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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu nama mata pelajaran 

yang diberikan mulai dari jenjang pendidikan dasar dan menengah (Sapriya, 

2009:7). Mata pelajaran IPS juga merupakan mata pelajaran yang sifatnya terpadu 

dari sejumlah mata pelajaran. Pada jenjang sekolah dasar, mata pelajaran IPS 

memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi (BSNP, 2007:18).  

Mata pelajaran IPS pada jenjang sekolah dasar sangat penting untuk diajarkan 

karena dengan sifatnya yang terpadu dari sejumlah mata pelajaran, diharapkan 

peserta didik memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada bidang 

ilmu yang berkaitan. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik juga diarahkan 

untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung 

jawab, serta warga dunia yang cinta damai (BSNP, 2007:18). Berdasarkan hal 

tersebut, guru sebagai pendidik tentunya diharapkan dapat merancang 

pembelajaran IPS yang mampu menarik siswa untuk belajar secara aktif dalam 

memahami materi melalui kegiatan belajar yang menyenangkan.  

Observasi yang dilakukan di kelas V SD Muhammadiyah 2 Banjarejo 

Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan pada tanggal 19 Januari 2012 

diketahui bahwa guru dalam mengajarkan mata pelajaran IPS hanya menggunakan 

LKS karena sekolah hanya menyediakan  LKS  sebagai sumber belajar siswa. 

Metode yang digunakan guru hanya ceramah dan penugasan. Pengorganisasian 

siswa juga  selalu  klasikal. Berdasarkan  wawancara  dengan  guru, siswa  kurang  
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termotivasi untuk belajar dengan sumber belajar yang ada yaitu LKS sehingga 

siswa juga sulit dalam mengingat materi yang diajarkan.  

Observasi kedua yang dilakukan pada tanggal 29 Maret 2012 di kelas V SD 

Muhammadiyah 2 Banjarejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan 

didapatkan nilai Ujian Tengah Semester 2 tahun pelajaran 2011/2012 pada mata 

pelajaran IPS banyak yang kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 

KKM yang ditentukan oleh sekolah pada kelas V untuk mata pelajaran IPS adalah 

65. Ketuntasan klasikal yang ditentukan oleh sekolah adalah 80% dari siswa yang 

mengikuti tes. Jumlah siswa yang belum tuntas adalah 8 siswa dan siswa yang 

tuntas adalah 4 siswa. Ketuntasan  klasikal yang dicapai yaitu 33,3%. Ketuntasan 

klasikal yang dicapai tersebut masih di bawah ketuntasan klasikal yang ditentukan 

sekolah.  

Merujuk pada hasil observasi pertama dan kedua, maka peneliti melakukan 

observasi lanjutan pada tanggal 10 Mei 2012 di kelasV SD Muhammadiyah 2 

Banjarejo Kedungpring Lamongan. Observasi dilakukan dengan mengamati 

proses pembelajaran di kelas, memperoleh data nilai ulangan harian siswa pada 

materi perjuangan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, dan memberikan 

angket motivasi pada siswa. Pembelajaran yang dilaksanakan di kelas masih 

seperti pada observasi pertama yaitu tidak adanya media yang mendukung LKS 

sebagai sumber belajar, metode mengajar guru masih pada ceramah dan 

penugasan, dan pengorganisasian siswa masih klasikal.  

Hasil pemberian angket motivasi pada observasi lanjutan yang dilaksanakan 

pada tanggal 10 Mei 2012 di kelas V SD Muhammadiyah 2 Banjarejo didapatkan 

bahwa perhatian siswa pada mata pelajaran IPS dikategorikan kurang baik 
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berdasarkan rata-rata untuk aspek perhatian (attention) yaitu 1,89. Kesesuaian  

siswa pada mata pelajaran IPS dikategorikan cukup baik berdasarkan rata-rata 

untuk aspek kesesuaian (relevance) yaitu 3,02. Kepercayaan diri siswa pada mata 

pelajaran IPS dikategorikan cukup baik berdasarkan rata-rata untuk aspek percaya 

diri (confidence) yaitu 2,56. Kepuasan siswa pada mata pelajaran IPS 

dikategorikan cukup baik berdasarkan rata-rata untuk aspek kepuasan 

(satisfaction) yaitu 2,63. Dengan demikian, motivasi belajar siswa dikategorikan 

cukup baik berdasarkan rata-rata total untuk keempat aspek yaitu 2,52. Nilai 

ulangan harian siswa pada materi perjuangan mempersiapkan kemerdekaan 

Indonesia juga didapatkan sebanyak 3 siswa yang tuntas belajar dan 9 siswa tidak 

tuntas belajar sehingga ketuntasan klasikal yang diperoleh hanya mencapai 25%.  

Merujuk pada ketiga hasil observasi yang dilakukan maka didapatkan 

permasalahan yaitu rendahnya motivasi dan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPS. Hal tersebut dikarenakan belum adanya inovasi media 

pembelajaran yang mendukung LKS sebagai sumber belajar, metode mengajar 

guru yang monoton, dan pengorganisasian siswa cenderung pada klasikal. Untuk 

mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian tentang 

penggunaan media pembelajaran, salah satunya dengan penggunaan media puzzle 

komik. Media puzzle komik adalah pengembangan dari media komik yang 

merupakan salah satu media pembelajaran visual, dimana media komik 

dimodifikasi menjadi bentuk puzzle sehingga dinamakan puzzle komik.   

Menurut Daryanto (2010: 116) komik dapat didefinisikan sebagai bentuk 

kartun yang mengungkapkan karakter dan menerapkan suatu cerita dalam urutan 

yang erat hubungannya dengan gambar dan dirancang untuk memberikan hiburan 
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kepada para pembaca. Puzzle sendiri merupakan media pembelajaran yang sudah 

dikenal dengan cara bermain menyusun potongan-potongan gambar menjadi 

gambar yang utuh. Media komik yang di modifikasi menjadi bentuk puzzle 

bertujuan agar siswa dapat menyusun potongan-potongan kotak gambar komik 

yang memuat cerita tentang materi menjadi susunan kotak gambar komik yang 

urut pada tiap halaman.  

Menurut Munadi (2010: 100) menjelaskan bahwa adanya perpaduan antara 

bahasa verbal dan nonverbal dalam komik dapat mempercepat pembaca paham 

terhadap isi pesan yang dimaksud, karena pembaca terbantu untuk tetap fokus dan 

tetap dalam jalurnya. Oleh karena itu, media puzzle komik dipilih oleh peneliti 

dengan pertimbangan yaitu: (1) penyusunan media puzzle komik mendorong 

siswa untuk mempelajari materi agar dapat menyusun puzzle komik dengan benar, 

2) penyajian materi dalam bentuk komik dapat memudahkan pemahaman siswa 

terhadap materi melalui gambar, keterangan, dan percakapan pada komik, (3) 

menciptakan kegiatan belajar dengan bermain menyusun puzzle komik secara 

berkelompok.  

Peneliti dalam hal ini berusaha menerapkan pembelajaran dengan media 

puzzle komik pada mata pelajaran IPS yang diharapkan dapat meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar siswa. Pada penelitian ini, peneliti mengambil pokok 

bahasan tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Judul penelitian yang 

dilakukan adalah Penggunaan Media Puzzle Komik untuk Meningkatkan Motivasi 

dan Hasil Belajar Pokok Bahasan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia Siswa 

Kelas V SD Muhammadiyah 2 Banjarejo Kedungpring Lamongan. 
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1.2 Fokus Masalah 

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya motivasi dan hasil 

belajar siswa kelas V SD Muhammadiyah 2 Banjarejo Kecamatan Kedungpring 

Kabupaten Lamongan pada mata pelajaran IPS yang disebabkan oleh beberapa hal 

yaitu: 

1. belum adanya inovasi media yang digunakan dalam pembelajaran IPS.  

2. metode mengajar yang digunakan guru hanya ceramah dan penugasan. 

3. pengorganisasian siswa yang selalu klasikal. 

Merujuk pada permasalahan tersebut, maka peneliti menggunakan media puzzle 

komik pada pelajaran IPS pokok bahasan perjuangan kemerdekaan Indonesia 

untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa.  

1.3 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dan fokus masalah dalam penelitian, maka 

pemasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dalam beberapa pertanyaan pokok 

sebagai berikut.  

1. Bagaimana penggunaan media puzzle komik pada pembelajaran pokok 

bahasan perjuangan kemerdekaan Indonesia dalam meningkatkan motivasi 

dan hasil belajar siswa kelas V SD Muhammadiyah 2 Banjarejo Kedungpring 

Lamongan?  

2. Bagaimana peningkatan motivasi belajar siswa kelas V SD Muhammadiyah 2 

Banjarejo Kedungpring Lamongan pada pokok bahasan perjuangan 

kemerdekaan Indonesia setelah menggunakan media puzzle komik?  
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3. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa kelas V SD Muhammadiyah 2 

Banjarejo Kedungpring Lamongan pada pokok bahasan perjuangan 

kemerdekaan Indonesia setelah menggunakan media puzzle komik?  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini akan berguna apabila bisa menjadi suatu bahan evaluasi pada 

pendidikan, khususnya pada pembelajaran di kelas. Sesuai dengan latar belakang, 

fokus masalah, dan rumusan masalah dalam penelitian yang telah dikemukakan, 

maka tujuan penelitian ini terbagi menjadi tiga tujuan pokok sebagai berikut.  

1. Mendeskripsikan penggunaan media puzzle komik pada pembelajaran pokok 

bahasan perjuangan kemerdekaan Indonesia dalam meningkatkan motivasi 

dan hasil belajar siswa kelas V SD Muhammadiyah 2 Banjarejo Kedungpring 

Lamongan. 

2. Mendeskripsikan peningkatan motivasi belajar siswa kelas V SD 

Muhammadiyah 2 Banjarejo Kedungpring Lamongan pada pokok bahasan 

perjuangan kemerdekaan Indonesia setelah menggunakan media puzzle 

komik. 

3. Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa kelas V SD Muhammadiyah 

2 Banjarejo Kedungpring Lamongan pada pokok bahasan perjuangan 

kemerdekaan Indonesia setelah menggunakan media puzzle komik. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat akan didapat ketika penelitian ini berguna untuk perkembangan di 

dunia pendidikan. Secara umum, manfaat Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini 

adalah dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar pokok bahasan perjuangan 

kemerdekaan Indonesia. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Bagi Guru 

Manfaat penelitian bagi guru antara lain: 

a. Membantu guru dalam menyediakan media pembelajaran yang 

menyenangkan seperti puzzle komik yang diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran.   

b. Memberi wawasan bagi guru dalam memahami macam-macam media 

pembelajaran.  

2. Bagi Siswa 

Manfaat penelitian bagi siswa, antara lain:  

a. Menciptakan kegiatan belajar sambil bermain yang menyenangkan bagi 

siswa.  

b. Membantu siswa dalam memahami materi dengan media puzzle komik.  

c. Dapat menjadi bahan bacaan siswa yang menarik untuk dipelajari sambil 

bermain. 

3. Bagi Sekolah 

Memberikan sumbangan yang baik bagi sekolah dalam rangka perbaikan 

proses pembelajaran. Media puzzle komik diharapkan menjadi media 
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pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran.  

 

1.6 Batasan Istilah 

 Supaya permasalahan ini tidak meluas, maka perlu adanya batasan istilah  

maka peneliti memberi batasan istilah sebagai berikut. 

1. Motivasi belajar adalah kekuatan pendorong dan pengarah perbuatan belajar 

(Mudjiman, 2008: 37).  

2. Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah siswa 

tersebut menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2010: 22).  

3. Puzzle Komik dalam penelitian ini adalah suatu bentuk media pembelajaran 

dengan metode menyusun potongan-potongan kotak gambar komik yang 

memuat cerita tentang materi menjadi susunan kotak gambar komik yang urut 

pada tiap halaman.  

 


