanya atau mengemukakan pendapat dari 

hasil pemahaman materi 

5. Dari hasil evaluasi yang dilakukan menjelaskan adanya peningkatan hasil 

belajar peserta didik 

   Berdasarkan refleksi yang dilakukan di siklus II ini, peneliti dan guru 

melihat adanya peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) dengan penggunaann pembelajaran menggunakan 

media powerpoint. Dengan demikian siklus dalam penelitian ini hanya sampai 

pada siklus II dikarenakan telah mencapai indikator keberhasilan sebesar 85%. 

C. Analisis Data 

Catatan lapangan yang akan di analisis merupakan tindakan dari waktu ke 

waktu yang diamati oleh peneliti yang dibantu oleh guru bidang study IPS yaitu 

ibu Tri Yuli Erowati, S.Pd.I. Dimana beliau bertindak sebagai observr, dalam 

kegiatan belajar mengajar merupakan menggunakan media pembelajaran 

PowerPoint serta peserta didik bertindak sebagai objek yang diteliti maka dapat 

dilihat sebagai berikut: 

Siklus I 

1. Perencanaan 

   Siklus I dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 07 Oktober dan 14 

 Oktober 2016 dengan jumlah peserta didik 20 orang. Pada tahap ini guru 
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 menyiapkan perangkat pembelajaran yang meliputi: Silabus, RPP dengan 

 menggunakan media powerpoint, Lembar test, Lembar Observasi. 

2. Pelaksanaan 

   Siklus pertama dilaksanakan sesuai rencana, yaitu dua kali pertemuan 

 yaitu 07 Oktober dan 14 Oktober 2016. Pada pertemuan pertama 

 dilaksanakan proses belajar mengajar dengan menggunakan media 

 powerpoint pada pembelajaran dan pertemuan kedua diadakan tes akhir 

 siklus. Dalam kegiatan pembelajaran guru memberikan motivasi untuk 

 membangkitkan minat dan kesadaran peserta didik menguasai materi, guru 

 membagi peserta didik menjadi 4 kelompok, setiap kelompok mendapat 

 materi dari guru. Peserta didik diberi waktu untuk mengerjakan tugas. 

 Selanjutnya setiap kelompok berdiskusi dan memberikan hasil kepada guru, 

 setelah itu guru membimbing peserta didik menyimpulkan materi yang telah 

 dipelajari dan yang sudah dibahas. Pada pertemuan kedua masih memberi 

 materi, namun peserta didik di adakan tes siklus I yang terdiri dari 10 soal 

 esay.  

3. Observasi 

  Pada pertemuan pertama peserta didik masih bingung dengan 

 pembelajaran dengan menggunakan media powerpoint dan kelas belum 

 kondusif. Materi pertama ini yaitu menjelaskan indonesia yang beragam, 

 pada pertemuan kedua membahas materi bentuk keragamanan suku bangsa.  

4. Refleksi 
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  Refleksi dilaksanakan setelah menganalisi data-data yang didapat 

 dari lembar observasi proses kegiatan belajar dan mengajar yang dilakukan 

 oleh peneliti dan aktivitas peserta didik dalam pembelajaran dan hasil terakhir 

 tes siklus I 

a. Masih kurangnya keaktifan dan keseriusan peserta didik pada proses  

 Pembelajaran.  

b. Peserta didik masih sedikit malu untuk bertanya dan berpendapat. 

Siklus II 

1. Perencanaan 

  Siklus II dilaksanakan pada hari Jumat pada tanggal 21 Oktober dan 

 28 Oktober 2016 dengan jumlah peserta didik 20 orang. Pada tahap ini guru 

 menyiapkan perangkat pembelajaran yang meliputi: Silabus, RPP dengan 

 menggunakan media powerpoint, Lembar test, Lembar Observasi. 

2. Pelaksanaan 

  Siklus II dilaksanakan dengan dua kali pertemuan. Pertemuan pertama 

 dilaksanakan proses belajar mengajar dengan menggunakan media 

 powerpoint dan pada pertemuan kedua diadakan tes akhir siklus. Di awal 

 kegaiatan pembelajaran guru membuka pembelajaran dengan memberikan 

 motivasi untuk membangkitkan minat peserta didik pada materi siklus II 

 yaitu: cara menghargai keragaman suku dan sikap terhadap keragaman suku 

 bangsa dn budaya. Seperti  siklus I guru membagi peserta didik menjadi 4 

 kelompok, setiap kelompok  mendapat materi dari guru. Peserta didik diberi 
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 waktu untuk mengerjakan tugas. Selanjutnya setiap kelompok berdiskusi dan 

 memberikan hasil kepada guru, setelah itu guru membimbing peserta didik 

 menyimpulkan materi yang  telah dipelajari dan yang sudah dibahas. Pada 

 pertemuan kedua masih memberi materi, namun peserta didik di adakan tes 

 siklus II yang terdiri dari 10 soal esay. 

 

3. Observasi 

  Pada pertemuan pertama siklus II ini keadaan peserta didik lebih baik 

 dari pertemuan sebelumnya. Pada peserta didik terlihat lebih semangat, 

 mereka memiliki antusias dalam kegiatan belajar mengajar, tanpa di beri 

 perintah para peserta didik langsung dengan sendirinya membentuk 

 kelompok dan berdiskusi sesuai materi yang diberikan guru dan dalam proses 

 pembelajaran pun berjalan dengan maksimal. 

4. Refleksi 

  Pada siklus terakhir peningkatan hasil belajar sudah sesuai dengan 

indikator keberhasilan yaitu 85%. Dari hasil pengamatan peneliti dikelas IV 

MI Al-Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung ternyata tindakan yang dilakukan 

peneliti sesuai dengan harapan dan mendapatkan hasil yang memuaskan. 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sudah terlaksana dengan tuntas 

dan kompetensi dasar yang ingin di capai dalam pertemuan ini sebagian besar 

telah tercapai. Penggunaan media powerpoint pada pembelajaran untuk 
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meningkatkan hasil belajar peserta didik pada siklus II berjalan baik. Hal ini 

terlihat antusias peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. 

  Berdasarkan hasil yang diperoleh dari tindakan yang dilakukan pada 

siklus II ini, peneliti mengehentikan penelitian tindakan kelas ini pada siklus 

II. Maka bisa di jelaskan bahwa media powerpoint pada pembelajaran dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik pada pelajaran IPS dengan sangat 

baik yaitu: 

a. Data awal : 35% 

b. Siklus I : 60% 

c. Siklus II : 85% 

  Dalam pelaksanaan siklus II pertemuan kedua sudah mencapai hasil 

yang diharapkan oleh target awal dalam indikator keberhasilan peneliti yaitu 

peningkatan 85%. Untuk lebih jelas dapat kita lihat pada grafik peningkatan 

hasil belajar peserta didik yaitu: 
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 Analisis hasil penelitian yang dilakukan pada siklus I sampai siklus II 

dalam pelaksanaan kegiatan serta pembelajaran menggunakan media 

powerpoint. Data yang diperoleh dari tindakan yang dilakukan untuk 

memastikan bahwa dengan mengaplikasikan media pembelajaran powerpoint 

dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik.  

D. Pembahasan 

  Dari hasil catatan lapangan, observasi, tes, dokumentasi yang telah 

peneliti laksanakan memperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan pembelajaran 

IPS dengan menggunakan media powerpoint membawa dampak positif yang 

bisa menghasilkan peningkatan hasil belajar IPS peserta didik Kelas IV MI Al-

Khairiyah Kaliawi Bandar lampung Tahun pelajaran 2016/2017. 
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  Hasil dari analsis data diatas tentang uraian dan penjelasan mengenai 

hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh peneliti bekerjasama 

dengan pendidik IPS bahwa telah terjadi peningkatan hasil belajar peserta didik 

di MI Al-Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung, berdasarkan hasil analisis 

diperoleh hasil belajar peserta didik melalui pembelajaran media powerpoint 

meningkat 85% pada mata pelajaran IPS. Pada siklus I tergolong kurang baik 

dengan persentase rata-rata 60% kemudian dilanjutkan dengan siklus II dengan 

rata-rata persentase 85%. Berdasarkan persentase tersebut penelitian tindakan 

kelas ini tergolong berhasil karena hasil belajar peserta didik meningkat dan 

sesuai yang diharapkan. Namun diharapkan penggunaan media tidak sampai 

disini, guru diharapkan mengadakan tindak lanjut dari media ini dengan lebih 

memperdalam media pembelajaran powerpoint ataupun dengan menggunakan 

media lain yang menarik bagi peserta didik. 

  Dan berikut tabel yang menjelaskan hasil belajar peserta didik 

sebelum dan sesudah menggunakan media powerpoint. 

Tabel 8 

Hasil Belajar IPS Ulangan Harian, Siklus I dan Siklus II 

Kelas IV MI Al-Khairiyah Kaliawi Bandar lampung 

 

No. Nama Peserta Didik KKM Data 

Awal 

Ulangan 

Harian 

Hasi 

Belajar 

Siklus I 

Hasil 

Belajar 

Siklus II 

1 Asiah Harani 65 70 70 80 

2 Aulia Safira 65 65 60 60 

3 Deka Sanjaya 65 55 65 70 

4 Fajri Muharom 65 70 75 80 
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5 Farel Setia Budi 65 60 60 65 

6 Gusti Prasetyo  65 60 55 65 

7 M. Anwar Saputra 65 50 60 60 

8 M. Fathu Ar-Rizqi 65 65 70 80 

9 M. Galah Al-farido 65 60 70 80 

10 Nadia Agustina 65 80 75 80 

11 Nasrullah 65 60 65 75 

12 Noval Juliansyah 65 60 60 75 

13 Nurhasanah 65 60 65 70 

14 Rayvan Sigly 65 55 65 75 

15 Ridho Maulana Yusuf 65 60 60 70 

16 Salsabila 65 70 70 80 

17 Sevila Aulia Cahaya 65 60 65 75 

18 Solehah 65 60 60 60 

19 Sopian 65 70 65 70 

20 Vera Feliska 65 60 60 75 

Siklus Akhir 

Tuntas  
17 Persentase 85% 

Siklus Akhir 

Tidak Tuntas 
3 Persentase 15% 

 

Tabel 9 

Persentase Hasil Belajar Nilai IPS Siklus I dan Siklus II 

 

Persentase 

Hasil 

Belajar Data 

Awal 

Ulangan 

Harian 

Persentase 

Hasil Belajar 

Siklus I 

Persentase 

Hasil Belajar 

Siklus II 

    Keterangan 

35% 60% 85% Tuntas 

65% 40% 15% Tidak Tuntas 

 

   Dari tabel diatas menjelaskan bahwa adanya peningkatan hasil belajar 

 peserta didik dari siklus I sampai siklus II, karena peningkatan hasil belajar 

 peserta didik pada siklus II sudah mencapai indikator keberhasilan sebanyak 85% 
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 sesuai dengan indikator keberhasilan yang penulis tetapkan, maka penulis 

 mencukupkan penelitian tindakan kelas pada siklus II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Setelah penulis menyajikan laporan dan menganalisa, maka dapat 

disimpulkan bahwa menggunakan media powerpoint dapat meningkatkan hasil 

belajar IPS siswa kelas IV MI Al-Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung, hal ini 

dapat dari indikasi peningkatan pada setiap siklus, yaitu pada siklus I dari 20 

siswa  yang tuntas belajar ada 12 siswa atau 60%, dan yang belum tuntas belajar 

adalah 8 siswa atau 40%. Kemudian meningkat pada siklus II dari 20 siswa yang 
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tuntas belajar 17 siswa atau 85%, dan yang belum tuntas belajarnya adalah 3 

siswa atau 15%. Dengan demikian indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu 

peserta didik memperoleh nilai ketuntasan 85% dari seluruh jumlah siswa kelas 

IV MI Al-Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil hasil kesimpulan di atas maka saran yang dapat peneliti 

berikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Kepala Sekolah 

a. Sebaiknya penelitian ini dijadikan pedoman oleh lembaga pendidikan 

untuk selalu meningkatkan motivasi hasil belajar peserta didik, sebab untuk 

mencapai hasil belajar siswa secara maksimal perlu adanya motivasi yang 

tinggi dari peserta didik itu sendiri 

b. Diharapkan mengadakan pembinaan kepada guru terutama dalam strategi 

belajar mengajar dan melengkapi fasilitas yang di butuhkan dalam 

pembelajaran supaya lebih kreatif dan tidak terpaku pada satu metode saja. 

2. Bagi guru 

Agar menggunakan media, strategi, ataupun metode pembelajaran aktif dan 

melakukan perbaikan-perbaikan untuk mengoptimalkan penggunaan media 

khususnya pada mata pelajaran IPS 

3. Bagi peserta didik 

Diharapkan agar peserta didik dalam belajar bersungguh-sungguh, belajar 

apapun baik ilmu pengetahuan maupun bidang lainnya yang mempunyai nilai 
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positif, karena dengan bersungguh-sungguh insya allah akan mendapatkan 

hasil yang maksimal. 

4. Bagi Peneliti  

Bagi para peneliti berikutnya, disarankan untuk mengembangkan penggunaan 

metode pembelajaran kooperatif lainya agar memperluas strategi atau metode 

lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

Sekolah  : MI Al-Khairiyah 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas/Semester : IV/I 

Materi Pokok : Keragaman Suku Bangsa dan Budaya 

Alokasi Waktu : 2 x 45 jam (1 x Pertemuan) 

Siklus : Ke I Pertemuan ke I 

 

A. Standar Kompetensi 
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1. Keragaman Suku Bangsa dan Budaya 

 

B. Kompetensi Dasar 

1. Indonesia yang beragam  

 

C. Indikator 

1. Mengidentifikasi indonesia yang beragam 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat memahami indonesia yang beragam 

 

E. Materi Standar 

Indonesia yang beragam 

 

F. Urian Materi 

Indonesia yang Beragam 

  Keragaman suku bangsa dan budaya merupakan kekayaan bangsa kita. Setiap 

 suku dan budayanya jika disatukan akan menjadi kekuatan yang sangat  besar. 

 Sama halnya dengan bhineka tunggal ika dan pentingnya menjaga persatuan dalam 

 keragaman. 

1. Bhineka Tunggal Ika 

  Pada lambang negara Indonesia, terdapat tulisan kalimat “Bhineka 

Tunggal Ika” diambil dari kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular. Tulisan 

tersebut memiliki makna “berbeda-beda, tetapi tetap satu jua”. Maksudnya, 

walaupun bangsa indonesia merupakan bangsa yang besar dengan beragam 

budaya, tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang utuh. Pancasila pada 

lambang negara Indonesia memiliki maknanya yaitu sebagai berikut: 

a. Bintang 

“Ketuhanan yang Maha Esa” yaitu dimaksudkan sebagai sebuah cahaya, 

seperti layaknya Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap 

manusia. 

b. Rantai 

“Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” yaitu dimaksudkan Mata rantai 

segiempat melambangkan laki-laki, sedangkan yang lingkaran 
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melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling terkait pun 

melambangkan bahwa setiap manusia lelaki dan perempuan, 

membutuhkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat 

seperti sebuah rantai. 

c. Pohon Beringin 

“Persatuan Indonesia” yaitu dimaksudkan seperti halnya semua rakyat 

Indonesia bisa “berteduh” dibawah naungan negara Indonesia. Selain itu, 

pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana, 

namun tetap berasal dari satu pohon yang sama, seperti halnya keragaman 

suku bangsa yang menyatu dibawah nama Indonesia. 

d. Banteng 

“Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat dan Kebijaksanaan 

Permusyawaratan/ Perwakilan” yaitu dimaksudkan banteng merupakan 

hewan sosial yang suku berkumpul, seperti halnya musyawarah dimana 

orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. 

e. Padi dan Kapas 

“Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yaitu dimaksudkan 

pangan dan sandang sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran 

yang merupakan tujuan utama bagi sila ke lima ini. 

2. Pentingnya Persatuan dalam Keragaman 

  Banyaknya suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia berpotensi 

mengalami perpecahan. Lebih berbahaya lagi jika ada wilayah yang ingin 

memisahkan diri dari Negara Kesatuan republik Indonesia (NKRI). Hal itu 

tidak boleh terjadi. Untuk itu untuk menjaga keutuhan negara, kita harus 

besatu. Persatuan harus diutamakan walaupun kita terdiri atas berbagai suku 

bangsa dan budaya yang berbeda. Keragaman suku bangsa merupakan modal 

utama dalam mempertahankan negara dan bangsa Indonesia. 

G. Metode 

Diskusi, Ceramah 

  

H. Media Pembelajaran 

 Buku IPS Terpadu Kelas IV 

 Laptop, Lcd Proyektor 

 PowerPoint 
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I. Rincian Kegiatan Pembelajaran Siswa 

1. Pendahuluan  

 Apersepsi  dan Motivasi : 

o Menyampaikan Indikator dan kompetensi yang diharapkan. 

o Memahami konsep tentang indonesia yang beragam 

 

 

10Menit 

2. Kegiatan Inti  

 Eksplorasi (20 Menit) 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 Memahami istilah bhineka tunggal ika 

 Menjelaskan makna bhineka tunggal ika 

 Menjelaskan makna lambang burung garuda 

 Menjelaskan pentingnya persatuan dan keragaman 

 Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran; dan 

 memfasilitasi peserta 

 Elaborasi (30 Menit) 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 Guru membagi peserta didik menjadi kelompok 

 Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas dan 

diskusi untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan 

maupun tertulis 

 Memberi kesempatan untuk berfikir, menganalisis, 

menyelesaikan maslah, dan bertindak tanpa rasa takut 

 Memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja 

individual maupun kelompok 

 Peserta didik dilihatkan langsung pembelajaran dengan 

penggunaan proyektor 

 Konfirmasi (20 Menit) 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 Guru memberikan soal kerja kelompok setelah 

menerapkan media powerpoint 

 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui 

 

70Menit 
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siswa  

 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan 

3. Penutup  

 Menarik kesimpulan bahwa; 

- Bhineka tunggal ika adalah semboyan negara indonesia 

- Bangsa akan kuat jika terpeliharanya persatuan dan 

kesatuan 

 

10Menit 

 

J. Penilaian 

Tabel Teknik dan Bentuk Instrumen Penilaian 

Teknik  Penilaian Bentuk Instrumen Check 

Tertulis Essay   

 

                  Bandar Lampung,           2016 

 

          Guru Kelas       Guru Praktek 

 

 

       Sumiyati, S.Pd.I                                  Yuke Rizma Gustia 

               NUPTK. 10807365.172003                        NPM. 1211100085 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah MI Al-Khairiyah, 

 

 

Asnah, M.Pd.I 

NUPTK. 6137.7476.4920.0023 
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Lembar Kerja Kelompok 

Ayo Berdiskusi 

 

Nama Kelompok: 

1. ................................ 

2. ................................ 

3. ................................ 

4. ................................ 

 

 

Jawablah pertanyaan di bawah ini ! 

 

1) Apa makna “Bhineka Tunggal Ika” ? 

2)  
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 Jelaskanlah makna dari gambar di atas ! 

3) Pancasila ke berapakah “Persatuan Indonesia” ? Apa maknanya dan Tempelah 

gambar disamping sesuai jawaban ! 

4) Apa Lambang Negara Indonesia ? 

5) Mengapa persatuan dalam keragaman sangat penting ? 

  

  

 

 

 

 

 

 

Kunci Jawaban 

 

1) “Bhineka Tunggal Ika” berarti “Berbeda beda tetapi tetap satu” maksudnya, 

walaupun bangsa indonesia merupakan bangsa yang besar dengan beragam 

budaya, tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang utuh. 

  

2) Makna dari gambar di atas adalah “Ketuhanan yang Maha Esa” yaitu 

dimaksud kan sebagai sebuah cahaya, seperti layaknya Tuhan yang menjadi 

cahaya kerohanian bagi setiap manusia. 

 

3) Pancasila ke 3  
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Maksudnya “Persatuan Indonesia” yaitu dimaksudkan seperti halnya semua 

rakyat Indonesia bisa “berteduh” dibawah naungan negara Indonesia. Selain 

itu, pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana, 

namun tetap berasal dari satu pohon yang sama, seperti halnya keragaman 

suku bangsa yang menyatu dibawah nama Indonesia. 

 

4) Garuda Pancasila. 

 

5) Jika bangsa indonesia tidak memiliki persatuan dalam keragaman maka akan 

hancur terpecah belah dan menjadi hancur. 

 

 

 

 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

Sekolah  : MI Al-Khairiyah 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas/Semester : IV/I 

Materi Pokok : Keragaman Suku Bangsa dan Budaya 

Alokasi Waktu : 2 x 45 jam (1 x Pertemuan) 

Siklus : Ke I Pertemuan ke II 

 

K. Standar Kompetensi 

2. Keragaman Suku Bangsa dan Budaya 
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L. Kompetensi Dasar 

2. Bentuk-bentuk keragaman suku bangsa dan budaya  

 

M. Indikator 

2. Mengidentifikasi bentuk-bentuk keragaman suku bangsa dan budaya 

3. Memberikan contoh keragaman suku bangsa dan budaya yang ada didaerah 

melalui gambar 

 

N. Tujuan Pembelajaran 

2. Siswa dapat membandingkan dan memahami bentuk-bentuk keragaman suku 

bangsa dan budaya 

3. Siswa dapat memahami keragaman suku bangsa dan budaya 

- Bahasa daerah 

- Kesenian daerah 

- Alat musik daerah 

- Rumah adat 

- Pakaian adat 

- Senjata tradisional 

4. Siswa dapat menyebutkan contoh keragaman budaya 

5. Siswa dapat memahami adat dan kebiasaan masyarakat 

 

O. Materi Standar 

Bentuk-bentuk keragaman suku bangsa dan budaya 

P. Urian Materi 

 Bentuk-bentuk Keragaman Suku Bangsa dan Budaya 

1. Keragaman Suku Bangsa  

 Wilayah Indonesia sangat luas. Banyak sekali suku bangsa yang 

mendiami wilayah yang luas ini. mereka menetap daerah yang bermacam 

raga. Ada yang tinggal didaerah pegunungan, dipantai, diperkotaan, dan 

ada yang tinggal dipedaleman. Dengan mengetahui suku-suku yang 

mendiami daerah tempat tinggal kita, diharapkan hubungan antarsuku 

semakin erta. Semakin erat hubungan antarsuku yang mendiami, semakin 

mudah untuk membangun tempat tinggal kita. 

2. Keragaman Budaya 
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a. Bahasa daerah 

b. Kesenian daerah 

c. Alat tradisional musik 

d. Rumah adat 

e. Pakaian adat 

f. Senjata tradisional 

Q. Metode 

 Diskusi, Ceramah 

R. Media Pembelajaran 

 Buku IPS Terpadu Kelas IV 

 Laptop 

 Lcd Proyektor 

 PowerPoint 

 

S. Rincian Kegiatan Pembelajaran Siswa 

4. Pendahuluan  

 Apersepsi dan Motivasi : 

o Menyampaikan Indikator dan kompetensi yang diharapkan. 

o Memahami konsep tentang bentuk-bentuk keragaman suku 

bangsa dan budaya 

 

10Menit 

5. Kegiatan Inti  

 Eksplorasi (20 Menit) 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 Menjelaskan bentuk-bentuk keragaman suku bangsa dan 

budaya 

 Memberikan contoh macam-macam keragaman budaya 

 Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran; dan 

 memfasilitasi peserta 

 Elaborasi (30 Menit) 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas dan 

diskusi untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan 

maupun tertulis 

 Memberi kesempatan untuk berfikir, menganalisis, 

 

70Menit 
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menyelesaikan maslah, dan bertindak tanpa rasa takut 

 Memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja 

individual maupun kelompok 

 Peserta didik dilihatkan langsung pembelajaran dengan 

penggunaan proyektor  

 Konfirmasi (20 Menit) 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 Guru memberikan lembar kerja individu setelah 

menerapkan media  powerpoint 

 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui 

siswa  

 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan 

6. Penutup  

 Menarik kesimpulan bahwa; 

- Keragaman budaya indonesia terlihat pada beragamnya 

bahasa daerah, tarian, lagu, rumah adat, pakaian adta, 

senjata tradisional, dan lain-lain. 

- Indonesia kaya akan suku dan budaya 

 

10Menit 

 

T. Penilaian 

Tabel Teknik dan Bentuk Instrumen Penilaian 

Teknik  Penilaian Bentuk Instrumen Check 

Tertulis Essay   

 

 

             Bandar Lampung, 14 Oktober 2016 

 

          Guru Kelas           Peneliti 

 

 

       Sumiyati, S.Pd.I                                  Yuke Rizma Gustia 

               NUPTK. 10807365.172003                        NPM. 1211100085 
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Mengetahui, 

Kepala Sekolah MI Al-Khairiyah, 

 

 

Asnah, M.Pd.I 

NUPTK. 6137.7476.4920.0023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembar Kerja Siswa 

 

 

Nama : 

 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 

 

1) Ada berapakah provinsi di Indonesia? 

2)  

  Rumah adat di atas merupakan rumah adat dari? 

3) Lagu “Cangget Agung” berasal dari daerah? 
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4)  Perhatikan titik merah pada gambar 

disamping! Apakah nama tarian adat dari provinsi tersebut? 

5) Agar terhindar dari binatang buas, rumah-rumah di pedalaman atau di hutan 

dibentuk dalm bentuk? 

6)  

  Gambar pakaian adat seperti yang tampak pada gambar  

      di samping berasal dari?  

7) Kesenian tradisional madura adalah?  

8) Sebutkan senjata tradisional yang kamu ketahui dan berasal dari daerah mana 

senjata tradisional tersebut? 

9) Sebutkan 6 keragaman budaya yang kita miliki! 

10) Alat musik tradisional dari jakarta adalah? (tempel lah gambar pada jawaban) 

Kunci Jawaban 

 

 

1) 34 Provinsi di Indonesia 

2) Rumah adat Irian Jaya 

3) Provinsi Lampung 

4) Tarian adat Lampung yaitu: Tari Bedana, Tari Sembah. 

5) Rumah Panggung 

6) Karapan Sapi 

7) Provinsi Bali 

8) Salah satunya dari daerah Irian Jaya memiliki senjata tradisional: tombak, 

panah, pisau, parang 

9) Bahasa daerah, Kesenian Daerah, Alat Musik Tradisional, Rumah Adat, 

Pakaian Adat, Senjata Tradisional 

10) Tanjidor 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 

Sekolah  : MI Al-Khairiyah 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas/Semester : IV/I 

Materi Pokok : Keragaman Suku Bangsa dan Budaya 

Alokasi Waktu : 2 x 45 jam (1 x Pertemuan) 

Siklus : Ke II Pertemuan ke I 
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U. Standar Kompetensi 

3. Keragaman Suku Bangsa dan Budaya 

 

V. Kompetensi Dasar 

3. Menghargai keragaman suku bangsa dan budaya  

 

W. Indikator 

4. Menjelaskan cara menghargai keragaman suku bangsa dan budaya 

 

X. Tujuan Pembelajaran 

6. Siswa dapat memahami cara menghargai keragaman suku bangsa dan budaya 

7. Siswa dapat memberikan contoh dan menerapkan cara menghargai keragaman 

suku bangsa dan budaya   

 

Y. Materi Standar 

Menghargai keragaman suku bangsa dan budaya 

 

Z. Urian Materi 

Adat dan Kebiasaan Masyarakat 

 Setiap daerah biasanya memiliki kebiasaan yang diyakinini dan dipatuhi secara 

turun temurun oleh masyarakatnya. Melaksanakan kebiasaan merupakan bentuk 

kepatuhan terhadap nilai-nilai adat yang berlaku didaerah itu. 

 

AA. Metode  

Metode: Diskusi, Ceramah 

 

BB. Media Pembelajaran 

 Buku IPS Terpadu Kelas IV 

 Laptop 

 Lcd Proyektor 

 PowerPoint  

 

CC. Rincian Kegiatan Pembelajaran Siswa 

7. Pendahuluan   
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 Apersepsi  dan Motivasi : 

 Menyampaikan Indikator dan kompetensi yang diharapkan. 

 Memahami konsep tentang menghargai keragaman suku 

bangsa dan budaya 

 

10Menit 

8. Kegiatan Inti  

 Eksplorasi (20 Menit) 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 Menjelaskan cara menghargai keragaman suku bangsa dan 

budaya 

 Menyebutkan contoh cara menghargai keragaman suku 

bangsa dan budaya 

 Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran; dan 

 memfasilitasi peserta 

 Elaborasi (30 Menit) 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 Guru membagi peserta didik menjadi kelompok 

 Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas dan 

diskusi untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan 

maupun tertulis 

 Memberi kesempatan untuk berfikir, menganalisis, 

menyelesaikan maslah, dan bertindak tanpa rasa takut 

 Memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja 

individual maupun kelompok 

 Peserta didik dilihatkan langsung pembelajaran dengan 

penggunaan proyektor 

 Konfirmasi (20 Menit) 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 Guru memberikan soal setelah menerapkan media  

powerpoint 

 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan    

 pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan 

 

70Menit 

9. Penutup   
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 Menarik kesimpulan bahwa; 

- Kita harus saling menghargai dan tak membeda-bedakan 

suku bangsa dan budaya 

10Menit 

 

DD. Penilaian 

Tabel Teknik dan Bentuk Instrumen Penilaian 

Teknik  Penilaian Bentuk Instrumen Check 

Tertulis Essay   

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

             Bandar Lampung, 21 Oktober 2016 

 

          Guru Kelas       Guru Praktek 

 

 

       Sumiyati, S.Pd.I                                  Yuke Rizma Gustia 

               NUPTK. 10807365.172003                        NPM. 1211100085 

 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah MI Al-Khairiyah, 

 

 

Asnah, M.Pd.I 

NUPTK. 6137.7476.4920.0023 
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Lembar Kerja Kelompok 

Ayo Berdiskusi 

 

Nama Kelompok: 

5. ................................ 

6. ................................ 

7. ................................ 

8. ................................ 

 

Jawablah pertanyaan di bawah ini ! 
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1) Mengapa kita perlu menghargai keragaman yang ada dalam masyarakat? 

2) Bagaimana sikap kita terhadap teman yang berbeda suku bangsa dengan kita? 

3) Menerima keragaman suku yang ada di dalam masyarakat merupakan sikap 

yang? 

4) Tuliskan dua dua contoh cara menghargai keragaman yang ada dalam 

masyarakat! 

5) Apa tanggapanmu jika melihat kedua temanmu sedang bertengkar dan 

menghina sukunya satu sama lain? 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kunci Jawaban 

 

1) Karena keragaman suku bangsa dan budaya yang kita miliki merupakan 

modal utama bagi kita semua untuk menjaga dan memelihara persatuan dan 

kesatuan, jika kita tidak menghargai keragaman suku bangsa kita sendiri akan 

berakibat tercerai berai. 

 

2) Kita harus saling menghargai, dan tidak boleh membeda-bedakan suku dan 

budaya. 

 

3) Menghargai keragaman suku bangsa dan budaya. 

 

4) Contohnya yaitu: 
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 Tidak mencela setiap tradisi atau kebiasaan dari suatu masyarakat 

 Tidak membeda-bedakan setiap suku bangsa 

 

5) Melerainya dan menasehatinya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 

Sekolah  : MI Al-Khairiyah 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Kelas/Semester : IV/I 

Materi Pokok : Keragaman Suku Bangsa dan Budaya 

Alokasi Waktu : 2 x 45 jam (1 x Pertemuan) 

Siklus : Ke II Pertemuan ke II 
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A. Standar Kompetensi 

4. Keragaman Suku Bangsa dan Budaya 

 

B. Kompetensi Dasar 

1. Sikap keragaman suku bangsa dan budaya  

 

C. Indikator 

1. Menjelaskan sikap terhadap keragaman suku bangsa dan budaya 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

8. Siswa dapat memahami sikap terhadap keragaman suku bangsa dan budaya 

9. Siswa dapat memberikan contoh dan menerapkan sikap menerima keragaman 

suku bangsa dan budaya 

 

E. Materi Standar 

 Keragaman Suku Bangsa dan Budaya 

F. Urian Materi 

    Sikap terhadap keragaman suku bangsa dan budaya 

  Kita harus mengembangkan sikap dapat menerima keragaman suku bangsa 

dan budaya. Kita tidak boleh membeda-bedakan dari mana kita berasal dan budaya 

apa yang kita miliki. Keragaman suku bangsa dan budaya tersebut harus dapat kita 

manfaatkan untuk menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan. Apabila 

persatuan dan kesatuan telah terpelihara, akan tercipta masyarakat yang aman, 

tentram, sentosa, dan sejahtera. 

 

G. Metode  
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 Metode: Diskusi, ceramah, powerpoint 

 

H. Media Pembelajaran 

 Buku IPS Terpadu Kelas IV 

 Latop 

  Lcd Proyektor 

 PowerPoint 

 

I. Rincian Kegiatan Pembelajaran Siswa 

1. Pendahuluan  

 Apersepsi  dan Motivasi : 

 Menyampaikan Indikator dan kompetensi yang diharapkan. 

 Memahami konsep tentang menghargai keragaman suku 

bangsa dan budaya 

 

10Menit 

2. Kegiatan Inti  

 Eksplorasi (20 Menit) 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 Menjelaskan sikap terhadap keragaman suku bangsa dan 

budaya  

 Menyebutkan contoh sikap menerima keragaman suku 

bangsa dan budaya 

 Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran; dan 

 Elaborasi (30 Menit) 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 Guru membagi peserta didik menjadi kelompok 

 Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas dan 

diskusi untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan 

 

70Menit 
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maupun tertulis 

 Memberi kesempatan untuk berfikir, menganalisis, 

menyelesaikan maslah, dan bertindak tanpa rasa takut 

 Memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja 

individual maupun kelompok 

 Peserta didik dilihatkan langsung pembelajaran dengan 

penggunaan proyektor 

 Konfirmasi (20 Menit) 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 Guru memberikan soal tes lembar individu setelah 

menerapkan media  powerpoint 

 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui 

siswa  

 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan 

3. Penutup  

 Menarik kesimpulan bahwa; 

- Keragaman suku bangsa dan budaya merupakan kekayaan 

bangsa kita, kekayaan bangsa sangat tinggi nilainya. 

Kekayaan bangsa dan budaya inilah yang membedakan 

kita dari negara-negara lainnya. 

 

10Menit 

 

J. Penilaian 

Tabel Teknik dan Bentuk Instrumen Penilaian 

Teknik  Penilaian Bentuk Instrumen Check 

Tertulis Essay   

 

            Bandar Lampung, 28 Oktober  2016 
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          Guru Kelas       Guru Praktek 

 

 

       Sumiyati, S.Pd.I                                  Yuke Rizma Gustia 

               NUPTK. 10807365.172003                        NPM. 1211100085 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah MI Al-Khairiyah, 

 

 

Asnah, M.Pd.I 

NUPTK. 6137.7476.4920.0023 

  

 

Lembar Kerja Siswa 

 

 

Nama : 

 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 

 

6) Mengapa kita perlu menghargai keragaman yang ada dalam masyarakat? 

7) Bagaimana sikap kita terhadap teman yang berbeda suku bangsa dengan kita? 

8) Menerima keragaman suku yang ada di dalam masyarakat merupakan sikap 

yang? 

9) Tuliskan dua dua contoh cara menghargai keragaman yang ada dalam 

masyarakat! 
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10) Apa tanggapanmu jika melihat kedua temanmu sedang bertengkar dan 

menghina sukunya satu sama lain? 

11) Bagaimana sikap anda terhadap teman anda yang berbeda suku dengan anda? 

12) Berikan 2 contoh sikap baik terhadap suku budaya! 

13) Berikan 2 contoh sikap tercela terhadap suku budaya! 

14) Manakah sikap tercela pada gambar disamping? 

(Tempelkan Gambar Pada jawaban)  

15) Manakah Sikap Baik pada gambar disamping? 

(Tempelkan Gambar Pada jawaban)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 

 

6) Karena keragaman suku bangsa dan budaya yang kita miliki merupakan 

modal utama bagi kita semua untuk menjaga dan memelihara persatuan dan 

kesatuan, jika kita tidak menghargai keragaman suku bangsa kita sendiri akan 

berakibat tercerai berai. 

 

7) Kita harus saling menghargai, dan tidak boleh membeda-bedakan suku dan 

budaya. 

 

8) Menghargai keragaman suku bangsa dan budaya. 
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9) Contohnya yaitu: 

 Tidak mencela setiap tradisi atau kebiasaan dari suatu masyarakat 

 Tidak membeda-bedakan setiap suku bangsa 

10) Melerainya dan menasehatinya 

11) Saling menghargai dan menghormati meski berbeda-beda suku 

12) Sikap Baik terhadap suku bangsa: 

a. Tidak mencela suku lain 

b. Menghargai suku lain 

13) Sikap Buruk terhadap suku bangsa: 

a. Mengolok-olok suku lain 

b. Tidak menghargai suku lain 

14) Mengolok Suku Lain 

 

 

 

 

 

15) Menghargai meski berbeda-beda suku 
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LEMBAR OBSERVASI PROSES PEMBEAJARAN 

SIKLUS 1 

(Pertemuan Pertama) 

Pembelajaran Menggunaan Media PowerPoint Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Peserta Didik Pada Mata Pelajaran IPS Kelas IV MI Al-Khairiyah Kaliawi Bandar 

Lampung Tahun 2016/2017 

 

Nama Pengajar/Guru : Yuke Rizma Gustia 

Nama Sekolah  : MI Al-Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung 

Kelas   : IV 
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Hari/Tanggal  : Jumat/07 Oktober 2016 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Materi   :  Keragaman Suku Bangsa dan Budaya 

Jumlah Siswa  : 20 Peserta Didik 

 

Tindak Mengajar 

NO Aspek Yang Diamati 

 

Pengamatan 

 

Siklus I 

 

Ya                    Tidak 

1 

 

 

 

Apersepsi 

 Memotivasi dan membangkitkan semangat 

Peserta Didik untuk belajar  

 Menjelaskan tujuan mempelajari materi serta 

kompetensi yang akan dicapai 

 Menjelaskan pembelajaran menggunakan media 

PowerPoint yang dilaksanakan selama proses 

pembelajaran 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Pembelajaran menggunakan media PowerPoint 

 Peneliti membagi materi pembelajaran menjadi 

beberapa bagian sesuai dengan jumlah peserta 

Didik yang ada di dalam kelas 

 Setelah itu peneliti membagi peserta didik 

menjadi 4 kelompok yang jumlahnya sama 

dengan materi yang dibagi 

 Peneliti membagikan materi kepada peserta 

didik 

 Peneliti mengawasi dan membimbing peserta 

didik dalam jumlah yang sama dengan materi 

yang sudah dibagi 
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 Para anggota kelompok mempresentasikan hasil 

pada masing-masing kelompok 

3 Menutup Pembelajaran 

 Menyimpulkan materi pembelajaran 

 Memberikan pesan-pesan moral terkait dengan 

materi 

 Memberikan tes tertulis individu untuk 

mengetahui tingkat pemahaman siswa sesuai 

kompetensi yang ditentukan  

 

 

                   Pengamat 

                Guru Mata Pelajaran IPS 

 

 

             Sumiyati, S.Pd.I 

               NUPTK. 10807365.172003 

 

 

 

LEMBAR OBSERVASI PROSES PEMBEAJARAN 

SIKLUS 1 

(Pertemuan Kedua) 

Pembelajaran Menggunaan Media PowerPoint Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Peserta Didik Pada Mata Pelajaran IPS Kelas IV MI Al-Khairiyah Kaliawi Bandar 

Lampung Tahun 2016/2017 

 

Nama Pengajar/Guru : Yuke Rizma Gustia 

Nama Sekolah  : MI Al-Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung 

Kelas   : IV 
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Hari/Tanggal  : Jumat/14 Oktober 2016 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Materi   :  Keragaman Suku Bangsa dan Budaya 

Jumlah Siswa  : 20 Peserta Didik 

 

Tindak Mengajar 

NO Aspek Yang Diamati 

 

Pengamatan 

 

Siklus I 

 

Ya                    Tidak 

1 

 

 

 

Apersepsi 

 Memotivasi dan membangkitkan semangat 

Peserta Didik untuk belajar  

 Menjelaskan tujuan mempelajari materi serta 

kompetensi yang akan dicapai 

 Menjelaskan pembelajaran menggunakan media 

PowerPoint yang dilaksanakan selama proses 

pembelajaran 

  

2 Pembelajaran menggunakan media PowerPoint 

 Peneliti membagi materi pembelajaran menjadi 

beberapa bagian sesuai dengan jumlah peserta 

didik yang ada di dalam kelas 

 Setelah itu peneliti membagi peserta didik 

menjadi 4 kelompok yang jumlahnya sama 

dengan materi yang dibagi 

 Peneliti membagikan materi kepada peserta 

didik 

 Peneliti mengawasi dan membimbing peserta 

didik dalam jumlah yang sama dengan materi 

yang sudah dibagi 

 Para anggota kelompok mempresentasikan hasil 

pada masing-masing kelompok 
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 Setelah selesai kerja kelompok peneliti 

memberikan soal postes kepada peserta didik 

3 Menutup Pembelajaran 

 Menyimpulkan materi pembelajaran 

 Memberikan pesan-pesan moral terkait dengan 

materi 

 Memberikan tes tertulis individu untuk 

mengetahui tingkat pemahaman siswa sesuai 

kompetensi yang ditentukan  

 

 

                             Pengamat 

                Guru Mata Pelajaran IPS 

 

 

             Sumiyati, S.Pd.I 

               NUPTK. 10807365.172003 

           

 

 

LEMBAR OBSERVASI PROSES PEMBEAJARAN 

SIKLUS 2 

(Pertemuan Pertama) 

Pembelajaran Menggunaan Media PowerPoint Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Peserta Didik Pada Mata Pelajaran IPS Kelas IV MI Al-Khairiyah Kaliawi Bandar 

Lampung Tahun 2016/2017 

 

Nama Pengajar/Guru : Yuke Rizma Gustia 

Nama Sekolah  : MI Al-Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung 

Kelas   : IV 
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Hari/Tanggal  : Jumat/21 Oktober 2016 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Materi   :  Keragaman Suku Bangsa dan Budaya 

Jumlah Siswa  : 20 Peserta Didik 

 

Tindak Mengajar 

NO Aspek Yang Diamati 

 

Pengamatan 

 

Siklus I 

 

Ya                    Tidak 

1 

 

 

 

Apersepsi 

 Memotivasi dan membangkitkan semangat 

Peserta Didik untuk belajar  

 Menjelaskan tujuan mempelajari materi serta 

kompetensi yang akan dicapai 

 Menjelaskan pembelajaran menggunakan media 

PowerPoint yang dilaksanakan selama proses 

pembelajaran 

  

2 Pembelajaran menggunakan media PowerPoint 

 Peneliti membagi materi pembelajaran menjadi 

beberapa bagian sesuai dengan jumlah peserta 

didik yang ada di dalam kelas 

 Setelah itu peneliti membagi peserta didik 

menjadi 4 kelompok yang jumlahnya sama 

dengan materi yang dibagi 

 Peneliti membagikan materi kepada peserta 

didik 

 Peneliti mengawasi dan membimbing peserta 

didik dalam jumlah yang sama dengan materi 

yang sudah dibagi 

 Para anggota kelompok mempresentasikan hasil 

pada masing-masing kelompok 
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3 Menutup Pembelajaran 

 Menyimpulkan materi pembelajaran 

 Memberikan pesan-pesan moral terkait dengan 

materi 

 Memberikan tes tertulis individu untuk 

mengetahui tingkat pemahaman siswa sesuai 

kompetensi yang ditentukan  

 

 

                        Pengamat 

                Guru Mata Pelajaran IPS 

 

 

             Sumiyati, S.Pd.I 

               NUPTK. 10807365.172003 

       

 

 

 

LEMBAR OBSERVASI PROSES PEMBEAJARAN 

SIKLUS 2 

(Pertemuan Kedua) 

Pembelajaran Menggunaan Media PowerPoint Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Peserta Didik Pada Mata Pelajaran IPS Kelas IV MI Al-Khairiyah Kaliawi Bandar 

Lampung Tahun 2016/2017 

 

Nama Pengajar/Guru : Yuke Rizma Gustia 

Nama Sekolah  : MI Al-Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung 

Kelas   : IV 
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Hari/Tanggal  : Jumat/28 Oktober 2016 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Materi   :  Keragaman Suku Bangsa dan Budaya 

Jumlah Siswa  : 20 Peserta Didik 

 

Tindak Mengajar 

NO Aspek Yang Diamati 

 

Pengamatan 

 

Siklus I 

 

Ya                    Tidak 

1 

 

 

 

Apersepsi 

 Memotivasi dan membangkitkan semangat 

Peserta Didik untuk belajar  

 Menjelaskan tujuan mempelajari materi serta 

kompetensi yang akan dicapai 

 Menjelaskan pembelajaran menggunakan media 

PowerPoint yang dilaksanakan selama proses 

pembelajaran 

  

2 Pembelajaran menggunakan media PowerPoint 

 Peneliti membagi materi pembelajaran menjadi 

beberapa bagian sesuai dengan jumlah peserta 

didik yang ada di dalam kelas 

 Setelah itu peneliti membagi peserta didik 

menjadi 4 kelompok yang jumlahnya sama 

dengan materi yang dibagi 

 Peneliti membagikan materi kepada peserta 

didik 

 Peneliti mengawasi dan membimbing peserta 

didik dalam jumlah yang sama dengan materi 

yang sudah dibagi 

 Para anggota kelompok mempresentasikan hasil 

pada masing-masing kelompok 
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 Setelah selesai kerja kelompok peneliti 

memberikan soal postes kepada peserta didik 

3 Menutup Pembelajaran 

 Menyimpulkan materi pembelajaran 

 Memberikan pesan-pesan moral terkait dengan 

materi 

 Memberikan tes tertulis individu untuk 

mengetahui tingkat pemahaman siswa sesuai 

kompetensi yang ditentukan  

  

 

                     Pengamat 

                Guru Mata Pelajaran IPS 

 

 

             Sumiyati, S.Pd.I 

               NUPTK. 10807365.172003 

 

 

 

Gambar 3 

Dokumentasi Kegiatan Belajar Mengajar di MI Al-Khairiyah Kaliawi Bandar 

Lampung 

Proses Belajar Mengajar Kelas IV 
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Sekolah MI Al-Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung 
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Berdoa Bersama 
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Pembelajaran Menggunakan Media PowerPoint 
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126 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

127 
 

 

Diskusi Kelompok 
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Tanya Jawab 
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Postest 
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Kepala Sekolah MI Al-Khairiyah Kaliawi Bandar Lampung 
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