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ABSTRAK 

  

Insani, Aprida Ria. 2018. Penerapan Media Kartun untuk Meningkatkan Minat 

dan Hasil Belajar Mata Pelajaran Tematik Tema Benda, Hewan dan 

Tanaman di Sekitarku (PTK di Kelas I SDN I Wagirkidul Pulung 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2017-2018). Skripsi. Jurusan Pendidikan 

Guru MI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo. Pembimbing Izza Aliyatul Muna M. Sc 

Kata Kunci: Minat, Hasil Belajar dan Media Kartun 

 Dalam keseluruhan proses pendidikan, kegiatan belajar mengajar 

merupakan kegiatan yang paling pokok. Hal ini berarti bahwa berhasil tidaknya 

pencapaian tujuan pendidikan mencangkup tujuan dari setiap jenis kegiatan 

pendidikan (bimbingan, pengajaran, dan latihan), tujuan-tujuan suatu pendidikan 

diluar sekolah, dan tujuan-tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan 

sebagian dari tujuan hidup, yang bersifat menunjang terhadap pencapainya tujuan-

tujuan hidup. Realitanya timbul masalah di kelas I SDN I Wagirkidul Pulung 

Ponorogo dalam proses pembelajaran diantaranya yaitu: Kurangnya minat belajar 

dan terlalu minimnya hasil belajar siswa pada saat kegiatan pembelajaran 

berlangsung. Hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan salah satu guru di SDN I 

Wagirkidul yaitu bu Saitun S. Pd. masalah lain yang ditemukan peneliti adalah 

penggunaan media papan tulis saja sehingga siswa merasa bosan. Untuk itu 

peningkatan mutu harus dilakukan dengan menerapkan penggunaan media yang 

dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. Media itu adalah Media 

Kartun. 

  Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan 

minat dan hasil belajar dengan menggunakan Media Kartun. 

 Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

disajikan dalam II siklus, dalam setiap siklusnya terdiri dari 4 tahap yaitu: 

perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. 

 Hasil penelitian penerapan media kartun terbukti sangat signifikan. Pada 

siklus I siswa yang minatnya sangat tinggi berjumlah 15 siswa dengan persentase 

53,6 %,  siswa yang tuntas hasil belajarnya berjumlah 20 dengan persentase 71,4 

% dan pada siklus II siswa yang minatnya sangat tinggi berjumlah 22  siswa 

dengan persentase 82,1 %, serta hasil belajar siswa yang tuntas berjumlah 28 

dengan persentase 100 %. Simpulan dari penelitian ini  adalah Media Kartun 

dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa kelas I SDN I Wagirkidul 

Pulung Ponorogo 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh sipendidik 

terhadap perkembangan jasmani dan rohani siterdidik menuju terbentuknya 

kepribadian yang utama. Istilah bimbingan atau pimpinan dapat menunjukkan 

sifat hubungan yang kita perlukan dalam usaha-usaha pendidikan. Dalam 

istilah ini tersiratlah dua subjek yang berhubungan yaitu subjek yang “lebih” 

dengan yang “kurang” , yang membimbing mempunyai sifat “lebih” daripada 

yang dibimbing.
2
 Pendidikan juga merupakan proses interaksi manusiawi 

yang ditandai keseimbangan antara kedaulatan subjek didik dengan 

kewibawaan pendidik. Pendidikan merupakan usaha penyiapan subjek didik 

menghadapi lingkungan yang mengalami perubahan yang semakin pesat yang 

berlangsung seumur hidup.
3
 

 Dalam adanya pendidikan tentu untuk mencapai tujuan tertentu, salah 

satunya adalah bagaimana menciptakan suasana belajar yang menarik agar 

siswa tidak merasa jenuh karena belajar di kelas hanya begitu-begitu saja. 

Untuk itu seharusnya guru mencari tahu tentang kondisi yang kiranya dapat 

meningkatkan pembelajaran di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. 

 Tujuan pendidikan merupakan perpaduan dari tujuan-tujuan pendidikan 

yang bersifat pengembangan kemampuan-kemampuan pribadi secara optimal 

                                                           
 

2
Ahmasd D. Marimba, Filsafat Pendidikan Islam (Bandung: ALMA’ARIF, 1947), 20-21. 

 3
Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Manajemen 

Pendidikan (Bandung: ALFABETA, 2009), 12. 
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dengan tujuan-tujuan sosial yang bersifat manusia seutuhnya yang dapat 

memainkan perannya sebagai warga dalam berbagai lingkungan persekutuan 

hidup dan kelompok sosial. Tujuan pendidikan mencangkup tujuan dari setiap 

jenis kegiatan pendidikan (bimbingan, pengajaran, dan latihan), tujuan-tujuan 

suatu pendidikan diluar sekolah, dan tujuan-tujuan pendidikan nasional. Tujuan 

pendidikan sebagian dari tujuan hidup, yang bersifat menunjang terhadap 

pencapainya tujuan-tujuan hidup.
4
 

 Belajar merupakan komponen ilmu pendidikan yang berkenaan dengan 

tujuan dan bahan acuan interaksi, baik yang bersifat eksplisit maupun implisit 

(tersembunyi). Teori-teori yang dikembangkan dalam komponen ini meliputi 

tujuan pendidikan, organisasi kurikulum, isi kurikulum, dan modul-modul 

pengembangan kurikulum. Kegiatan atau tingkah laku belajar terdiri dari 

kegiatan psikis dan fisis yang saling bekerjasama secara terpadu dan 

komprehensif integral. Sejalan dengan itu, belajar dapat difahami sebagai 

berusaha atau berlatih supaya mendapat kepandaian. Dalam implementasinya, 

belajar adalah suatu kegiatan individu memperoleh pengetahuan. Perilaku dan 

keterampilan dengan cara mengolah bahan belajar.
5
 

 Berbicara tentang belajar tentunya didalamnya memiliki  tujuan tersendiri. 

Untuk apa kita belajar sesuatu misalkan belajar mata pelajaran tematik 

tentunya agar bisa menguasai mata pelajaran tematik, dalam proses belajar 

seorang guru harus bisa membangkitkan minat belajar dan hasil belajar 

siswanya. 

                                                           
 4 Redja Mudyaharjo, Pengantar Pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001),12  
5
 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran  (Bandung: ALFABETA, 2013), 11-12. 
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 Belajar itu bisa membosankan jika pola belajarnya hanya begitu-begitu 

saja misalkan ceramah saja, medianya itu-itu saja, agar belajar tidak 

membosankan maka guru harus bisa terus berinovasi setiap harinya. 

Pembelajaran dengan menggunakan media kartun misalnya diharapkan mampu 

meningkatkan minat dan hasil belajar peserta didik dalam proses pembelajaran, 

karena kartun cenderung bisa membuat anak-anak mudah tertarik ketika 

melihatnya dengan bentuknya yang lucu. Ide utama kartun kartun adalah 

menggugah rasa lucu dan kesan utamanya adalah senyum dan ketawa. Kesan 

kritis dan humor  menyebabkan informasi yang disampaikan tahan lama dalam 

ingatan anak.
6
 

 Salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar sekarang ini 

adalah tematik, didalamnya terdapat perpaduan mata pelajaran seperti 

Matematika, IPS, PJOK, IPA, SBdP, PPKn, Bahasa Indonesia. Sehingga sulit 

dipahami jika pembelajaranya monoton (ceramah saja). Sehingga guru 

memerlukan cara dalam menyampaikan pelajaran tematik agar tercipta 

pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. 

 Hakikat pembelajaran tematik merupakan suatu sistem pembelajaran yang 

memungkinkan siswa (secara individu maupun kelompok) aktif mencari, 

menggali, dan menemukan konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, 

bermakna, dan autentik. Siswa harus lebih banyak terlibat dalam setiap 

kegiatan pembelajaran. Pembelajaran lebih diarahkan pada proses pemberian 

bantuan agar siswa mampu belajar untuk mengolah informasi secara maksimal. 

                                                           
 

6
  Usman, M. Basyrudin, Media Pembelajaran (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 47. 
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Hasil belajarnyapun bukan hanya ditandai oleh pengetahuan, keterampilan, dan 

seikap secara sempit, melainkan harus menyangkut fungsi dan kebermaknaan 

dari pengalaman belajar, artinya harus dapat memanfaatkan pengalaman 

tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
7
 

 Berdasarkan  informasi guru siswa kelas 1  di SDN I Wagirkidul Pulung 

Ponorogo, hal ini menyebabkan rendahnya  minat dibuktikan dengan 

banyaknya siswa yang ramai di kelas, ada yang lari-larian dan ada yang keluar 

kelas saat pembelajaran berlangsung  dan hasil belajar siswa yang dibuktikan 

dengan nilai siswa yang masih banyak dibawah KKM dari 28 siswa hanya 8 

siswa yang nilainya mencapai KKM dengan persentase 28,6%  pada mata 

pelajaran tematik.
8
 

  Realita di atas menjadi sebuah masalah yang layak untuk diteliti, karena 

pada hakikatnya minat dan hasil belajar pada proses pembelajaran mata 

pelajaran tematik yang kurang memuaskan. Agar siswa dapat menerima apa 

yang disampaikan guru, dalam pelaksanaan pembelajaran guru harus memilih 

dan menerapkan media yang sesuai dengan materi yang disampaikan. 

 Berangkat dari fenomena diatas, penulis berkeinginan untuk mengadakan 

penelitian tentang minat dan hasil belajar, dengan judul penelitian 

“PENERAPAN MEDIA KARTUN UNTUK MENINGKATKAN MINAT 

DAN HASIL BELAJAR  MATA PELAJARAN TEMATIK TEMA BENDA, 

                                                           
 7

 Najib, Sulhan, Membangun Karakter Pada Anak (Surabaya: SURABAYA 

INTELEKTUAL CLUB, 2012), 55-56. 
 

8
 Wawancara dengan Ibu Saitun Guru SDN I Wagirkidul  pada tanggal 15 November 

2017 pukul 08.30 WIB. 
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HEWAN DAN TANAMAN DI SEKITARKU (PTK di Kelas I SDN  I 

Wagirkidul Pulung Ponorogo Tahun Pelajaran 2017-2018)” 

 

B. Identisikasi Dan Pembatasan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang  telah dikemukakan di atas, maka dapat 

di identifikassi dan dibatasi beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Identifikasi Masalah 

a. Rendahnya minat siswa dalam memperhatikan pelajaran tematik di 

dalam kelas. 

b. Masih rendahnya hasil belajar siswa kelas I SDN I Wagirkidul pada mata 

pelajaran tematik. 

c. Media yang digunakan kurang mendukung, karena dalam kegiatan 

pembelajaran guru hanya menggunakan buku. 

d. Penerapan metode ceramah saja.  

2. Fokus Masalah 

a. Minat belajar  

b. Hasil belajar  

 

C. Rumusan Masalah  

 Berangkat dari identifikasi dan batasan masalah di atas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana hasil pelaksanaan pembelajaran tematik dengan menggunakan 

media kartun pada siswa kelas I di SDN I Wagirkidul Pulung Ponorogo? 
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2. Bagaimana peningkatan minat belajar siswa kelas I mata pelajaran tematik 

dengan menggunakan  media kartun di SDN I Wagirkidul Pulung 

Ponorogo? 

3. Bagaimana peningkatan  hasil belajar siswa kelas I mata pelajaran tematik 

dengan menggunakan media kartun di SDN I Wagirkidul Pulung Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Dalam sebuah penelitian, penentuan tujuan merupakan hal yang sangat 

penting. Karena menjadi pedoman dalam melakukan penelitian. Dengan 

rumusan tersebut, maka peneliti menetapkan tujuan penelitian tindakan kelas 

ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui hasil pelaksanaan pembelajaran tematik dengan 

menggunakan media kartun pada siswa kelas I SDN I Wagirkidul Pulung 

Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui peningkatan minat belajar siswa mata pelajaran tematik 

kelas I dengan menggunakan media kartun di SDN I Wagirkidul Pulung 

Ponorogo 

3. Untuk mengetahui peningkatan  hasil belajar siswa kelas I mata pelajaran 

tematik dengan menggunakan media kartun di SDN I Wagirkidul Pulung 

Ponorogo 
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E. Manfaat Penelitian 

 Kontribusi  penelitian tindakan kelas dapat dilihat baik secara teoritis 

maupun praktis, antara lain sebagai berikut: 

1. Secara teoritis  

 Dalam Penelitian ini diharapkan  media kartun dapat meningkatkan minat 

dan hasil belajar mata pelajaran tematik siswa kelas I di SDN I Wagirkidul 

Pulung Ponorogo 

2. Secara praktis  

a. Bagi siswa, dapat meningkatkan minat dan hasil belajar serta memahami 

dan  menguasai materi  mata pelajaran tematik. 

b. Bagi pendidik, agar pendidik dapat menerapkan media kartun sehingga 

peserta didik tidak bosan pada mata pelajaran tematik. 

c. Bagi lembaga pendidikan, dapat dijadikan pertimbangan dalam 

menentukan kebijakan dalam memilih dan menggunakan media 

pembelajaran tematik. 

d. Bagi peneliti, dari hasil penelitian ini dapat menambah pengalaman 

pengetahuan serta wawasan dalam dunia pendidikan. Khususnya 

pembelajaran tematik menggunakan media kartun pada materi Benda, 

Hewan dan Tanaman di Sekitarku. 

F. Sistematika Pembahasan 

 Sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab, yaitu: 
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 BAB I, dalam bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang 

masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. 

 BAB II, dalam bab ini berisi telaah hasil penelitian terdahulu, landasan 

teori, kerangka berfikir, dan pengajuan hipotesis tindakan. 

 BAB III, dalam bab ini berisi tentang metode penelitian, yang meliputi 

objek penelitian, setting penelitian, variabel yang diamati, prosedur penelitian, 

dan jadwal pelaksanaan penelitian. 

 BAB IV, dalam bab ini berisi tentang temuan dari hasil penelitian tindakan 

kelas yang meliputi, gambaran singkat setting lokasi penelitian, penjelasan per-

siklus, proses analisis data per-siklus dan pembahasan. 

 BAB V, berisi simpulan sebagai jawaban dari pokok bahasan dan saran-

saran yang berhubungan dengan penelitian sebagai masukan untuk pihak 

terkait. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN 

TEORI, KERANGKA BERFIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

TINDAKAN 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

 Dalam penelitian ini, peneliti mengambil telaah terdahulu dari 2 orang 

peneliti terdahulu yang pertama skripsi milik Kumala Cahyani tahun 

2010/2011 dan skripsi yang kedua milik Muhammad Ikhsan Nudin tahun 

2015/2016. 

 Skripsi yang disusun oleh Kumala Cahyani dengan judul Upaya 

Meningkatkan Proses dan Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran Aqidah Akhlak 

Pokok Bahasan Akhlak Terpuji Melalui Media Audio Visual PTK di MIN 

Tamanarum, Magetan kelas III Tahun Pelajaran 2010/2011.
9
  

 Penerapan media audio visual dapat meningkatkan kinerja tanya jawab dan 

sangat efektif untuk diberikan kepada siswa kelas III, hal ini terbukti dengan 

sistem kinerja 36 tanya jawab yang berlangsung baik, dan kondisi sekolah 

mampu memberikan fasilitas dalam pembelajaran dengan menggunakan media 

audio visual. Hasil persentase siswa dalam melakukan tanya jawab pada siklus 

1 sebesar 50%, pada siklus II sebasar 55%, dan pada siklus III sebesar 80%. 

Penerapan media audio visual dapat meningkatkan ketertarikan belajar pada 

materi dan sangat efektif untuk diberikan pada siswa kelas III hal ini terbukti 

                                                           
 9

 Kumala Cahyani, “Upaya Meningkatkan Proses dan Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran 

Aqidah Akhlak Pokok Bahasan Akhlak Terpuji Melalui Media Audio Visual (PTK di Min 

Tamanarum Magetan),”  Skripsi, STAIN Ponorogo, 2010. 
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dengan ketertarikan siswa pada materi sangat antusias dan bersemangat 

ketertarikan belajar siswa pada siklus 1 sebesar 75%, pada siklus II sebasar 

85%, dan pada siklus III sebesar 95%. penerapan media audio visual dapat 

meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran akidah akhlak pada siswa kelas 

III hal ini terbukti dengan hasil belajar siswa persiklus dan hampir semua siswa 

juga mampu melampaui KKM yang telah ditetapkan guru. Hasil prosentase 

perolehan nilai pada siklus 1 sebesar 50%, pada siklus II sebasar 70%, dan 

pada siklus III sebesar 90%. 

 Persamaan pembahasan skripsi terdahulu dengan penelitian penulis adalah 

sama-sama membahas hasil belajar dengan menggunakan metode penelitian 

tindakan kelas. Sedangkan,   perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti adalah media yang digunakanya bukan media audio visual 

tetapi media kartun. 

  Skripsi yang disusun oleh Muhammad Ikhsan Nudin dengan judul Upaya 

Peningkatan Minat Dan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Melalui 

Strategi Jigsaw Learning (Penelitian Tindakan Kelas Pokok Bahasan Zakat 

Siswa Kelas VI Di SDN 1 Duri Slahung  Ponorogo Semester Genap Tahun 

Pelajaran 2015/2016).
10

  Skripsi Progam Studi Pendidikan Guru MI Jurusan 

Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Subyek 

dalam  penelitian ini adalah  seluruh siswa kelas VI di SDN I Duri yang 

berjumlah 14 siswa. Hasil penelitian siklus I minat belajar siswa menunjukkan 

50%, meningkat pada siklus II menjadi 93%, serta hasil belajar siswa pada 

                                                           
 10

 Muhammad Ikhsan Nudin,”Upaya Peningkatan Minat dan Hasil Belajar Pendidikan 

Agama Islam Melalui Strategi Jigsaw Learning, (PTK di SDN I Duri Slahung Ponorogo),” Skripsi, 

STAIN Ponorogo, 2015 
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siklus I menunjukkan 43%, meningkat pada siklus II menjadi 100%. Minat dan 

hasil belajar siswa meningkat berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran  menggunakan strategi Jigsaw Learning dapat 

meningkatakan minat dan hasil belajar.  

 Persamaan pembahasan skripsi terdahulu dengan yang peneliti teliti adalah 

sama-sama meningkatkan minat dan hasil belajar. Sedangkan, perbedaanya 

adalah kalau skripsi terdahulu menggunakan strategi untuk meningkatkan 

minat dan hasil belajar, peneliti menggunakan media untuk meningkatkan 

minat dan hasil belajar. 

 

B. Landasan Teori 

1. Minat Belajar 

a. Pengertian Minat Belajar 

 Minat adalah suatu rasa ketertarikan yang timbul dari diri sendiri 

terhadap sesuatu setelah melihat sesuatu yang ada diluar dirinya. Suatu 

minat dapat timbul karena memiliki keinginan untuk mengetahui dan 

memberikan perhatian terhadapa sesuatu yang diminati. Anak didik 

memiliki minat terhadap sesuatu, cenderung untuk memberikan perhatian 

yang lebih besar terhadap sesuatu tersebut. Minat yang sangat besar 

tersebut merupakan modal yang utama dalam mencapai tujuan 

pembelajaran.
11

 

                                                           
 
 11

 Cholil dan Sugeng Kurniawan, Psikologi Pendidikan (Surabaya: IAIN Sunan Ampel 

Press, 2011), 48. 
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 Secara sederhana minat dapat dipahami sebagai  kecenderungan dan 

kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap suatu hal. 

Istilah minat merupakan terminologi aspek kepribadian yang 

menggambarkan adanya kemauan, dorongan yang timbul dari dalam 

individu unutk memilih objek lain yang sejenis. Sedangkan, belajar 

merupakan proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil 

interaksi dengan lingkunganya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.  

Dari situ dapat disimpulkan bahwa minat belajar adalah sesuatu 

keinginan yang disertai perhatian dan keaktifan yang disengaja yang 

akhirnya melahirkan rasa senang dalam perubahan tingkah laku, baik 

berupa pengetahuan, sikap dan keterampilan.
12

 

 Minat belajar meliputi perhatian, rasa suka, ketertarikan seseorang 

(siswa) terhadap belajar yang ditunjukkan melalui keantusiasan, 

partisipasi dan keaktifan dalam belajar. Minat mengandung unsur kognisi 

(mengenal), emosi (perasaan), dan konasi (kehendak). Oleh sebab itu, 

minat dapat dianggap sebagai respon sadar, sebab kalau tidak demikian, 

minat tidak akan mempunyai arti apa-apa. Unsur kognisi maksudnya 

adalah minat itu didahului oleh pengetahuan dan informasi mengenai 

obyek yang dituju oleh minat tersebut unsur emosi, karena dalam 

partisipasi atau pengalaman itu disertai oleh perasaan tertentu, seperti 

rasa senang, sedangkan unsur konasi merupakan kelanjutan dari unsur 

kognisi. Dari kedua unsur tersebut yaitu yang diwujudkan dalam bentuk 

                                                           
 12  Donni Juni Priansa, Kinerja dan Profesionalisme Guru (Bandung:  ALFABETA, 

2014), 282-283.  
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kemauan dan hasrat untuk melakukan suatu kegiatan. Termasuk kegiatan 

yang ada di sekolah seperti belajar.
13

 

 Minat dapat memengaruhi kualitas belajar seseorang dalam bidang 

studi tertentu. Misalnya, seseorang yang menaruh minat besar terhadap 

mata kuliah ilmu falak akan banyak memusatkan perhatianya pada mata 

kuliah ini daripada mata kuliah lain. Pemusatan perhatian yang intensif 

terhadap materi itulah yang memungkinkan ia belajar lebih giat dan 

berprestasi pada bidang tersebut. Minat seseorang pada pada suatu mata 

kuliah tertentu mendorong dirinya bersikap positif pada mata kuliah yang 

bersangkutan. Bahkan, karena minat, seseorang dapat bersikap negatif 

pada kuliah tertentu, misalya, seorang mahasiswa yang berminat pada 

mata kuliah filsafat terkadang memicingkan matanya pada mahasiswa 

lain yang berminat pada mata kuliah ilmu fiqih. 
14

 

 Secara psikologis faktor yang memengaruhi belajar termasuk juga 

minat. Adanya minat terhadap objek yang dipelajari akan mendorong 

orang untuk mempelajari sesuatu dan mencapai hasil belajar yang 

maksimal. Karena minat merupakan komponen psikis yang berperan 

mendorong seseorang untuk meraih tujuan yang diinginkan, sehingga ia 

bersedia melakukan kegiatan berkisar objek yang diamati.
15

 

b. Macam minat belajar 
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 Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran (Yogyakarta: 

Penerbit TERAS, 2012), 174-175. 
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 Mahmud, Psikologi Pendidikan (Bandung:  PUSTAKA SETIA , 2012), 99. 
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 Nyanyu Khodijah, Psikologi Pendidikan (Jakarta:  RAJAGRAFINDO PERSADA, 
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 Setiap individu peserta didik memiliki berbagai macam minat dan 

potensi. Secara konseptual, Krapp mengkategorikan minat peserta didik 

menjadi tiga dimensi besar. 

1) Minat Personal 

Minat personal terkait erat dengan sikap dan motivasi atas mata 

pelajaran tertentu, apakah dia tertarik atau tidak, apakah dia senang 

atau tidak, dan apakah dia mempunyai dorongan keras dari dalam 

dirinya untuk mengasai mata pelajaran tersebut. Minat personal 

identik dengan minat intrinsik peserta didik yang mengarah pada 

minat khusus ilmu sosial, olahraga, sains, musik, kesusastraan, 

komputer, dan lain sebagainya. Selain itu minat personal peserta didik 

juga dapat diartikan dengan minat peserta didik dalam pilihan mata 

pelajaran. 

2) Minat Situasional 

Minat situasional menjurus pada minat peserta didik yang tidak stabil 

dan relatif berganti-ganti tergantung dari faktor rangsangan dari luar 

dirinya. Misalnya, suasana kelas, cara mengajar guru, dan dorongan 

keluarga. Minat situasional ini merupakan kaitan dengan mata 

pelajaran yang diberikan. 

3) Minat Psikologional 

Minat psikologional erat kaitanya dengan adanya sebuah interaksi 

antara minat personal dengan minat situasional yang terus menerus 

dan berkesinambungan. Jika peserta didik memiliki pengetahuan yang 
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cukup tentang mata pelajaran, dan dia memiliki cukup punya peluang 

untuk mendalaminya dalam aktivitas yang terstruktur (kelas) atau 

pribadi (di luar kelas), serta punya penilaian yang tinggi atas mata 

pelajaran tersebut maka dapat dinyatakan bahwa peserta didik 

memiliki minat psikologional terhadap mata pelajaran tersebut. 

c. Faktor yang Mempengaruhi Minat Belajar 

  Slameto menyatakan beberapa faktor yang mempengaruhi minat 

belajar peserta didik, yaitu: 

1) Faktor Intern 

a) Faktor jasmaniah, seperti faktor kesehatan dan cacat tubuh 

b) Faktor psikologi, seperti intelegensi, perhatian, bakat, kematangan 

dan kesiapan 

2) Faktor Ekstern 

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

anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, 

pengertian orang tua dan Latar belakang kebudayaan 

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

dengan peserta didik, relasi peserta didik dengan peserta didik, 

disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar penilaian 

di atas ukuran, keadaan gedung, metode mengajar dan tugas 

rumah
16

 

2. Hasil Belajar 

                                                           
 16  Donni Juni Priansa, Kinerja...., 283-284. 
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a. Pengertian Hasil Belajar 

 Menurut Gagne hasil belajar ada lima macam, tiga yang pertama 

bersifat kognitif, yang bersifat keempat afektif dan yang kelima bersifat 

psikomotorik.
17

 

 Secara sederhana, yang dimaksud dengan hasil belajar siswa adalah 

kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Untuk 

mengetahui apakah hasil belajar yang dicapai telah sesuai dengan tujuan 

yang dikehendaki dapat diketahui melalui evaluasi (penilaian). Dengan 

dilakukanya evaluasi atau penilaian dapat dijadikan feedback atau tindak 

lanjut, atau bahkan cara untuk mengukur tingkat penguasaan siswa. 

b. Jenis-Jenis Hasil Belajar 

 Jenis-jenis hasil belajar menurut Bloom adalah sebagai berikut 

yaitu: kognitif (pengamatan/perseptual, hafalan/ingatan, 

pengertian/pemahaman, analisis, sintesis, dan evaluasi), afektif 

(penerimaan, sambutan, penghargaan/apresiasi, internalisasi/pendalaman, 

dan karakterisasi penghayatan) dan psikomotorik (keterampilan 

bergerak/bertindak, keterampilan apresiasi verbal dan non verbal).
18

 

 Kemajuan prestasi belajar siswa tidak saja diukur dari tingkat 

penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga sikap dan keterampilan. 

Dengan demikian, penilaian hasil belajar siswa mencakup segala hal 

yang dipelajari di sekolah, baik itu menyangkut pengetahuan, sikap, dan 

                                                           
 17

 Sofia Ira Andriana, Penerapan Teori Belajar IPA dan Penalaran Siswa Sekolah Dasar 

(Surabaya:  DUTA GRAHA PUSTAKA, 2010), 7. 
 18

  Tabrani Rusyan, et al., Pendekatan Dalam Proses Pembelajaran (Bandung:  Remaja 

Rosdakarya, 1994), 22-23. 
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keterampilan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diberikan 

kepada siswa.
19

 

c. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar  

 Faktor yang mempengaruhinya ada 2 yaitu sebagai berikut: 

1) Faktor internal; faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari 

dalam diri peserta didik, yang memengaruhi kemampuan belajarnya. 

Faktor internal ini meliputi: kcerdasan, minat dan perhatian, motivasi 

belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan, serta kondisi fisik dan kesehatan. 

2) Faktor eksternal; faktor yang berasal dari luar diri peserta didik yang 

memengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. 

Keadaan keluarga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Keluarga 

yang morat-marit keadaan ekonominya, pertengkaran suami istri, 

perhatian orangtua yang kurang terhadap anaknya, serta kebiasaan 

sehari-hari berperilaku yang kurang baik dari orangtua dalam 

kehidupan sehari-hari berpengaruh dalam hasil belajar peserta didik.
20

 

3. Pembelajaran Tematik 

a. Pengertian Pembelajaran Tematik 

 Pembelajaran tematik merupakan suatu model dan strategi 

pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran atau 

sejumlah disiplin ilmu melalui pemanduan area isi, keterampilan, dan 

sikap ke dalam suatu tema tertentu, dengan mengkondisikan para siswa 

agar dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih optimal, menarik 
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 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar (Jakarta: 

PRENADAMEDIA GROUP, 2015), 5-6. 
 20
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dan bermakna. Pembelajaran tematik memadukan berbagai mata 

pelajaran dalam kurikulum dan menghubungkanya melalui jaringan topik 

atau tema. Dengan demikian, pembelajaran tematik tidak hanya sebagai 

kerangka materi pembelajaran dan konstruk pengetahuan bagi siswa, 

namun dapat pula dipandang sebagai alat untuk mengkaji berbagai 

budaya bagi siswa. 
21

 

b. Karakteristik pembelajaran tematik 

  sebagai suatu model pembelajaran di sekolah dasar, pembelajaran 

tematik memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut:  

1) Berpusat pada siswa 

2) Memberikan pengalaman langsung 

3) Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas 

4) Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran 

5) Bersifat fleksibel 

6) Hasil pembelajaran sesuai minat dan kebutuhan siswa 

7) Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan.
22

 

  Manfaat pembelajaran tematik yaitu banyak materi yang 

tertuang di mapel mempunyai keterkaitan konsep, sehingga 

pembelajaran menjadi lebih bermakna dan utuh, peserta didik mudah 

memusatkan perhatian karena beberapa mapel dikemas dalam satu 

tema yang sama, peserta didik dapat mempelajari pengetahuan dan 
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212. 
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mengembangkan berbagai kompetensi beberapa mapel dalam tema 

yang sama, menghemat waktu karena beberapa mapel dikemas 

dalam satu tema yang sama.
23

   

4. Media Pembelajaran Kartun 

a. Pengertian Media 

 Kata “media” berasal dari kata latin, merupakan bentuk jamak dari 

kata “medium”. Secara harfiah kata tersebut mempunyai arti perantara 

atau pengantar. Akan tetapi, sekarang kata tersebut digunakan, baik 

untuk bentuk jamak maupun mufrad. Kemudian telah banyak pakar dan 

juga batasan yang memberikan batasan mengenai pengertian media. 

Beberapa diantaranya mengemukakan bahwa media adalah sebagai 

berikut: 

a. National Education Asociation (NEA) memberikan batasan bahwa 

media merupakan sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun 

audio visual. 

b. Briggs berpendapat bahwa media merupakan alat untuk memberikan 

perangsang bagi siswa supaya terjadi proses belajar. 

c. Asociation of Education Comunication Technology (AECT) 

memeberikan batasan bahwa media merupakan segala bentuk dan 

saluran yang dipergunakan untuk proses penyaluran pesan. 

d. Gagne berpendapat bahwa media dalah berbagai jenis komponen 

dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar.
24
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 Media pembelajaran dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang 

dapat digunakan untuk menyalurkan pesan (massage), merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan siswa sehingga dapat 

mendorong proses belajar. Bentuk-bentuk media pembelajaran 

digunakan untuk meningkatkan pengalaman belajar agar menjadi 

lebih konkrit. Pembelajaran tidak hanya dengan menggunakan kata-

kata (symbol verbal). Dengan demikian, dapat diharapkan hasil 

pengalaman belajar yang lebih berarti bagi siswa.
25

 

 Fungsi media sendiri dalam pembelajaran adalah untuk 

menjelaskan hal-hal yang abstrak dan menunjukkan hal-hal yang 

tersembunyi. Ketidakjelasan atau kerumitan bahan ajar dapat dibantu 

dengan menghadirkan media sebagai perantara. Bahkan dalam hal-hal 

tertentu media dapat mewakili kekurangan guru dalam 

mengkomunikasikan materi pelajaran.
26

 

 Dengan demikian, media pembelajaran adalah sarana atau alat 

bantu pendidikan yang dapat diigunakansebagai perantara dalam 

proses pembelajaran untuk mempertinggi efektifitas dan efisiensi 

dalam mencapai tujuan pengajaran.
27

 

b. Media Kartun 
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 Media sangat penting untuk melaksanakan pembelajaran oleh 

sebab itu disini dipaparkan tentang media kartun. Kartun sebagai salah 

satu bentuk komunikasi grafis, adalah suatu gambar interpretatif yang 

menggunakan  simbol-simbol untuk menyampaikan sesuatu pesan secara 

cepat dan ringkas atau sesuatu sikap terhadap orang, situasi, atau 

kejadian-kejadian tertentu. Kemampuanya besar sekali untuk menarik 

perhatian, mempengaruhi sikap dan tingkah laku. Kartun biasanya hanya 

menangkap esensi pesan dan menuangkanya ke dalam gambar sederhana, 

tanpa detail dengan menggunakan simbol-simbol serta karakter yang 

mudah dikenali dan dimengerti dengan cepat. Kalau kartun mengena 

pesan yang besar bisa disajikan secara ringkas dan kesannya akan tahan 

lama di ingatan.
28

 

 Kartun sebagai alat bantu mempunyai manfaat yang penting dalam 

pengajaran, terutama dalam menjelaskan isi bahan dalam satu urutan atau 

mengandung makna. Karakteristik kartun yaitu kartun yang baik 

mengandung satu gagasan saja, humor sering dan membuat orang 

tertawa, kekuatan kartun untuk mempengaruhi pendapat umum, sumber 

informasi yang dicernakan melalui dampat visual yang kuat. Memilih 

dan menilai kartun ialah pemakaianya sesuai tingkat pengalaman, 

kesederhanaan, dan lambang yang jelas.   

Penggunaan kartun sebagai berikut: 

a. Untuk motivasi 
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 sesuai wataknya kartun yang efektif akan menarik bisa menjadi alat   

motivasi yang berguna di kelas  

b. Sebagai ilustrasi 

Seorang guru melaporkan hasil efektif dari penggunaan kartun-kartun 

dalam menggambarkan konsep ilmiah pengajaran. Sebagian dipakai 

untuk mengemukakan beberapa pertanyaan tentang ada-tidaknya 

situasi ilmiah yang dapat digambarkan dalam kartun. Sebagian lagi 

menggambarkan kesalahan-kesalahan dalam menafsirkan isi yang 

terkandung dalam kartun. Namun demikian guru harus selektif dalam 

memilih kartun untuk menjaga reaksi lelucon yang murni diantara 

siswa. 

c. Untuk kegiatan siswa 

Membuat kartun kegiatan siswa seperti tentang kesehatan, kebersihan 

dan keadilan.
29

 

 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa media kartun adalah 

perantara menyampaikan pesan yang lucu sehingga pesan yang 

disampaikan dapat mengena dan tahan lama dalam ingatan anak. 

 

C. Kerangka Berfikir  

 Berangkat dari landasan teori dan telaah pustaka diatas, maka dapat diajukan 

kerangka berfikir penelitian sebagai berikut: 
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1. Jika pembelajaran dengan menggunakan media kartun bisa berjalan dengan 

baik, maka minat siswa dalam kegiatan belajar mengajar mata pelajaran 

Tematik di SDN I wagirkidul Pulung Ponorogo Tahun Pelajaran 2017-2018 

akan semakin baik. 

2. Jika pembelajaran dengan menggunakan media kartun bisa berjalan dengan 

baik, maka hasil belajar siswa dalam mata pelajaran Tematik di SDN 

Wagirkidul I Pulung Ponorogo Tahun Pelajaran 2017-2018 akan semakin 

baik. 

 

D. Pengajuan Hipotesis Tindakan 

 Berdasarkan kerangka berfikir yang dikembangkan di atas, maka peneliti 

mengajukan hipotesis sebagai berikut:  

1. Penerapan media kartun dapat meningkatkkan minat belajar pada mata 

pelajaran tematik kelas I SDN I Wagirkidul Pulung Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2017-2018. 

2. Penerapan media kartun dapat meningkatkan hasil belajar pada mata 

pelajaran tematik kelas I SDN I Wagirkidul Pulung Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2017-2018. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek Tindakan Kelas 

  Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas. Jenis tindakan yang 

memfokuskan pada peningkatan minat dan hasil belajar siswa. Maka teknis 

tindakan yang diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Minat belajar siswa mata pelajaran tematik dengan menggunakan Media 

Kartun kelas I di SDN I Wagirkidul Pulung Ponorogo Tahun Pelajaran 

2017-2018. 

2. Hasil belajar siswa mata pelajaran tematik dengan menggunakan Media 

Kartun kelas I di SDN  I Wagirkidul Pulung Ponorogo tahun Pelajaran 

2017-2018. 

 

B. Setting Subyek Penelitian Tindakan Kelas 

Setting atau lokasi PTK ini adalah Sekolah Dasar Negeri I Wagirkidul 

Pulung Ponorogo, kelas I dengan jumlah siswa 28 yang terdiri dari  siswa 

perempuan  14 dan  siswa laki-laki 14. Pada mata pelajaran tematik. Adapun 

subyek pelaku PTK ini adalah mahasiswa atau peneliti, sedangkan subyek 

penerima PTK adalah siswa Sekolah Dasar Negeri I Wagirkidul Pulung 

Ponorogo. 

Karakteristik siswa rata-rata hampir sama. Lokasi dekat dengan rumah 

peneliti, dengan latar sosial orang tua menengah kebawah. 
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C. Variabel Yang Diamati 

1. Variabel Proses: Minat belajar siswa  mata pelajaran Tematik dengan 

menggunakan Media Kartun pada kelas I di SDN I Wagirkidul Pulung 

ponorogo tahun pelajaran 2017-2018. 

2. Variabel Output: Hasil belajar siswa yang meliputi tingkat kognitif mata 

pelajaran Tematik dengan menggunakan Media Kartun di SDN I 

Wagirkidul Pulung Ponorogo tahun pelajaran 2017-2018 

 

D. Prosedur penelitiam Tindakan Kelas Per-siklus 

  Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). PTK 

merupakan penelitian yang dilakukan terhadap perilaku dan tindakan yang 

muncul di dalam proses pembelajaran yang berlangsung di kelas..
30

 

  Siklus dalam PTK umumnya meliputi planning (rencana), action 

(tindakan), observation (pengamatan), dan reflection (refleksi). Sebelum 

menuju pada ke empat siklus tersebut maka dilakukan perencanaan pra siklus 

untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi sebab-sebab tidak tercapainya 

pembelajaran yang diharapkan. Siklus dalam Penelitian ini dapat digambarkan 

sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 Model Siklus PTK Kurt Lewin 

 

Tabel 3.1 

Prosedur Pelaksanaan PTK Siklus I 

Perencanaan Tindakan Pengamatan Refleksi 

1. Menyusun RPP 

berbasis PTK dengan 

tema benda, hewan 

dan tanaman di 

sekitarku 

2. Menyiapkan 

sumber/bahan/alat/me

dia yang digunakan 

dalam kegiatan 

pembelajaran 

1. Guru 

menjelaskan 

tujuan 

pembelajaran 

2. Guru meminta 

peserta didik 

mengamati 

media kartun 

yang ada di 

papan tulis 

1.Mengamati 

perhatian  

masing-

masing 

peserta didik 

dalam proses 

pembelajaran 

2. Mengamati 

rasa suka 

peserta didik 

1. 

Merefleksikan 

hasil 

pengamatan 

kegiatan 

pembelajaran 

serta 

menganalisis 

hasil belajar 

dengan 
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3. Menyiapkan 

instrumen penilaian 

yang akan diguanakan 

untuk mengukur 

pencapaian 

kompetensi 

4. Menyiapkan kriteria 

ketuntasan minimal 

pencapaian 

kompetensi serta 

menyiapkan tolok ukur 

keberhasilan tindakan 

5. Menyiapkan lembar 

proses pengumpulan 

data yang akan 

digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran 

3. Guru 

memancing 

peserta didik 

untuk berfikir 

kira” apa yang 

akan dipelajari 

4.  Setelah peserta 

didik mengetahui 

apa yang akan 

dipelajari maka 

pembelajaran I 

dimulai 

5. Setelah 

penjelasan guru 

selesai, peserta 

didik diberi 

lembar kerja 

 

 

dalam proses 

pembelajaran 

3. Mengamati 

ketertarikan 

peserta didik 

dalam proses 

pembelajaran 

4. Mengamati 

masing-

masing 

kemampuan 

tersebut 

dengan 

menggunakan 

centang pada 

lembar 

observasi 

terstruktur 

 

menggunakan 

tolok ukur 

yang telah 

ditentukan 

untuk 

mrmbuat 

keputusan 

apakah 

diperlukan 

siklus 

selanjutnya 

 

 

 

 

Lanjutan Tabel 3.1 Prosedur Pelaksanaan PTK Siklus I 
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Tabel 3.2 

Prosedur Pelaksanaan PTK Siklus II 

Perencanaan Tindakan Pengamatan Refleksi 

1. Menyusun RPP 

berbasis PTK dengan 

tema benda, hewan 

dan tanaman di 

sekitarku 

2. Menyiapkan 

sumber/bahan/alat/me

dia yang digunakan 

dalam kegiatan 

pembelajaran 

3. Menyiapkan 

instrumen penilaian 

yang akan diguanakan 

untuk mengukur 

pencapaian 

kompetensi 

4. Menyiapkan kriteria 

ketuntasan minimal 

pencapaian 

kompetensi serta 

1. Guru 

menjelaskan 

tujuan 

pembelajaran 

2. Guru meminta 

peserta didik 

mengamati media 

kartun yang ada 

di papan tulis 

3. Guru 

memancing 

peserta didik 

untuk berfikir 

kira” apa yang 

akan dipelajari 

4. Setelah peserta 

didik mengetahui 

apa yang akan 

dipelajari maka 

pembelajaranpun 

1.Mengamati 

perhatian  

masing-

masing 

peserta didik 

dalam proses 

pembelajaran 

2. Mengamati 

rasa suka 

peserta didik 

dalam proses 

pembelajaran 

3. Mengamati 

ketertarikan 

peserta didik 

dalam proses 

pembelajaran 

4. Mengamati 

masing-

masing 

1.Merefleksikan 

hasil 

pengamatan 

kegiatan 

pembelajaran 

serta 

menganalisis 

hasil belajar 

dengan 

menggunakan 

tolok ukur yang 

telah ditentukan 

untuk mrmbuat 

keputusan 

apakah 

diperlukan 

siklus 

selanjutnya 
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menyiapkan tolok ukur 

keberhasilan tindakan 

5. Menyiapkan lembar 

proses pengumpulan 

data yang akan 

digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran 

dimulai 

5. Setelah 

penjelasan guru 

selesai, peserta 

didik diberi 

lembar tempelan 

yang disitu 

berisi perbedaan 

benda hidup dan 

tak hidup 

kemudian 

menggunting 

rangkaian 

kartunya 

kemudian 

ditempelkan di 

tempat kolom 

benda hidup 

atau bukan 

6. Setelah itu 

guru 

memberikan 

lembar kerja 

kemampuan 

tersebut 

dengan 

menggunakan 

centang pada 

lembar 

observasi 

terstruktur 

 

Lanjutan Tabel 3.2 Prosedur Pelaksanaan PTK Siklus II 
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E. Jadwal Penelitian 

 Pelakasanaan Penelitian Tindakan Kelas dilakukan dalam rangka 

meningkatkan minat dan hasil belajar tematik tema benda, hewan dan tanaman 

di sekitarku dengan menggunakan media kartun pada siswa kelas I SDN I 

Wagirkidul Pulung Ponorogo tahun pelajaran 2017-2018, yang siswanya 

berjumlah 28. Adapun jadwal pelaksanaanya adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.1 

Jadwal Pelaksanaan PTK 

No Jenis Penelitian Waktu Minggu Ke 

1 2 3 4 5 6 7  

1 Perencanaan  √       

2 Persiapan        

 Menyusun konsep pelaksanaan  √      

 Menyussun Instrumen  √      

3 Pelaksanaan        

 Melakukan tindakan siklus I   √     

 Melakukan tindakan siklus II    √    

 Melakukan tindakan siklus III     √   

4 Penyusunan laporan        

 Menyusun konsep laporan      √  

 Menyempurnakan draf laporan       √ 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Singkat Setting Lokasi Penelitian 

  Penelitian ini menggunakan rancangan Penelitian Tindakan 

Kelas (Classroom Action Reseacrh). PTK dilakukan dalam upaya peningkatan 

minat dan hasil belajar siswa mata pelajaran tematik tema benda, hewan dan 

tanaman di sekitarku dengan menerapkan media kartun  siswa kelas I SDN I 

Wagirkidul tahun pelajaran 2017-2018. Penelitian Tindakan Kelas dalam 

rangka perbaikan pembelajaran ini dilaksanakan di  kelas I SDN I Wagirkidul 

Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, dengan jumlah 28 siswa. 

1. Sejarah Singkat Berdirinya SDN I Wagirkidul
31

  

 SDN 1 Wagirkidul didirikan sejak 1921 tahun yang lalu, awal 

berdiri muridnya hanya 7 anak dan kepala sekolahnyapun 1 orang itupun 

mengepalai 2 sekolah yang satunya berada di Pudak. Namun seiring 

perkembangan waktu dan usaha dari warga sekitar yang merangkul para 

pejabat desa untuk ikut berperan serta memajukan pendidikan lambat laun 

sekolah inipun siswanya semakin banyak. Akhirnya sekolahpun 

kekurangan lahan untuk sekolah saking banyaknya murid, maka dari itu 

warga yang bernama Parnun rela menghibahkan lahan miliknya untuk 

dijadikan tambahan gedung lagi tanpa meminta uang ganti. Lahan dan 

tanah pekarangan miliknya digunakan sampai saat ini. 

2. Letak Geografis
32
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 Sekolah Dasar Negeri (SDN) I Wagirkidul merupakan salah satu 

sekolah formal yang beerada di JL. Raya Pulung Pudak Kelurahan 

Wagirkidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Jarak 

ke pusat Kecamatan 8 km, jarak ke pusat Kabupaten 25 km. 

3. Visi, Misi dan Tujuan
33

  

a. Visi Sekolah 

“CAKAP, CERDAS, BERPRESTASI DAN BERBUDAYA LUHUR 

YANG DILANDASI IMAN DAN TAQWA” 

b. Misi Sekolah 

1) Melaksanakan pembelajaran yang kontekstual dan bernuansa  

PAIKEM 

2) Menyiapkan generasi unggul yang memiliki potensi dibidang 

IMTAQ dan IPTEK 

3) Membentuk sumber daya manusia aktif, kreatif, inovatif, dan kerja 

keras sesuai dengan perkembangan zaman 

4) Membangun citra sekolah mandiri, dan sebagai mitra terpercaya di 

masyarakat 

5) Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik 

6)  Mengoptimalkan kegiatan Pengembangan diri Tenaga Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan 

c. Tujuan Sekolah 
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1) Siswa beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

berakhlak mulia 

2) Siswa yang sehat jasmani dan rohani 

3) Siswa memiliki dasar-dasar pengetahuan, kemampuan, dan 

ketrampilan untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih 

tinggi 

4) Mengenal dan mencintai bangsa, masyarakat, dan kebudayaannya 

5) Siswa kreatif, terampil, dan bekerja keras untuk dapat 

mengembangkan diri secara terus menerus 

6) Memiliki Tim Olahraga yang mampu bersaing ditingkat Kecamatan / 

Kabupaten 

7) Memiliki Gudep Pramuka yang dapat berperan aktif baik ditingkat 

Gugus maupun Kwartir Ranting Pulung 

8) Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana untuk kegiatan 

pembelajaran ( perpustakaan, media pembelajaran Matematika, IPA, 

IPS, Olahraga, Seni Budaya, dan Ketrampilan ) dan sarana 

penunjang lainnya ( Ruang Perpustakaan, Musola, ruang komputer, 

ruang UKS ) dengan mengedepankan skala prioritas. 

4. Sarana dan Prasarana
34

 

 Sarana dan prasarana yang dimiliki SDN I Wagirkidul yaitu ada 

6 ruang kelas, koperasi, 2 kamar kecil /wc ( 1 kamar kecil/wc guru dan 1 
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kamar kecil/wc),  siswa), dapur, UKS, Ruang TU, kantor guru dan kantor 

kepala sekolah. Selain itu juga dilengkapi meja dan kursi 

5. Struktur Organisasi SDN I Wagirkidul
35

 

 Struktur organisasi di SDN I Wagirkidul Pulung Ponorogo ini 

susunan tertinggi ditempati oleh Kepala Sekolah yakni Bapak Mohamad 

Maksum S.Pd., dan Ketua Komite yakni Bapak Kasnun yang mempunyai 

kedudukan yang sama. Di bawah kepemimpinan kepala sekolah terdiri 

dari 6 guru kelas, dan 3 guru mapel. Sebagai komponen sekolah, tenaga 

pendidik dan kependidikan memberikan layanan pendidikan kepada 

masyaarakat dalam hal ini. 

6. Keadaan Guru SDN I Wagirkidul
36

 

 Guru SDN I Wagirkidul berjumlah 10 orang, 4 orang laki-laki 

dan 6 perempuan. 5 orang Guru Tidak Tetap dan 5 orang Pegawai Negeri 

Sipil 

 

 

 

7. Keadaan Siswa SDN I Wagirkidul
37

 

 Siswa SDN I Wagirkidul lumayan banyak seluruhnya ada 152, 

seluruhnya terdiri dari keluarga petani, wiraswasta, guru,petugas pom dan 

lainya. 
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B. Penjelasan Data Per-Siklus 

1. Siklus I 

a. Perencanaan 

1. Menyusun RPP berbasis PTK dengan tema benda, hewan dan 

tanaman di sekitarku 

2. Menyiapkan sumber/bahan/alat/media yang digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran 

3. Menyiapkan instrumen penilaian yang akan diguanakan untuk 

mengukur pencapaian kompetensi 

4. Menyiapkan kriteria ketuntasan minimal pencapaian kompetensi 

serta menyiapkan tolok ukur keberhasilan tindakan 

5. Menyiapkan lembar proses pengumpulan data yang akan digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran 

 

 

 

b. Pelaksanaan 

1. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 

2. Guru meminta peserta didik mengamati media kartun yang ada di 

papan tulis 

3. Guru memancing peserta didik untuk berfikir kira” apa yang akan 

dipelajari 
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4. Setelah peserta didik mengetahui apa yang akan dipelajari maka 

pembelajaran dimulai 

5. Setelah penjelasan guru selesai, peserta didik diberi lembar kerja 

c. Observasi 

1. Mengamati perhatian  masing-masing peserta didik dalam proses 

pembelajaran 

2. Mengamati rasa suka peserta didik dalam proses pembelajaran 

3. Mengamati ketertarikan peserta didik dalam proses pembelajaran 

4. Mengamati masing-masing kemampuan tersebut dengan 

menggunakan centang pada lembar observasi terstruktur 

 Teknik observasi dilakukan secara terus menerus dalam kegiatan 

pembelajaran. Sedangkan observasi ini dilakukan untuk mengetahui 

minat dan hasil belajar siswa  setelah diterapkannya media kartun 

pada mata pelajaran Tematik Tema Benda, Hewan dan Tanaman di 

Sekitarku pada siswa kelas I SDN I Wagirkidul Pulung Ponorogo 

 Adapun data hasil Penelitian Tindakan Kelas pada siklus I yaitu 

tentang minat siswa yang meliputi perhatian, rasa suka, dan 

ketertarikan siswa dalam proses pembelajaran. Hasil yang diperoleh 

disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.1 

Data Minat Siklus I
38
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 Hasil observasi terstruktur tanggal 28 Maret 2018 di kelas I SDN I Wagirkidul Pulung. 
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No. 

           

Nama Siswa 

 

Kriteria  
Keterangan 

A B C F 

1 
Ahmad Fiki 

Alhafis 

4 4 2 10 Sangat Tinggi 

2 
Aidhil Iqbal 

Ramadhani 

3 2 3 8 Tinggi 

3 
Ainun Syahruul 

Fathoni 

2 2 1 5 Sedang 

4 
Alfilda Einstein 

Syuja 

4 3 4 11 Sangat Tinggi 

5 
Alvia Eka Nur 

Prisa E.P. 

3 3 4 10 Sangat Tinggi 

6 
Aulia Fauzia 

Zahra 

3 4 4 11 Sangat Tinggi 

7 
Aurellia 

Maharani 

3 2 2 7 Tinggi 

8 
Bastyo Zaky 

Maulana 

3 2 1 6 Sedang 

9 
Cecilya Locca 

Laurent 

3 4 4 11 Sangat Tinggi 

10 
Endhis Zhivilia 

Ananda E. 

2 2 4 8 Tinggi 

11 
Fadhil Akhmed 

Bukhori 

3 2 2 7 Tinggi 

12 
Farel Dwi Putra 

N. 

3 2 1 6 Tinggi 

 

Lanjutan Tabel 4.1 Data Minat Siswa Siklus I 

  

No. 

           

Nama Siswa 

 

Kriteria  
Keterangan 

A B C F 

13 
Iffatul Mawa 

Aliyah 

4 3 1 8 Tinggi 

14 
Jason Keysa 

Alfaro 

4 4 2 10 Sangat Tinggi 

15 
Kanza Metha 

Keyla R. 

4 3 1 8 Tinggi 

16 
Khoirul Anam 

Amirulloh 

3 3 4 10 Sangat Tinggi 

17 
Lovelly Angel 

Velisya A. 

4 4 2 10 Sangat Tinggi 
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18 
M. Asrori Zainal 

Fu’ad 

2 3 1 6 Sedang 

19 
M. Atakhirir 

Ramdani W. 

4 4 2 10 Sangat Tinggi 

20 
Mutiara Khanza 

M. 

3 3 4 10 Sangat Tinggi 

21 
Revita Icha 

Viranda 

4 3 4 11  Sangat Tinggi 

22 
Riko Aldino 

Oktavian 

1 2 2 5 Sedang 

23 
Rindhani Endah 

S. 

4 3 1 8 Tinggi 

24 
Saskia Fayyadul 

Wiladah 

4 2 4 10 Sangat Tinggi 

25 
Stanley 

Ferdinand E 

4 3 3 10 Sangat Tinggi 

26 
Winda Chusnia 

Ramadhani 

2 4 4 10 Sangat Tinggi 

27 
Yoga Saktiawan 4 2 4 10 Sangat Tinggi 

28 
Zidan Fatiyan 

Akbar 

4 2 1 7 Tinggi 

 Total 91 80 72 243  

 Nilai Rata-Rata 3,25 2,85 2,57 78,67 Tinggi 

 

 

Keterangan     Keterangan Penilaian 

1. A = Perhatian    1. 4 = Sangat Tinggi (10-12) 

2. B = Rasa Suka    2. 3 = Tinggi (7-9) 

3. C = Ketertarikan    3. 2 = Sedang (4-6) 

      4. 1 = Rendah (1-3) 

  Berdasarkan nilai rata-rata data minat peserta didik maka dapat 

disimpulkan hasil keseluruhan peserta didik dengan persentase yang 

ditunjukkan pada tabel berikut: 

Persentase = Jumlah keseluruhan siswa yang minat berdasarkan rat-rata x 

100 

Jumlah seluruh siswa = 28 
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Minat siswa sangat tinggi  = 15/28 x 100 = 53,6 % 

Minat siswa tinggi             = 9/28 x 100   = 32,1 % 

Minat siswa sedang           = 4/28 x 100   = 14,3 % 

Minat siswa rendah           = 0/28 x 100   = 0 % 

Tabel 4.2  

Hasil Minat Siklus I 

Minat Jumlah Siswa Prosentase 

Sangat tinggi 15 53,6 % 

Tinggi  9 32,1 % 

Sedang 4 14,3 % 

Rendah  0 0 % 

 

 

Tabel 4.3  

Data Hasil Tes Siklus I 

No. Nama Siswa Nilai Keteragan 

1 
Ahmad Fiki Alhafis 80 Tuntas 

2 
Aidhil Iqbal Ramadhani 70 Tidak Tuntas 

3 
Ainun Syahruul Fathoni 75 Tuntas 

4 
Alfilda Einstein Syuja 80 Tuntas 

5 
Alvia Eka Nur Prisa E.P. 85 Tuntas 

6 
Aulia Fauzia Zahra 65 Tidak Tuntas 

7 
Aurellia Maharani 84 Tuntas 

8 
  Bastyo Zaky Maulana 75 Tuntas 

9 
Cecilya Locca Laurent 80 Tuntas 
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10 
Endhis Zhivilia Ananda 

E. 

77 Tuntas 

11 
Fadhil Akhmed Bukhori 66 Tidak Tuntas 

12 
Farel Dwi Putra N. 65 Tidak Tuntas 

13 
Iffatul Mawa Aliyah 78 Tuntas 

14 
Jason Keysa Alfaro 85 Tuntas 

15 
Kanza Metha Keyla R. 80 Tuntas 

16 
Khoirul Anam 

Amirulloh 

55 Tidak Tuntas 

17 
Lovelly Angel Velisya 

A. 

78 Tuntas 

18 
M. Asrori Zainal Fu’ad 60 Tidak Tuntas 

19 
M. Atakhirir Ramdani 

W. 

82 Tuntas 

20 
Mutiara Khanza M. 80 Tuntas 

21 
Revita Icha Viranda 77 Tuntas 

22 
Riko Aldino Oktavian 60 Tidak Tuntas 

23 
Rindhani Endah S. 75 Tuntas 

Lanjutan Tabel 4.3 Data Hasil Tes Siklus I 
 

No. Nama Siswa Nilai Keteragan 

24 
Saskia Fayyadul 

Wiladah 

80 Tuntas 

25 
Stanley Ferdinand E 85 Tuntas 

26 
Winda Chusnia 

Ramadhani 

72 Tidak Tuntas 

27 
Yoga Saktiawan 76 Tuntas 

28 
Zidan Fatiyan Akbar 75 Tuntas 

Jumlah 1.875 

Rata-rata 66,96  

Persentase Ketuntasan 71,42 % 

 

Tabel 4.4  
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Hasil Tes Siklus I 

Ketuntasan Jumlah Pencapaian  Prosentase 

Tuntas  20 Siswa 71.4 % 

Tidak Tuntas 8 Siswa 28,6 % 

 

d. Refleksi 

  Berdasarkan data yang diperoleh dari tindakan dan observasi dari 

PTK mata pelajaran tematik tema benda, hewan dan tanaman di 

sekitarku dengan menggunakan media kartun, peneliti menyimpulkan 

bahwa kegiatan pembelajaran pada siklus I sudah mencapai hasil yang 

memuaskan dikarenakan sudah banyak peserta didik yang memahami 

materi pelajaran. Hal ini dapat dilihat 15 siswa/siswi minatnya sangat 

tinggi dari 28 siswa/siswi dengan persentase 53,6%. Dan 20 siswa/siswi 

yang tuntas dari 28 siswa/siswi dengan persentase 71,4%, tetapi peneliti 

mengadakan perbaikan pembelajaran siklus II agar minat peserta didik 

lebih meningkat untuk mencapai hasil yang maksimal. 

2. Siklus II 

a. Perencanaan 

1. Menyusun RPP berbasis PTK dengan tema benda, hewan dan 

tanaman di sekitarku 

2. Menyiapkan sumber/bahan/alat/media yang digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran 
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3. Menyiapkan instrumen penilaian yang akan diguanakan untuk 

mengukur pencapaian kompetensi 

4. Menyiapkan kriteria ketuntasan minimal pencapaian kompetensi 

serta menyiapkan tolok ukur keberhasilan tindakan 

5. Menyiapkan lembar proses pengumpulan data yang akan digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran 

 

 

b. Pelaksanaan 

1. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 

2. Guru meminta peserta didik mengamati media kartun yang ada di 

papan tulis 

3. Guru memancing peserta didik untuk berfikir kira” apa yang akan 

dipelajari 

4. Setelah peserta didik mengetahui apa yang akan dipelajari maka 

pembelajaranpun dimulai 

5. Setelah penjelasan guru selesai, peserta didik diberi lembar tempelan 

yang disitu berisi perbedaan benda hidup dan tak hidup kemudian 

menggunting rangkaian kartunya kemudian ditempelkan di tempat 

kolom benda hidup atau bukan 

6. Setelah itu guru memberi pemahaman lebih lanjut kemudian 

memberikan lembar kerja 
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c. Observasi 

1. Mengamati perhatian  masing-masing peserta didik dalam proses 

pembelajaran 

2. Mengamati rasa suka peserta didik dalam proses pembelajaran 

3. Mengamati ketertarikan peserta didik dalam proses pembelajaran 

4. Mengamati masing-masing kemampuan tersebut dengan 

menggunakan centang pada lembar observasi terstruktur 

 Teknik observasi dilakukan secara terus menerus dalam kegiatan 

pembelajaran. Sedangkan observasi ini dilakukan untuk mengetahui 

minat dan hasil belajar siswa  setelah diterapkannya media kartun 

pada mata pelajaran Tematik Tema Benda, Hewan dan Tanaman di 

Sekitarku pada siswa kelas I SDN I Wagirkidul Pulung Ponorogo 

 Adapun data hasil Penelitian Tindakan Kelas pada siklus II yaitu 

tentang minat siswa yang meliputi perhatian, rasa suka, dan 

ketertarikan siswa dalam proses pembelajaran. Hasil yang diperoleh 

disajikan dalam tabel berikut. 

 

Tabel 4.5 

Data Minat Siklus II
39

 

No. 

           

Nama Siswa 

 

Kriteria  
Keterangan 

A B C F 

1 
Ahmad Fiki 

Alhafis 

4 4 4 12 Sangat 

Tinggi 
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 Hasil observasi terstruktur tanggal 11 April 2018 
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2 
Aidhil Iqbal 

Ramadhani 

3 2 4 9 Tinggi 

3 
Ainun Syahruul 

Fathoni 

4 2 2 8 Tinggi 

4 
Alfilda Einstein 

Syuja 

4 3 4 11 Sangat 

Tinggi 

5 
Alvia Eka Nur 

Prisa E.P. 

4 4 4 12 Sangat 

Tinggi 

6 
Aulia Fauzia Zahra 3 4 4 11 Sangat 

Tinggi 

Lanjutan Tabel 4.5 Data Minat Siswa Siklus II 
  

No. 

           

Nama Siswa 

 

Kriteria  
Keterangan 

A B C F 

7 
Aurellia Maharani 3 4 4 11 Sangat 

Tinggi 

8 
Bastyo Zaky 

Maulana 

2 3 3 8  Tinggi 

9 
Cecilya Locca 

Laurent 

4 3 4 11 Sangat 

Tinggi 

10 
Endhis Zhivilia 

Ananda E. 

3 3 4 10 Sangat 

Tinggi 

11 
Fadhil Akhmed 

Bukhori 

3 4 4 11 Sangat 

Tinggi 

12 
Farel Dwi Putra N. 3 3 3 9 Tinggi 

13 
Iffatul Mawa 

Aliyah 

4 3 4 11 Sangat 

Tinggi 

14 
Jason Keysa Alfaro 4 4 2 10 Sangat 

Tinggi 

15 
Kanza Metha 

Keyla R. 

4 3 4 11 Sangat 

Tinggi 

16 
Khoirul Anam 

Amirulloh 

3 3 4 10 Sangat 

Tinggi 

17 
Lovelly Angel 

Velisya A. 

4 4 2 10 Sangat 

Tinggi 

18 
M. Asrori Zainal 

Fu’ad 

3 4 4 11 Sangat 

Tinggi 

19 
M. Atakhirir 

Ramdani W. 

4 4 2 10 Sangat 

Tinggi 

20 
Mutiara Khanza M. 3 3 4 10 Sangat 

Tinggi 
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21 
Revita Icha 

Viranda 

4 3 4 11  Sangat 

Tinggi 

22 
Riko Aldino 

Oktavian 

3 2 2 7 Tinggi 

23 
Rindhani Endah S. 4 2 4 10 Sangat 

Tinggi 

24 
Saskia Fayyadul 

Wiladah 

4 4 4 12 Sangat 

Tinggi 

25 
Stanley Ferdinand 

E 

4 3 4 11 Sangat 

Tinggi 

Lanjutan Tabel 4.5 Data Minat Siswa Siklus II 
  

No. 

           

Nama Siswa 

 

Kriteria  
Keterangan 

A B C F 

26 
Winda Chusnia 

Ramadhani 

3 3 4 10 Sangat 

Tinggi 

27 
Yoga Saktiawan 4 4 3 11 Sangat 

Tinggi 

28 
Zidan Fatiyan 

Akbar 

4 4 4 12 Sangat 

Tinggi 

 
Total 99 92 99 90  

 
Nilai Rata-Rata 3,2

5 

3,28 3,53 10,35  Sangat Tinggi 

 

Keterangan     Keterangan Penilaian 

4. A = Perhatian    1. 4 = Sangat Tinggi (10-12) 

5. B = Rasa Suka    2. 3 = Tinggi (7-9) 

6. C = Ketertarikan    3. 2 = Sedang  (4-6) 

      4. 1 = Rendah (1-3) 

  Berdasarkan nilai rata-rata data minat peserta didik maka dapat 

disimpulkan hasil keseluruhan peserta didik dengan persentase yang 

ditunjukkan pada tabel berikut: 

Persentase = Jumlah keseluruhan siswa yang minat berdasarkan rat-rata x 

100 

Jumlah seluruh siswa = 28 

Minat siswa sangat tinggi = 23/28 x 100 = 82,1 % 
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Minat siswa tinggi            = 5/28 x 100 = 17,9 % 

Minat siswa sedang          = 0/28 x 100   = 0 % 

Minat siswa rendah          = 0/28 x 100   = 0 % 

 

Tabel 4.6 

 Hasil Minat Siklus II 

Minat Jumlah Siswa Prosentase 

Sangat tinggi 23 82,1 % 

Tinggi 5 17,9  % 

Sedang  0 0 % 

Rendah 0 0 % 

 

Tabel 4.7 

Data Hasil Tes Siklus II 

No. Nama Siswa Nilai Keteragan 

1 
Ahmad Fiki Alhafis 100 Tuntas 

2 
Aidhil Iqbal Ramadhani 98 Tuntas 

3 
Ainun Syahruul Fathoni 80 Tuntas 

4 
Alfilda Einstein Syuja 90 Tuntas 

5 
Alvia Eka Nur Prisa E.P. 95 Tuntas 

6 
Aulia Fauzia Zahra 80 Tuntas 

7 
Aurellia Maharani 90 Tuntas 

8 
  Bastyo Zaky Maulana 82 Tuntas 

9 
Cecilya Locca Laurent 88 Tuntas 

10 
Endhis Zhivilia Ananda 

E. 

90 Tuntas 
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11 
Fadhil Akhmed Bukhori 88 Tuntas 

12 
Farel Dwi Putra N. 80 Tuntas 

13 
Iffatul Mawa Aliyah 90 Tuntas 

14 
Jason Keysa Alfaro 100 Tuntas 

Lanjutan Tabel 4.7 Data Hasil Tes Siklus II 
 

No. Nama Siswa Nilai Keteragan 

15 
Kanza Metha Keyla R. 85 Tuntas 

16 
Khoirul Anam 

Amirulloh 

82 Tuntas 

17 
Lovelly Angel Velisya 

A. 

80 Tuntas 

18 
M. Asrori Zainal Fu’ad 85 Tuntas 

19 
M. Atakhirir Ramdani 

W. 

85 Tuntas 

20 
Mutiara Khanza M. 92 Tuntas 

21 
Revita Icha Viranda 85 Tuntas 

22 
Riko Aldino Oktavian 85 Tuntas 

23 
Rindhani Endah S. 80 Tuntas 

24 
Saskia Fayyadul 

Wiladah 

85 Tuntas 

25 
Stanley Ferdinand E 90 Tuntas 

26 
Winda Chusnia 

Ramadhani 

80 Tuntas 

27 
Yoga Saktiawan 92 Tuntas 

28 
Zidan Fatiyan Akbar 95 Tuntas 

Jumlah 2.452 

Rata-rata 87,6 

Persentase Ketuntasan 100 % 

 

 

 



 

52 
 

 

 

Tabel 4.8  

Hasil Tes Siklus II 

Ketuntasan Jumlah Pencapaian  Prosentase 

Tuntas  28 Siswa 100 % 

Tidak Tuntas 0 Siswa 0 % 

 

d. Refleksi 

  Berdasarkan data yang diperoleh dari tindakan dan observasi dari 

PTK mata pelajaran tematik tema benda, hewan dan tanaman di 

sekitarku dengan menggunakan media kartun, peneliti menyimpulkan 

bahwa kegiatan pembelajaran pada siklus II sudah mencapai hasil yang 

memuaskan dikarenakan sudah banyak peserta didik yang memahami 

materi pelajaran. Hal ini dapat dilihat 23 siswa/siswi yang minatnya 

sangat tinggi dari 28 siswa/siswi dengan persentase 82,1 %. Dan 28 

siswa/siswi yang tuntas dari 28 siswa/siswi dengan persentase 100 %, 

selain itu peneliti menyimpulkan bahwa pemahamannya sudah baik. 

Dengan demikian peneliti tidak mengadakan lagi siklus selanjutnya 

karena peningkatan minat dan hasil belajar sudah berhasil. 
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C. Proses Analisis Data Per-Siklus 

 Analisis data sebagai hasil penelitian meliputi Hasil belajar 

siswa/siswi dalam proses pembelajaran dengan menerapkan media kartun pada 

mata pelajaran tematik tema benda, hewan dan tanaman di sekitarku, disajikan 

dalam 2 siklus sebagai berikut: 

1. Siklus I 

 Dalam kegiatan pembelajran siklus I, kegiatan yang dilakukan 

adalah perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Berdasarkan 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan telah diperoleh dua jenis data, yaitu 

data  minat seluruh  dan hasil belajar pada mata pelajaran tematik tema 

benda, hewan dan tanaman di sekitarku, media yang dipilih adalah media 

kartun. Hasil penelitian siklus I dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah 

ini: 

Tabel 4.9  

Hasil Minat  Siklus I 

Minat Jumlah Siswa Prosentase 

Sangat tinggi 15 53,6 % 

Tinggi 9 32,1 % 

Sedang 4 14,3 % 

Rendah 0 0 % 

 

 

Tabel 4.10  
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Hasil Tes Siklus I 

Ketuntasan Jumlah Pencapaian  Prosentase 

Tuntas  20 Siswa 71.4 % 

Tidak Tuntas 8 Siswa 28,6 % 

 

Keterangan: 

 Dalam kegiatan pembelajaran tematik pada siklus I, siswa yang 

minatnya sangat tinggi berjumlah 15 siswa dengan persentase 53,6 %, siswa 

yang minatnya tinggi berjumlah 9 siswa dengan persentase 32,1 % dan  

siswa minatnya sedang berjumlah 4 dengan persentase 14,3 %. Hal ini 

membuktikan bahwa minat siswa masih belum maksimal serta hasil 

belajarnya siswa yang tuntas berjumlah 20 dengan persentase 71,4 % dan 

yang tidak tuntas berjumlah 8 siswa dengan persentase 28,6 % masih belum 

maksimal, sehingga perlu mengadakan kegiatan pembelajaran siklus II. 

2. Siklus II 

 Dalam kegiatan pembelajaran siklus II, kegiatan yang dilakukan 

adalah perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Berdasarkan 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan telah diperoleh dua jenis data, yaitu 

data  minat seluruh  dan hasil belajar pada mata pelajaran tematik tema 

benda, hewan dan tanaman di sekitarku, media yang dipilih adalah media 

kartun. Hasil penelitian siklus I dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah 

ini: 

Tabel 4.11 
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 Hasil Minat Siklus II 

Minat Jumlah Siswa Prosentase 

Sangat tinggi 23 82,1 % 

Tinggi 5 17,9  % 

Sedang 0 0 % 

Rendah 0 0 % 

 

Tabel 4.12 

 Hasil Tes Siklus II 

Ketuntasan Jumlah Pencapaian  Prosentase 

Tuntas  28 Siswa 100 % 

Tidak Tuntas 0 Siswa 0 % 

 

Keterangan: 

 Dalam kegiatan pembelajaran tematik pada siklus II ini, hasil 

pembelajaran berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Siswa 

yang minatnya sangat tinggi berjumlah 22  siswa dengan persentase 82,1 %, 

siswa yang minatnya tinggi berjumlah 6 siswa dengan persentase 17,9 % 

dan  siswa minatnya rendah berjumlah 0 dengan persentase 0 %. Hal ini 

membuktikan bahwa minat siwa sudah maksimal serta hasil belajarnya 

siswa yang tuntas berjumlah 28 dengan persentase 100 % dan yang tidak 

tuntas berjumlah 0 siswa dengan persentase 0 % sudah maksimal, sehingga 
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perlu mengadakan kegiatan pembelajaran siklus II. Sehingga tidak perlu 

mengadakan kegiatan pembelajaran atau siklus lanjutan. 

 

D. Pembahasan 

Tabel 4.13 

Profil Hasil Minat Siswa 

Minat Siklus Jumlah 

Pencapaian 

Persentase 

Sangat Tinggi I 15 53,6 % 

II 22 82,1 % 

Tinggi I 9 32,1 % 

II 6 17,9  % 

Sedang I 4 14,3 % 

II 0 0 % 

Rendah I 0 0 % 

II 0 0 % 

 

 Jika disajikan dalam bentuk grafik, maka profil hasil penelitian pada tabel 

4.13 diatas dapat dilihat pada gambar sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 Grafik Hasil Minat Siswa 

 Semua minat belajar siswa meningkat dengan sangat memuaskan, hal ini 

dapat dilihat pada grafik diatas yang menunjukkan bahwa hasil siklusnya 

mengalami peningkatan yang sangat baik dengan menggunakan media kartun 

pada mata pelajaran tematik Tema benda, hewan dan tanaman di sekitarku kelas I 

SDN I Wagirkidul Pulung Ponorogo. 
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Tabel 4.14 

Profil Hasil Belajar Siswa 

Ketuntasan Siklus Jumlah 

Pencapaian 

Pesssrsentase 

Tuntas I 20 71.4 % 

II 28 100 % 

Tidak Tuntas I 8 28,6 % 

II 0 0  % 

Jika disajikan dalam bentuk grafik, maka profil hasil penelitian pada tabel 4.14 

diatas dapat dilihat pada gambar sebagai berikut: 
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: 

Gambar 4.2 Grafik Hasil Belajar Siswa 

 Semua hasil belajar meningkat dengan sangat memuaskan, hal ini dapat 

dilihat pada grafik diatas yang menunjukkan bahwa hasil siklusnya mengalami 

peningkatan yang sangat baik dengan menggunakan media kartun pada mata 

pelajaran tematikTema benda, hewan dan tanaman di sekitarku kelas I SDN I 

Wagirkidul Pulung Ponorogo. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK), maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Penerapan media kartun pada mata pelajaran tematik tema benda, hewan 

dan tanaman di sekitarku kelas I SDN I Wagirkidul  dapat membuat 

pelaksanaan pembelajaran menjadi lebih menarik, sehingga siswa mampu 

menyerap pelajaran dengan cepat. 

2. Penerapan media kartun pada mata pelajaran tematik tema benda, hewan 

dan tanaman di sekitarku kelas I SDN I Wagirkidul dapat meningkatkan 

minat siswa. Hal ini ditunjukkan dengan perhatian, rasa suka dan 

ketertarikan pada saat pembelajaran berlangsung. Pada siklus I siswa yang 

minatnya sangat tinggi mencapai 15 dengan persentase 53,6 %, dan pada 

siklus II sisiwa yang minatnya sangat tinggi mencapai 23 dengan persentase 

82,1 % 

3. Penerapan media kartun pada mata pelajaran tematik tema benda, hewan 

dan tanaman di sekitarku kelas I SDN I Wagirkidul dapat meningkatkan 

hasil beajar siswa. Pada siklus I hasil belajar mencapai 20 dengan persentase 

71,4 % dan pada siklus II hasil belajar mencapai 28 dengan persentase 100 

% 
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B. Saran 

 Berdasarka hasil penelitian, maka peneliti mempunyai beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa 

  Setelah mengikuti pembelajaran tematik dengan menggunakan 

media kartun siswa menjadi lebih bersemangat dan antusias dalam belajar 

2. Bagi Lembaga/ Sekolah 

  Dengan melihat hasil pembelajaran tematik dengan menggunakan 

media kartun, tentunya harus dikembangkan dengan inovasi yang lebih giat 

lagi dalam pembelajaran tematik, dengan menerapkan media kartun semoga 

menjadi wahana pembelajaran yang menyenangkan sehingga lebih 

meningkatkan kompetensi guru 

3. Bagi Guru/ Pendidik 

  Pembelajaran tematik yang selama ini hanya menggunakan media 

papan tulis saja sudah waktunya dikolaborasi dengan media kartun. Dan 

hendaknya guru memberikan reward berupa pujian, nilai yang bagus agar 

siswa lebih termotivasi 

4. Bagi Peneliti 

  Untuk peneliti yang berminat di bidang yang sama, dengan segala 

kendala dan keterbatasan, semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan 

referensi untuk penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, diharapkan sekiranya 

peneliti menguji aspek lain sehingga dapat melengkapi khazanah keilmuan, 

khususnya di bidang penelitian tindakan kelas (PTK) 
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