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ABSTRAK 

 

Hasyim, Umar Al Faruq. 2019. Penggunaan Media Hologram pada Pembelajaran IPS Kelas IV 

di MI Ma’arif Patihan Wetan. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FATIK), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Dosen Pembimbing Drs. Moch. Saichu, M. Si. 

 

Kata Kunci: Media Hologram, Pembelajaran IPS 

 

Media adalah segala sesuatu yang dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan 

peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada peserta didik. 

Penggunaan media secara kreatif akan mernungkinkan peserta didik untuk belajar lebih banyak 

dan dapat memahami materi pelajaran lebih baik, sehingga akan meningkatkan performansi 

mereka sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Hal inilah yang kurang dilakukan oleh guru-

guru di MI Ma’arif Patihan Wetan saat kegiatan belajar mengajar sehingga peserta didik merasa 

bosan dan jenuh karena pembelajaran yang dilakukan banyak menggunakan metode ceramah. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana mengembangkan media 

hologram pada pembelajaran IPS kelas IV di MI Ma’arif Patihan Wetan. (2) Bagaimana 

penggunaan media hologram untuk meningkatkan hasil belajar Siswa pada pembelajaran IPS 

Kelas IV di MI Ma’arif Patihan Wetan. 

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Adapun jenis penelitian adalah 

kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan: observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik 

analisis data berdasarkan Miles dan Huberman membagi menjadi tiga tahap, Yaitu: tahap 

kondifikasi, tahap penyajian dan tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

Hasil penelitian ini adalah (1) Menggunakan  pengembangan  multimedia versi  Luther-

Sutopo.  Pengembangan  Multimedia  dilakukan  berdasarkan  dengan  enam  tahap,  yaitu 

concept, design, material collecting, assembly, testing dan Distribution. Berbasis teknologi 

holografi, merupakan tampilan visual 3-dimensi yang terbentuk dari cahaya, sebagai alat 

penyimpan, menjadi sebuah alat yang efektif bagi para guru di masa depan. (2) Penggunaan 

media hologram dalam pembelajaran IPS kelas IV di MI Ma’arif Patihan Wetan mengakibatkan 

pelajaran akan lebih menarik dan jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh peserta 

didik. Di samping itu metode mengajar ini lebih bervariasi, sehingga peserta didik tidak bosan 

karena lebih banyak melakukan kegiatan serta aktivitas lainnya seperti mengamati, melakukan, 

dan mendemonstrasikan. Peningkatan hasil belajar siswa  didasarkan pada hasil pratindakan 

hanya 45% dari keseluruhan siswa yang aktif. Pada siklus 1 menjadi 60% pada pertemuan 

pertama 70% pertemuan kedua dan siklus 2 meningkat lagi menjadi 80%. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan sangat penting sekali bagi kehidupan manusia, oleh karena itu pendidikan 

harus bisa dirasakan oleh setiap manusia baik dilaksanakan secara formal, informal maupun non 

formal. Pendidikan di sekolah terdapat proses belajar dan mengajar antara siswa dengan guru, 

dengan kata lain bahwa siswa sebagai individu yang belajar agar menjadi dewasa dan guru 

sebagai individu yang mengajari siswa untuk mencapai kedewasaan. Secara sederhana belajar 

merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh manusia secara perorangan dengan tujuan  untuk 

mempelajari dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta sikap ke arah yang lebih baik. 

Belajar dan mengajar merupakan aktivitas yang tidak bisa dipisahkan, hal ini karena keduanya 

saling berkaitan satu sama lain. Karena hanya dengan belajar saja seseorang tidak bisa 

memperoleh bimbingan dan sikap yang diharapkan tanpa ada yang mengajar begitu juga 

sebaliknya. Mengenai peristiwa ini belajar dan mengajar merupakan satu kesatuan yang disebut 

dengan pembelajaran. 

Kegiatan pembelajaran di sekolah harus sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai 

melalui strategi pembelajaran yang diatur oleh guru. Strategi pembelajaran merupakan garis 

besar haluan bertindak dalam proses mengajar untuk mencapai tujuan. Salah satu unsur strategi 

belajar mengajar adalah penggunaan media pembelajaran dalam setiap proses belajar mengajar. 

Untuk mengurangi terjadinya salah komunikasi dalam belajar mengajar, dapat digunakan 

media. “Media adalah segala sesuatu yang dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan 
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siswa sehingga dapat mendorong terjadinya .proses belajar pada siswa”.1 Penggunaan media 

secara kreatif akan mernungkinkan siswa untuk belajar lebih banyak dan dapat memahami materi 

pelajaran lebih baik, sehingga akan meningkatkan performansi mereka sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai.  

Penggunaan media dalam pembelajaran akan membuat pengajaran lebih menarik 

perhatian siswa, bahan pelajaran lebih jelas maknanya, metode mengajar lebih 

bervariasi, dan siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar. Siswa menjadi tidak 

bosan dalam belajar, karena mereka lebih banyak melakukan kegiatan lainnya seperti 

mengamati, melakukan, dan mendemonstrasikan2. 

 

Jelaslah bahwa media dalam belajar mengajar akan dapat membantu siswa mengamati, 

melakukan, dan mendemonstrasikan pembelajaran, serta dapat memudahkan guru dalam 

mengatur dan memberikan petunjuk kepada siswa tentang hal yang harus dilakukannya. Berarti 

media merupakan komponen penting sebagai alat bantu dalam pembelajaran, termasuk dalam 

pembelajaran IPS di Sekolah Dasar. 

Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu bidang studi yang 

diajarkan di SD mulai kelas I. Lingkupnya adalah pengajaran pengetahuan sosial yang 

meliputi keluarga, masyarakat setempat, uang, tabungan, pajak, ekonomi setempat, 

wilayah propinsi, wilayah kepulauan, negara RI, dan pengenalan kawasan dunia; dan 

pengajaran sejarah yang meliputi sejarah lokal, kerajaan-kerajaan Indonesia, tokoh dan 

peristiwa, bangunan sejarah Indonesia pada zaman penjajahan Portugis, Belanda, 

pendudukan Jepang, dan beberapa peristiwa penting masa kemerdekaan3.  

  

Menurut Piaget, “siswa pada usia 7-12 tahun berada pada periode operasional konkret. 

Mereka belum dapat memahami materi yang abstrak”.4 Selanjutnya Sumaatmaja, menjelaskan 

bahwa siswa pada usia tersebut mempunyai rasa ingin tahu, minat dan perhatian, dan daya 

fantasi yang tinggi. Jika guru IPS ingin memanfaatkan suasana psikologis itu secara tepat dan 

                                                           
1 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 4. 
2 Sudjana, Media Pengajaran (Bandung: Sinar Baru, 1991), 28. 
3 Sumantri, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Depdikbud, 1999), 15. 
4 Ibid, 17. 
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baik, maka pengajaran IPS harus menggunakan media sebagai alat untuk mengkonkretkannya. 

Oleh karena itu, dalam pembelajaran IPS di SD guru perlu menggunakan media pengajaran. 

Dari penjelasan diatas, peneliti dapat mengambil obyek penelitian di MI Ma’arif Patihan 

Wetan, berdasarkan data serta informasi yang didapatkan dari sumber, yang menurut peneliti 

menarik untuk diteliti permasalahan tersebut yaitu bahwa hasil belajar siswa kelas IV pada mata 

pelajaran IPS di MI Ma’arif Patihan Wetan masih tergolong rendah dibawah standar ketuntasan 

seperti yang diharapkan. Serta masih banyak siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran 

berlangsung seperti siswa kurang memperhatikan guru, mengantuk, mengobrol dengan teman, 

malas mengerjakan tugas yang diberikan guru, atau pura-pura permisi ke kamar kecil hanya 

untuk menghindari kebosanan. 

Penggunaan media diharapkan mampu membangkitkan hasil belajar siswa, membantu 

keefektifan proses pembelajaran, serta dapat menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk 

berkonsentrasi pada materi pelajaran, sehingga memudahkan siswa untuk mengingat informasi 

yang diberikan. 

Dengan adanya tulisan ini, serta pemahaman dan terlibatnya langsung peneliti ke tempat 

lokasi penelitian, maka peneliti dapat memberikan keterangan yang lebih luas dan lebih jelas 

agar dapat dibaca dan dipahami secara baik dan sempurna, sehingga peneliti memilih judul ini 

dan menjadikannya bahan penelitian yang baik untuk menambah pengetahuan bagi peneliti 

secara khusus dan pembaca secara umumnya, yakni judul yang dimaksud ialah : 

”PENGGUNAAN MEDIA HOLOGRAM PADA PEMBELAJARAN IPS KELAS IV DI MI 

MA’ARIF PATIHAN WETAN”. 
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B. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada penggunaan media hologram dalam 

pembelajaran IPS bagi siswa kelas IV di MI Ma’arif Patihan Wetan tahun 2018/2019, yang hal 

ini dikarenakan keterbatasan media pembelajaran dan faktor guru yang masih tergolong 

konvensional. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari permasalahan diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana mengembangkan media hologram pada pembelajaran IPS kelas IV di MI Ma’arif 

Patihan Wetan? 

2. Bagaimana penggunaan media hologram untuk meningkatkan hasil belajar Siswa pada 

pembelajaran IPS Kelas IV di MI Ma’arif Patihan Wetan? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan target yang hendak dicapai dalam melakukan suatu kegiatan. 

Berdasarkan rumusan masalah yang dirumuskan peneliti diatas, tujuannya adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan media hologram pada pembelajaran IPS kelas IV di MI Ma’arif 

Patihan Wetan. 

2. Untuk mendeskripsikan penggunaan media hologram untuk meningkatkan hasil belajar Siswa 

pada pembelajaran IPS Kelas IV di MI Ma’arif Patihan Wetan. 
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E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi bagi semua pihak, antara lain :  

1. Secara teoritis  

a. Memberikan pembelajaran secara langsung bagi guru tentang pembelajaran yang 

menggunakan media hologram guna meningkatkan hasil belajar siswa terhadap pelajaran 

peta dan globe sehingga menambah wawasan dalam melaksanakan proses pembelajaran di 

kelas. 

b. Meningkatkan ketrampilan bagi siswa tentang penggunaan media hologram dalam proses 

pembelajaran sehingga siswa dapat berperan aktif dan kreatif terutama pada pelajaran peta 

dan globe. 

2. Secara praktis  

a. Memberikan pengalaman langsung bagi peneliti dalam menerapkan pembelajaran dengan 

menggunakan media hologram dalam pelajaran peta dan globe serta memberikan dorongan 

untuk melaksanakan penelitian lagi dengan pembelajaran pembelajaran IPS yang lain. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan bagi sekolah untuk meningkatkan pemahaman tentang 

fungsi penelitian. 

F. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 6 bab dan tiap bab saling berkaitan erat yang 

merupakan kesatuan yang utuh. Uraian sistematika pembahasan yang terkandung dalam masing-

masing bab disusun sebagai berikut: 

Bab Satu pendahuluan, yang berisi dari keseluruhan isi penelitian yang terdiri dari 

pertama, latar belakang masalah yang menjelaskan secara sistematis alasan dari penelitian. 

Kedua, fokus penelitian. Ketiga, rumusan masalah yang memuat pertanyaan-pertanyaan yang 
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hendak dicari jawabannya dalam penelitian. Keempat, tujuan penelitian yaitu kalimat 

pernyataaan yang mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Kelima, manfaat 

penelitian yang menjabarkan pentingnya penelitian baik secara teoritis dan praktis. Dan terakhir, 

sistematika pembahasan yang mengungkapkan apa saja bahasan dalam penulisan laporan 

penelitian. 

Bab Dua berisi pertama, telaah hasil penelitian terdahulu yaitu hasil penelitian 

sebelumnya yang ada kaitannya dengan variabel yang diteliti. Kedua, kajian teori berisi media 

pembelajaran IPS di Sekolah Dasar, prestasi belajar, penggunaan media pembelajaran, serta 

media hologram. 

Bab Tiga merupakan metode penelitian, yang berisi pendekatan dan jenis penelitian, 

kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik 

analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahapan-tahapan penelitian. 

Bab Empat merupakan deskripsi data, yang berisi deskripsi data umum yaitu gambaran 

umum lokasi penelitian dan deskripsi data khusus yaitu data penelitian yang merujuk pada 

rumusan masalah 

Bab Lima yaitu analisis data, yang berisi paparan tentang hasil pengujian hipotesis.  

Bab Enam Penutup, bab ini berfungsi mempermudah para pembaca dalam mengambil 

inti dari skripsi ini, serta berisi simpulan dan saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Dalam kajian pustaka ini peneliti akan mendeskripsikan beberapa penelitian yang telah 

dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang ada relevansinya dengan judul sekripsi ini. Adapun 

karya – karya skripsi tersebut adalah : 

1. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dian Nurpitasari, NIM 210610040, tahun 2014, 

Jurusan Tarbiyah, STAIN Ponorogo, yang berjudul ”Efektivitas Penggunaan Media Gambar 

pada Mata Pelajaran IPS (Penelitian Eksperimen di Kelas IV SDN 02 Suren Mlarak 

Ponorogo)”. Mengemukakan bahwa kondisi siswa siswi SDN 02 Suren Mlarak Ponorogo 

khususnya kelas IV terdiri dari anak yang memiliki hasil belajar tinggi dan hasil belajarnya 

rendah, sehingga hal tersebut bermuara pada penerapan strategi dan metode yang digunakan 

oleh guru. Penerapan strategi atau media yang tepat bisa meningkatkan hasil belajar peserta 

didik. Desain eksperimen ini dapat digunakan untuk mengetahui adakah pengaruh media 

gambar pada hasil belajar.5 

2. Dalam penelitian yang dilakuan oleh wahibul mminan, NIM 3100321, tahun 2007, Fakultas 

Tarbiyah, IAIN Walisongo Semarang, yang berjudul ”Penggunaan Media Lidi untuk 

Meningkatkan Ketrampilan Siswa pada Penjumlahan Bilangan Bulat di kelas IV SDN 

Krembung I Sidoharjo 2006/2007.” Mengemukakan bahwa dengan media lidi secara 

berpasangan, menggunakan media lidi yang diberi warna secara berpasangan dan 

meggunakan media lidi yang diber warna secara perorangan. Ketrampilan  mengunakan 

                                                           
5 Dian Nurpitasari, Efektivitas Penggunaan Media Gambar pada Mata Pelajaran IPS (Penelitian 

Eksperimen di Kelas IV SDN 02 Suren Mlarak Ponorogo), Skripsi, Jurusan Tarbiyah, STAIN Ponorogo, 2014. 
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media lidi dapat meningkatkan prestasi siswa pada penjumlahan bilangan bulat. Pembelajaran 

dengan menggunakan media lidi dapat meningkatan keaktifan siswa, lebih bergairah, tidak 

ada rasa takut, giat, senang, dan kreatif.6 

3. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Citra Kurniawan, Program Study Elecktronika, Sekolah 

Tinggi Teknik Malang, yang berjudul 3D Display System Berbasis Holografi. Mengemukakan 

bahwa Perkembangan teknologi digital  mempengaruhi proses pembelajaran bagi setiap tingkatan 

pendidikan. Kemajuan teknologi pendidikan maupun teknologi pembelajaran menuntut penggunaan 

media pembelajaran yang berbasis teknologi. Penggunaan teknologi dalam model pembelajaran 

diharapkan dapat meningkatkan minat mahasiwa dalam mengikuti proses belajar mengajar. Minat 

seseorang untuk mengikuti proses belajar mengajar pada lingkungan pendidikan dipengaruhi oleh cara 

seorang pengajar dalam mempresentasikan materi pembelajaran. Penggunaan teknologi diharapkan 

dapat mengembangkan model pembelajaran yang menarik 

Dari ketiga penelitian  yang  telah  dikemukakan  diatas  yang  menjadi perbedaan  dengan  

penelitian  yang  peneliti lakukan  adalah  bahwa  penelitian ini menitik beratkan tentang 

penggunaan media hologram untuk meningkatkan hasil belajar siswa MI pada pelajaran Peta dan 

Globe dalam Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Penggunaan media hologram diharapkan mampu 

membangkitkan hasil belajar siswa, membantu keefektifan  proses  pembelajaran,  serta  dapat 

menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi pada materi pelajaran, sehingga 

memudahkan siswa untuk mengingat informasi yang diberikan. 

B. Kajian Teori 

Untuk memberikan pemahaman yang sama terhadap beberapa istilah yang terdapat dalam 

kajian teori ini, perlu diberikan definisi istilah sebagai berikut: 

                                                           
6 Wahibul Minan, Penggunaan Media Lidi untuk Meningkatkan Ketrampilan Siswa Pada Penjumlahan 

Bilangan Bulat di Kelas IV SDN Krembung I Sidoharjo 2006/2007, Skripsi, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo 

Semarang, 2007. 
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1. Media Pembelajaran merupakan sarana untuk memudahkan peserta didik paham dengan 

bahan ajar yang diberikan. 

2. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan sekelompok disiplin akademis yang mempelajarai 

aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya. 

3. Madrasah Ibtidaiyah merupakan jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia, 

setara dengan Sekolah Dasar, yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama. 

4. Hologram merupakan produk dari teknologi holografi, hologram terbentuk dari perpaduan 

dua sinar cahaya yang koheren dan dalam bentuk mikroskopik. Hologram bertindak sebagai 

gudang informasi optik kemudian akan membentuk suatu gambar, pemandangan, atau adegan. 

Berikut penulis paparkan kajian teori yang lebih jelas dan menyeluruh sebagai berikut 

1. Media Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar 

Media pembelajaran merupakan salah satu unsur yang amat penting dalam proses belajar 

mengajar yang dapat dimuati pesan yang akan disampaikan kepada siswa yang berupa alat, 

selain itu, media pembelajaran merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas hasil 

belajar dan berkomunikasi dengan siswa agar lebih efektif. Oleh karena itu, penggunaan 

media pembelajaran saat proses belajar mengajar sangat diperlukan.7 Karena media adalah 

bagian yang tidak bisa dipisahkan dari proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan 

pembelajaran. 

Kriteria pemilihan media harus dikembangkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, 

kondisi, dan keterbatasan yang ada dengan mengingat kemampuan sifat-sifat, karakteristik 

media yang bersangkutan. Oleh karena itu, berbagai macam faktor seperti karakteristik siswa, 

                                                           
7 Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, Media Pembelajaran (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002), 65. 
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strategi belajar mengajar, alokasi waktu dan sumber belajar, juga prosedur penilaiannya perlu 

dipertimbangkan.8 

Media pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar banyak sekali, 

begitu juga dalam pembelajaran IPS juga menggunakan media pembelajaran yang 

memudahkan guru, siswa dalam belajar. Media yang dapat digunakan antara lain : laptop, 

LCD, video, gambar dan sebagainya. Media tersebut mempunyai karakteristik tersendiri, 

sehingga dapat memudahkan dalam mempelajari mata pelajaran IPS terutama materi peta dan 

globe yang ada di sekolah dasar. 

Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu bidang studi yang 

diajarkan di SD mulai kelas III. Lingkupnya adalah pengajaran pengetahuan sosial yang 

meliputi keluarga, masyarakat setempat, uang, tabungan, pajak, ekonomi setempat, wilayah 

propinsi, wilayah kepulauan, negara RI, dan pengenalan kawasan dunia; dan pengajaran 

sejarah yang meliputi sejarah lokal, kerajaan-kerajaan Indonesia, tokoh dan peristiwa, 

bangunan sejarah Indonesia pada zaman penjajahan Portugis, Belanda, pendudukan Jepang, 

dan beberapa peristiwa penting masa kemerdekaan. 

Salah satu pelajaran dalam pembelajaran IPS adalah peta dan globe. Peta merupakan 

gambaran rata permukaan bumi yang lazimnya memberikan berbagai keterangan tentang 

bumi berupa garis, simbol kata dan warna, sedangkan globe merupakan model dari bumi atau 

bumi tiruan dalam bentuk yang kecil. 

Tujuan pelajaran peta dan globe dalam pembelajaran IPS di SD adalah memungkinkan 

siswa untuk mengerti posisi dari kesatuan politik, daerah kepulauan dan sungai; memberikan 

keterangan tentang wilayah, jarak, arah, bentuk luas, dan hubungan; melengkapi orientasi 

                                                           
8 Arief S Sadiman, dkk., Media Pendidikan Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2003), 83. 
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pengertian dan pengalaman tentang berbagai daerah yang luas dan yang bergerak; 

memberikan bahan deskriptif; melengkapi suatu dasar visual guna perbandingan dan 

perkembangan; memberikan pengertian untuk mempelajari regional; dan merangsang minat 

terhadap penduduk dan pengaruh geografi.9 Jika guru menggunakan media hologram dalam 

pembelajaran IPS terutama pelajaran peta dan globe, materi yang bersifat abstrak dapat 

dikonkretkan. 

2. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Prestasi Belajar 

Belajar merupakan proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang 

yang ditunjukkan dari perubahan pengetahuan, keterampilan,  dan  sikap.  Perubahan  yang  

diharapkan  tentunya adalah perubahan yang positif.  Pada  proses  belajar  perubahan  yang  

positif ditunjukkan  oleh  prestasi  belajar  yang  baik.  Prestasi  belajar  menurut Dimyati 

Mahmud adalah tingkat keberhasilan yang dicapai oleh  siswa  setelah mengikuti suatu 

kegiatan pembelajaran, dimana tingkat  keberhasilan  tersebut  kemudian  ditandai  dengan  

skala  nilai berupa  huruf  atau  kata  atau  simbol.10 Sedangkan menurut Ngalim Purwanto, 

Prestasi belajar  adalah  suatu  pembuktian  yang akan menunjukkan sampai dimana tingkat 

kemampuan dan keberhasilan siswa dalam pencapaian tujuan-tujuan kurikuler.11 

Berdasarkan  pendapat di atas prestasi belajar merupakan hasil dari belajar  siswa  yang  

diperoleh  dari  penilaian. Fungsi  dari  penilaian adalah  untuk mengetahui tercapai atau 

tidaknya tujuan pengajaran, dalam hal ini adalah tujuan instruksional khusus  dan untuk 

mengetahui keefektifan proses belajar mengajar  yang telah dilakukan guru.12  

                                                           
9 Oemar Hamalik, Media Pendidikan (Bandung: CV Sinar Baru, 1990), 147. 
10 Dimyati Mahmud, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 1989), 200. 
11 Ngalim  Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya, 2003), 98. 
12Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), 111 
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Pendapat lain dikemukakan oleh Muhibin Syah, bahwa pada  prinsipnya pengungkapan 

hasil belajar ideal meliputi segenap ranah  psikologis yang berubah sebagai akibat 

pengalaman dan proses belajar siswa. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa prestasi  belajar  merupakan  hasil  yang  dicapai  oleh peserta 

didik pada proses pembelajaran. Hasil tersebut dapat berupa nilai tes atau angka dari 

evaluasi yang diberikan oleh guru.13 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Berhasil  atau  tidaknya  seseorang  dalam  belajar  dipengaruhi  oleh beberapa faktor. 

Faktor-faktor tersebut juga akan mempengaruhi  pencapaian prestasi belajar siswa. Faktor-

faktor  yang  mempengaruhi  prestasi  belajar  digolongkan  menjadi  dua yaitu:14 

1) Faktor-faktor intern (faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar), yaitu: 

a) Faktor jasmaniah merupakan faktor yang mempengaruhi kesehatan dan cacat tubuh. 

b) Faktor psikologis merupakan faktor mempengaruhi inteligensi, perhatian, minat,  

bakat,  motif,  kematangan, dan kesiapan. 

c) Faktor kelelahan, ada dua kelelahan pada seseorang yaitu kelelahan jasmani dan 

kelelahan rohani (bersifat psikis). 

2) Faktor-faktor ekstern (faktor yang ada di luar individu), yaitu: 

a) Faktor keluarga, perserta didik akan menerima pengaruh dari keluarga berupa: cara 

orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah tangga, dan 

keadaan ekonomi keluarga. 

                                                           
13 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 213. 
14 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 54. 



 

18 
 

b) Faktor sekolah, faktor  sekolah  yang  mempengaruhi metode mengajar,  kurikulum,  

relasi  guru  dengan  siswa,  disiplin sekolah,  alat  pelajaran,  waktu  sekolah,  standar  

pengajaran, keadaan gedung, metode belajar, dan tugas rumah. 

c) Faktor masyarakat, faktor masyarakat yang mempengaruhi kegiatan siswa dalam 

masyarakat, mass media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. 

Berdasarkan pendapat di atas faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu: 

 

1) Faktor internal, yaitu faktor  yang berasal dari dalam diri siswa yang  meliputi:  kesehatan  

jasmani,  minat  belajar,  kecerdasan, motivasi  belajar,  bakat  siswa,  kemampuan  

kognitif,  dan  sikap siswa terhadap mata pelajaran. 

2) Faktor  eksternal,  yaitu  faktor  yang  berasal  dari  luar  diri  siswa yang meliputi: 

keluarga, lingkungan fisik dan sosial, kurikulum, metode  mengajar,  guru,  alat  

pelajaran/media,  sarana  serta fasilitas. 

3. Penggunaan Media Pembelajaran 

a. Pengertian Penggunaan Media Pembelajaran 
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Seiring  dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi, terutama  yang  

berhubungan  dengan  sistem  pendidikan di sekolah menuntut adanya  perubahan  sikap  

guru  dalam  melaksanakan pembelajaran di kelas. Pada  proses pembelajaran  dampak  

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi  adalah diperkayanya sumber dan media 

pembelajaran. Saat ini telah tersedia berbagai media pembelajaran, untuk itu  guru  perlu  

memiliki  pengetahuan  dalam  memilih  dan  menggunakan berbagai media pembelajaran 

yang telah tersedia. Kata media  berasal  dari  bahasa  Latin  medius  yang  secara  harfiah 

berarti  tengah,  perantara,  atau  pengantar.15 Menurut  Suranto, media  ialah  suatu  sarana  

yang  digunakan untuk  menyampaikan  pesan  dari  seorang  komunikator  kepada 

komunikan.16 Sedangkan menurut Sutirman, media merupakan komponen  sumber  belajar  

atau  wahana  fisik  yang  mengandung  materi instruksional  di  lingkungan  siswa  yang  

dapat  merangsang  siswa  untuk belajar.17 

Dengan demikian media pembelajaran adalah suatu perantara yang digunakan  untuk  

menyampaikan  informasiatau  pelajaran  dengan  tujuan agar  merangsang  peserta  didik  

untuk  belajar. Sedangkan penggunaan media  pembelajaran  merupakan  cara  yang  

dilakukan  untuk menyampaikan  informasi  berupa materi pembelajaran. Adanya media 

diharapkan proses pembelajaran akan lebih mudah bagi peserta didik, karena media 

pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dalam belajar, selain itu media 

juga dapat memberikan  motivasi bagi peserta didik untuk belajar. 

 

 

 

                                                           
15 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran..., 3. 
16 Suranto. Komunikasi Perkantoran (Yogyakarta: Wahana Grafika, 2005), 18. 
17 Sutirman, Media  dan  Model-Model  Pembelajaran  Inovatif (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 15. 
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b. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Media pembelajaran dalam menunjang proses pembelajaran memiliki  banyak fungsi dan 

manfaat, yaitu:18 

1) Fungsi atensi  

Fungsi  atensi  media  visual  merupakan  inti,  yaitu  menarik  dan mengarahkan  

perhatian  siswa  untuk  berkonsentrasi  kepada  isi pelajaran yang berkaitan dengan 

makna visual yang ditampilkan atau  menyertai  teks  materi  pelajaran. Seringkali  pada  

awal pelajaran  peserta  didik  tidak  tertarik  dengan  materi  pelajaran atau  mata  

pelajaran,  itu  merupakan  salah  satu  pelajaran  yang tidak  disenangi  oleh  mereka  

sehingga  mereka  tidak memperhatikan.  Media  gambar  yang  diproyeksikan  melalui 

LCD  dapat  menenangkan  dan  mengarahkan  perhatian  mereka kepada  pelajaran  yang  

akan  mereka  terima.  Dengan  demikian, kemungkinan  untuk  memperoleh  dan  

mengingat  isi  pelajaran semakin besar. 

2) Fungsi afektif 

Media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan peserta didik ketika belajar 

atau membaca teks yang bergambar. Gambar atau lambang  dapat  menggugah  emosi  

dan  sikap  siswa,  misalnya informasi yang menyangkut masalah sosial atau ras. 

 

3) Fungsi kognitif 

Media  visual  terlihat  dari  temuan-temuan  penelitian  yang mengungkapkan  

bahwa  lambang  visual  atau  gambar memperlancar  pencapaian  tujuan  untuk  

memahami  dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. 

4) Fungsi kompensatoris 

                                                           
18 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran..., 20-21. 
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Media  pembelajaran  terlihat  dari  hasil  penelitian  bahwa  media visual  yang  

memberikan  konteks  untuk  memahami  teks membantu  peserta  didik  yang  lemah  

dalam  membaca  untuk mengorganisasikan  informasi  dalam  teks  dan  mengingatnya 

kembali. Dengan kata lain, media  pembelajaran berfungsi untuk mengakomodasikan  

peserta  didik  yang  lemah  dan  lambat menerima  dan  memahami  isi  pelajaran  yang  

disajikan  dengan teks atau disajikan secara verbal. 

Fungsi secara umum media pembelajaran adalah sebagai berikut:19 

1)  Memperjelas penyajian pesan. 

2)  Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. 

3)  Penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sifat pasif 

peserta didik. 

4)  Memberikan  rangsangan  pengalaman,  dan  persepsi  yang  sama terhadap materi 

belajar. 

Berdasarkan  uraian  pendapat  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa pemanfaatan  media  

pembelajaran  dalam  kegiatan  belajar  mengajar memiliki  pengaruh  yang  besar. Adanya  

media pembelajaran  akan  lebih menjamin  pemahaman  yang  lebih  baik  kepada  peserta  

didik  dan mempermudah  penyampaian  materi  pembelajaran. Media  pembelajaran juga 

dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik karena mampu  membawa  

siswa  ke  dalam  suasana  senang.  Selain  itu,  media pembelajaran  dapat  bermanfaat  

untuk  mengatasi  keterbatasan  indera, ruang, dan waktu sehingga proses pembelajaran akan 

lebih efektif.  

 

 

                                                           
19 Arief  S. Sadiman, dkk, Media Pendidikan…, 17-18. 
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c. Macam-macam Media Pembelajaran 

Media yang digunakan dalam proses pembelajaran dapat dibedakan menjadi beberapa 

macam. Jenis media yang lazim dipakai dalam kegiatan belajar mengajar yaitu:20 

1) Media grafis 

Media grafis termasuk dalam media visual yang berfungsi untuk menyalurkan 

pesan dari sumber ke penerima pesan. Saluran yang dipakai  menyangkut  indera  

penglihatan.  Pesan  yang  akan disampaikan  dituangkan  ke  dalam  simbol-simbol  

komunikasi visual.  Beberapa  jenis  media  grafis  yaitu:  gambar/foto,  sketsa, diagram,  

bagan/chart,  grafik,  kartun,  poster,  peta,  globe,  papan flanel, dan papan buletin.  

2) Media audio 

Media audio berkaitan dengan indera pendengaran. Pesan yang akan  disampaikan  

dituangkan  ke  dalam  lambang-lambang auditif,  baik  verbal  maupun  non  verbal.  

Ada  beberapa  jenis media  audio,  antara  lain:  radio,  alat  perekam  pita  magnetik, 

piringan hitam dan laboratorium.  

3) Media proyeksi diam 

Mempunyai  persamaan  dengan  media  grafik  dalam  arti menyajikan  

rangsangan-rangsangan  visual.  Beberapa  jenis media  proyeksi  diam  antara  lain:  film  

bingkai,  film  rangkai, overhead proyektor, dan proyektor opaque. 

Berdasarkan perkembangan teknologi, media  pembelajaran  dapat  dikelompokkan  ke  

dalam empat kelompok, yaitu 1) media hasil teknologi cetak, 2) media hasil teknologi audio-

visual, 3) media hasil teknologi yang berdasarkan komputer, dan 4) media hasil gabungan 

teknologi cetak dan komputer.21 

                                                           
20 Arief  S. Sadiman, dkk, Media Pendidikan…, 28-81. 
21 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran…, 35-37. 
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Media hasil teknologi cetak adalah media yang menghasilkan atau menyampaikan materi, 

seperti buku dan materi visual statis. Media cetak meliputi teks, grafik, foto atau representasi 

fotografik dan reproduksi. Media  audio visual adalah media yang menghasilkan materi 

dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik untuk menyajikan pesan-pesan 

audio dan visual. Media audio visual ini meliputi film, video, televisi. Media  berbasis  

komputer  merupakan  media  yang menghasilkan  materi  dengan  menggunakan  sumber-

sumber  yang berbasis  microprosesor. Perbedaan  media  ini  dengan  media  yang  lain 

adalah  karena  informasi  yang  disampaikan  disimpan  dalam  bentuk digital,  bukan  

dalam  bentuk  cetakan. Pada  dasarnya  media  berbasis komputer  menggunakan  layar  

kaca  untuk  menyajikan  informasi  kepada peserta  didik.  Berbagai  jenis  aplikasi dalam 

pembelajaran ini sering disebut sebagai  computer  assisted  instruction  (pembelajaran  

dengan bantuan  komputer). Media  cetak  dan  komputer  adalah  media  untuk 

menghasilkan  dan  menyampaikan  materi  yang  menggabungkan pemakaian  beberapa  

bentuk  media  yang  dikendalikan  oleh komputer. Perpaduan  jenis  ini  dianggap  teknik  

yang  paling  canggih apabila  dikendalikan  oleh  komputer  yang  memiliki  kemampuan  

hebat seperti  hardisk  yang  besar,  monitor  yang  beresolusi  tinggi,  dan  sistem audio. 

Media  ini  sering  disebut  media  interaktif,  karena  pengajaran dibantu dengan komputer 

seperti interaktif video. 

Berdasarkan  beberapa  pendapat  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa media 

pembelajaran terbagi menjadi: 

1)  Media cetak meliputi  modul, handout, buku, teks, majalah, koran.  

2)  Media visual  meliputi  film,  lukisan,  foto,  gambar,  diagram, grafik. 

3)  Media audio meliputi seperti radio, telepon, tape recorder. 
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4)  Media audio-visual meliputi televisi, video, dan film.  

5) Media berbasis komputer meliputi video interaktif, aplikasi berupa permainan dan 

simulasi 

d. Pemilihan dan Penggunaan Media 

Media pembelajaran merupakan komponen pembelajaran yang perlu pertimbangan  

dalam  memilih  agar  berfungsi  secara efektif. Pemilihan  media  dapat dilakukan dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor berikut: 

1) Hambatan  pengembangan  dan  pembelajaran  yang  meliputi faktor-faktor  dana,  

fasilitas  dan  peralatan  yang  tersedia, waktu yang tersedia, serta sumber-sumber yang 

tersedia. 

2) Persyaratan isi, tugas, dan jenis pembelajaran. 

3) Hambatan dari sisi siswa dengan mempertimbangkan kemampuan dan ketrampilan awal. 

4) Pertimbangan  lainnya  adalah  tingkat  kesenangan  dan keefektifan biaya. 

5) Pemilihan media sebaiknya mempertimbangkan pula: 

a) Kemampuan  mengakomodasikan penyajian stimulus yang tepat. 

b) Kemampuan mengakomodasikan respon siswa yang tepat. 

c) Kemampuan mengakomodasikan umpan balik. 

d) Pemilihan  media  utama  dan  sekunder  untuk  penyajian informasi atau stimulus, dan 

untuk latihan dan tes. 

e) Media sekunder harus mendapat perhatian karena pembelajaran yang  berhasil  

menggunakan  media  yang  beragam.22  

Pemilihan media juga harus memperhatikan landasan teori belajar. Berdasarkan  teori  

belajar  terdapat beberapa  kondisi  dan  prinsip  psikologis  yang  perlu  diperhatikan  dalam 

                                                           
22 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran…, 67-78. 
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memilih dan memanfaatkan media pembelajaran  yaitu  prinsip motivasi, perbedaan 

individual, tujuan pembelajaran, organisasi, persiapan sebelum belajar,  emosi,  partisipasi,  

umpan  balik,  penguatan,  latihan  dan pengulangan, serta penerapan.23 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan beberapa kriteria pemilihan 

dan penggunaan media, yaitu: ketepatannya dengan tujuan pengajaran, kemudahan 

memperoleh media, ketrampilan guru dalam menggunakan media. 

4. Media Hologram 

Dalam Era Globalisasi ini perkembangan ilmu pengetahuan Teknologi informasi dan 

dunia desain komunikasi visual beberapa tahun ini mengalami kemajuan yang sangat pesat 

karena adanya penemuan teknologi baru dalam media digital baik dalam dunia perangkat 

keras maupun perangkat lunak. Kemajuan teknologi informasi dan desain komunikasi visual 

telah menjadi bagian yang tak terpisahkan  dalam  kehidupan  masyarakat  yang  telah  

melahirkan  pemaknaan  baru  yang  pada akhirnya mampu menciptakan suatu teknologi yang 

dapat menghubungkan berinteraksi dunia nyata dan  dunia  virtual  secara  langsung.  

Pemaknaan  ini  dapat  mencoba  untuk   berpartisipasi  dalam pengembangan  teknologi  

yang  sedang  berkembang  dan  maju  baru-baru  ini,  khususnya  pada pengembangan media 

visual Hologram, sehingga dapat menghasilkan pengalaman visual yang berkesan. Namun,  

perkembangan  beberapa  tahun  ini,  dunia  desain  komunikasi  visual  juga  mulai 

berkembang  kearah  alternatif 3D virtual  reality teknologi  yang  disebut  “Holografi” suatu  

tehnik yang  memungkinkan  cahaya  dari  suatu  benda  yang  tersebar  direkam  dan  

kemudian  yang rekontruksikan sehingga objek seoalah-olah berada pada posisi sama dengan 

media rekaman yang direkam.   

                                                           
23 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran…, 71-74. 
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Hologram merupakan catatan tiga dimensi dari iterfensi positif dari gelombang cahaya 

laser  yang  mempunyai  kelebihan  yang  mampu  menyimpan informasi,  yang  didalamnya  

yang memuat objek-objek tiga dimensi  (3D). Tidak hanya objek-objek yang biasa terdapat di 

foto atau gambar  pada  umumnya.  Hal  itu  disebabkan  prinsip  kerja  hologram  tidak  

sesederhana  lensa fotografi.  Hologram menggunakan prinsip-prinsip difraksi dan  

interferensi,  yang  merupakan bagian dari fenomena gelombang. Dari awal peneliti  ingin  

merancang  merancang  suatu model produk 3D Holographic Reflectionini pertama kali 

dipicu oleh penemuan sebuah penulisan tentang teknik ilusi Pepper’s Ghost yang sangat 

fenomenal tersebut. Keingintahuan  peneliti kemudian berkembang dalam pencarian sistem 

kerjadan material apa saja yang digunakan untuk merancang  teknik  ini  secara   sederhana   

dan   dapat   diaplikasikan  dengan   mudah   untuk penerapannya  3D Hologram. 

Dengan melalui prinsip kerja 3D Holographic Reflection piramida terbalik yang dapat 

memberikan  banyak  alternatif  peluang  dalam  dunia  hiburan  komunikasi  visual   untuk  

dapat dikembangkan  sebagai  media  interaktif  dalam  pengenalan pembelajaran IPS. Media  

interaktif  yang  dimaksud  adalah  sebagai  alat peraga yang dapat menimbulkan rasa 

ketertarikan siswa untuk terfokus pada pengenalan dan merangsang peran aktif siswa dalam 

menemukan, mengkonstruksi  pengetahuannya  sendiri  dalam  proses  mempelajari materi 

peta dan globe 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan studi kasus sebagai bagian dari penelitian 

kualitatif. Studi kasus berfokus pada spesifikasi kasus dalam suatu kejadian baik itu yang 

mencakup individu, kelompok budaya, ataupun suatu potret kehidupan. Studi kasus merupakan 

strategi penelitian di mana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, 

peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif 

adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai 

(diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara lain dari 

kuantifikasi (pengukuran). 

Penelitian kualitatif memiliki sejumlah ciri-ciri yang membedakannya dengan jenis penelitian 

yang lainnya. Berikut ini merupakan pengkajian dan sintesis dari Bogdan & Biklen dan Lincoln 

& Guba, antara lain: menggunakan latar alamiah, manusia sebagai alat (instrumen), metode 

kualitatif (wawancara, pengamatan atau dokumen), bersifat deskriptif, analisis data secara 

induktif, teori dari dasar (grounded theory), lebih mementingkan proses daripada hasil, adanya 

kriteria khusus untuk keabsahan data.24 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini kehadiran peneliti di lapangan menjadi syarat utama, peneliti 

mengumpulkan data dalam latar ilmiah, dimana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci. 

                                                           
24 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 8. 
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Selain itu peneliti juga berperan sebagai perencana dan pelaksana tindakan yang terlihat 

langsung dalam pelaksanaan penelitian pengumpulan data. Instrumen pendukung lainnya adalah 

pedoman observasi dan tes.25 

Berkaitan dengan skripsi ini, peneliti melakukan kegiatan observasi dengan cara 

partisipatif. Jadi peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian dengan mengadakan pengamatan 

terhadap subyek terteliti dengan mengambil bagian dalam suatu kegiatan. 

Melalui teknik observasi ini diperoleh data tentang keadaan MI Ma’arif Patihan Wetan 

sebagai obyek penelitian, yang meliputi pembelajaran belajar mengajar di kelas, keadaan guru 

dan keadaan peserta didik, serta keadaan sarana dan prasarananya. 

Selain itu metode observasi ini juga dilakukan pada saat proses belajar mengajar IPS 

yang berlangsung dengan tujuan untuk mengetahui perilaku siswa yang berkaitan dengan 

motivasi siswa belajar IPS. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di MI Ma’arif Patihan Wetan yang terletak di Kabupaten 

Ponorogo, tepatnya di Desa Patihan Wetan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. 

Alasan peneliti memilih meneliti di MI Ma’arif Patihan Wetan dikarenakan di MIN 

Ma’arif tersebut dalam pembelajaran guru selalu aktif menggunakan media pembelajaran. 

Dengan cara penggunaan media tersebut maka peserta didik tidak merasa bosan dan jenuh dalam 

proses pembelajaran. Atas dasar inilah peneliti memberikan media tambahan untuk lebih 

meningkatkan pembelajaran yang ada di kelas.  

 

D. Data dan Sumber Data 

                                                           
25 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 38. 
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Yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek darimana data diperoleh.26 Jadi 

sumber data ini menunjukan asal informasi. Data ini harus diperoleh dari sumber data yang tepat. 

Jika sumber data tidak tepat maka mengakibatkan data yang terkumpul tidak relevan dengan 

masalah yang diselidiki. 

Data adalah keseluruhan keterangan mengenai segala hal yang berkaitan dengan 

penelitian. Berdasarkan pernyataan ini maka dapat diambil sebuah pemahaman bahwa data 

adalah suatu informasi yang ada kaitannya dan mendukung suatu penelitian, sehingga diperoleh 

suatu hasil yang dapat dipertahankan. 

Data utama penelitian ini mencakup: 

1. Informan dalam hal ini adalah Kepala Madrasah, guru dan siswa-siswi MI Ma’arif Patihan 

Wetan, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui 

wawancara, atau jawaban tertulis, 

2. Hasil lembar observasi perilaku dan aktivitas siswa. 

3. Hasil observasi dan catatan lapangan yang berkaitan dengan aktivitas siswa pada saat 

pembelajaran materi IPS berlangsung. 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV MI Ma’arif Patihan 

Wetan yang berjumlah 26 orang. Alasan pengambilan kelas ini sebagai subyek penelitian adalah 

karena berdasarkan observasi dan interview drngan sumber, didapatkan 

1. Siswa kurang termotivasi dalam kegiatan pembelajaran materi IPS. 

2. Siswa merasa tertekan terhadap pembelajaran materi IPS disebabkan guru selalu 

menerapkan meode ceramah. 

3. Siswa merasa bahwa materi pembelajaran tidak relevan dengan kebutuhannya. 

                                                           
26 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002), 

107. 
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E. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengadakan 

pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap pernyataan–pernyataan yang akan diselidiki. 

Metode observasi sering diartikan sebagai pengamatan, kegiatan pemusatan perhatian 

terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra. Dilihat dari hubungan antara 

observasi dan observan (yang di observasi), peneliti memosisikan sebagai observasi non 

partisipan, Observer hanya memerankan diri sebagai pengamat. Perhatian peneliti terfokus 

pada bagaimana mengamati, merekam, memotret, mempelajari, dan mencatat tingkah laku 

atau fenomena yang diteliti.27 

2. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang 

dikerjakan dengan sistematik, dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan.28 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan 

sebagainya.29 

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memanfaatkan 

dokumen yang ada (bahan tertulis, gambar-gambar penting atau film yang mendukung 

objektivitas peneliti).30 

                                                           
27 Iin Tri Rahayu dan Tristiadi Ardi Ardani, Observasi dan wawancara (Malang, Banyumedia, 2004), 15. 
28 Ibid, 63. 
29 Ibid, 132. 
30 Ibid, 103. 
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Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang : 

a. Latar belakang MI Ma’arif Patihan Wetan. 

b. Data guru, siswa, karyawan, dan struktur organisasi MI Ma’arif Patihan Wetan. 

c. Data program-program sekolah yang direncanakan dalam pembelajaran. 

d. Nilai prestasi belajar siswa. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis merupakan tahap akhir terhadap apa yang dilakukan selama berada di lapangan 

yang disertai dengan membuat laporan penelitian tindakan kelas. Untuk menganalisis data yang 

telah diperoleh melalui observasi, interview, dan dokumentasi maka peneliti menganalisis data 

yang telah diperoleh untuk memastikan bahwa dengan menggunakan media hologram dapat 

meningkatkan motivasi pembelajaran siswa terhadap materi IPS. 

Analisis data dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: 

1. Menelaah semua data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, 

dan catatan lapangan. 

2. Mereduksi data yang diperlukan dengan menyeleksi data tindakan aktivitas seorang 

guru dan aktivitas setiap murid menggunakan media. 

3. Menyajikan data atau memaparkan data dengan perhitungan frekuensi dan prestasi 

data. 

4. Menyimpulkan data yang sudah tersedia. 
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Menurut Miles dan Hubermaan analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang 

terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu data reduction, data display 

dan conclusion.31 

a) Data Reduction adalah merangkum, memilih data-data yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Data-data penelitian dirangkum 

dan diambil bagian yang  pokok supaya dapat memberi gambaran yang jelas, sehingga 

mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.32 

b) Data display adalah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat atau sekumpulan 

informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan dan pengambilan 

tindakan.  

c) Conclusion Drawing (penarikan kesimpulan) adalah analisis data untuk terus menerus 

baik selama maupun sesudah pengumpulan data untuk menarik kesimpulan yang dapat 

menggambarkan hal yang terjadi.33 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Untuk memperoleh penyajian data yang akurat, maka dibutuhkan pemeriksaan sumber 

data. Dalam hal ini, peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan 

sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka 

sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan 

berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data.34 

                                                           
31 Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan Nvivo (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2010). 11 
32 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif dan R&D) (Bandung: Alfabet, 2006), 

338 
33 Ibid., 345. 
34 Ibid., 330. 
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Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan 

keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil wawancara peneliti dengan informan kunci 

lainnya, kemudian peneliti mengkonfirmasikan dengan studi dokumentasi yang berhubungan 

dengan penelitian serta hasil pengamatan peneliti di lapangan sehingga kemurnian dan 

keabsahan data terjamin.35 

Triangulasi pada penelitian ini, peneliti gunakan sebagai pemeriksaan melalui sumber 

lainnya. Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari 

wawancara dengan Kepala Sekolah, guru, karyawan dan siswa kelas IV. 

Setelah metode tersebut terlaksana, maka data-data yang dibutuhkan akan terkumpul. 

Peneliti diharapkan untuk mengorganisasi dan mensistematisasi data agar siap dijadikan bahan 

analisis. Teknik triangulasi untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber data  yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data 

diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuesioner. Nilai 

dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, 

maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang 

lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena 

sudut pandangnya berbeda-beda.36 

 

 

 

 

 

                                                           
35 Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif) (Jakarta: GP Press, 

2009), 230-231. 
36 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan…, 375. 



 

34 
 

H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Terdapat empat tahapan dalam melakukan penelitian ini. Tahap penelitian tersebut 

adalah: 

1. Tahap Pra-lapangan 

Tahap ini dilakukan sebelum peneliti terjun ke lapangan dan terlebih dahulu 

menyusun rancangan penelitian, memilih tempat penelitian, meminta izin untuk 

mengadakan penelitian, melihat kondisi lapangan, memilih informan dan 

mempersiapkan perlengkapan peneliti dalam rangka penggalian data. 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Tahapan ini peneliti harus memahami latar penelitian dan mempersiapkan diri 

memasuki lapangan serta ikut serta melihat aktivitas dan melakukan interview, 

mengamati dan mengumpulkan data tentang peristiwa yang terjadi. 

3. Tahap Analisis Data 

Dalam tahap ini peneliti menyusun laporan hasil penelitian serta mengadakan 

analisis selama dan setelah pengumpulan data. 

4. Tahap Penulisan Laporan 

Tahap penulisan laporan merupakan tahap terakhir dari proses penelitian. 
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BAB IV  

DESKRIPSI DATA 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Profil MI Ma’arif Patihan Wetan Babadan Ponorogo 

Nama Madrasah   : MI Ma’arif Patihan Wetan 

Nomor Statistik Madrasah : 111235020007 

Alamat    : Jl. Parang Menang Gg IV 

Desa/Kelurahan   : Patihan Wetan 

Kecamatan   : Babadan 

Kabupaten    : Ponorogo 

Provinsi    : Jawa Timur 

Kode Pos    : 63491 

Telepon    : (0352) 487 803 

E-mail    : MIpatihan@yahoo.com 

Mulai Operasional Tahun : 1942 

Tahun Berdiri   : 2 Mei 1942 

Luas Tanah   : 7677 M271 

Luas Bangunan   : 2.475 M² 

Status Tanah   : Milik Sendiri 

Status Bangunan   : Milik Sendiri 

Status Akreditasi   : Terakreditasi “A” 

 

 

mailto:mipatihan@yahoo.com
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2. Sejarah Singkat MI Ma’arif Patihan Wetan 

Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Patihan Wetan Babadan Ponorogo semula merupakan 

lembaga pendidikan nonformal, yakni Madrasah Diniyah. Seiring dengan perkembangan 

zaman dan antusias masyarakat, tahun 1960 status Madrasah diniyah diubah oleh 

Kementerian Agama RI menjadi Madrasah Campuran, yaitu perpaduan antara pendidikan 

agama dan pendidikan umum yang diberi nama Madrasah Wajib Belajar (MWB). 

Pada tahun 1962, status Madrasah Wajib Belajar (MWB) diubah menjadi Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) Ma’arif Patihan Wetan. Madrasah Ibtidaiyah ini berada di bawah naungan 

Badan Otonom (BANOM) NU. Hal ini mendapatkan respon serta sambutan yang baik dari 

masyarakat lingkungan Kelurahan Patihan Wetan Babadan Ponorogo dan dari luar kelurahan 

Patihan Wetan. 

Tahun 1978, madrasah tersebut mendapat piagam dari Departemen Agama RI dengan 

piagam No. L.M/3/2. 11/A/197872 tertanggal 1 Desember 1978. Dengan piagam tersebut, 

madrasah diberikan hak mengikuti ujian persamaan madrasah negeri.  

Pada tahun 2008, MI Ma’arif Patihan Wetan Babadan Ponorogo telah diakreditasi oleh 

BAN dengan memperoleh nilai B. Pada tahun 2007, MI Ma’arif Patihan Wetan Babadan 

Ponorogo mendapat bantuan peningkatan mutu melalui berbagai work shop, pelatihan, 

pembinaan dan pengawasan serta bantuan alat peraga yang cukup dari Learning Asisten 

Program for Islamic School (LAPIS) dari Negara Australia di wilayah Kabupaten Ponorogo 

atas kerjasama dengan ditangani oleh STAIN Ponorogo yang sekarang menjadi IAIN. 

Pada tahun 2007 pula, MI Ma’arif Patihan Babadan Ponorogo mendapat bantuan dari 

Kementerian Agama RI bekerjasama dengan Asian Development Bank (ADB) dan 

mendapatkan bantuan dana sebesar Rp. 467.664.500,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta 
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enam ratus enam puluh empat lima ratus rupiah) dicairkan bertahab selama 3 tahun. Adapun 

Kepala Madrasah yang pernah menjabat dan berperan penting dalam perkembangan dan 

kemajuan MI Ma’arif Patihan Wetan Babadan Ponorogo mulai dari awal sampai sekarang 

adalah sebagai berikut. 

a. Tahun 1954-1960 dikepalai oleh Bapak H. Sofwan. 

b. Tahun 1960-1965 dikepalai oleh Bapak Hadi Sutrisno 

c. Tahun 1965-1970 dikepalai oleh Bapak H. Romlan 

d. Tahun 1970-1975 dikepalai oleh Bapak Rukani 

e. Tahun 1975-1977 dikepalai oleh Bapak Rohmad, S.Ag 

f. Tahun 1977-2003 dikepalai oleh Bapak H. Romlan 

g. Tahun 2003-2008 dikepalai oleh Ibu Hj. Surjati, A.Ma 

h. Tahun 2008-sekarang dikepalai oleh Bapak Drs. Sadikin. 

3. Letak Geografis MI Ma’arif Patihan Wetan 

MI Ma’arif Patihan Wetan Babadan Ponorogo merupakan salah satu madrasah ibtidaiyah 

yang ada di kota Ponorogo yang terletak di Jalan Parang Menang Gg IV, Kelurahan Patihan 

Wetan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa timur. Madrasah ibtidaiyah 

ini memiliki lokasi yang strategis, tidak jauh dari perkotaan sehingga mudah di jangkau. Luas 

tanah yang dimiliki 7677 M2 dan luas bangunan 2.475 M2, letak garis lintang -7.849781, 

Garis Bujur 111.486762 dengan Status akreditasi “A”. 

4. Visi, Misi, dan Tujuan MI Ma’arif Patihan Wetan 

a. Visi Madrasah 

Setiap sekolah memiliki visi, begitu halnya dengan MI Ma’arif Patihan Wetan, 

Babadan Ponorogo yang memiliki visi sebagai berikut “UNGGUL PRESTASI 
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BERIMTAQ BERIPTEK dengan berwawasan Ahlus Sunnah Wal Jama’ah. Adapun yang 

menjadi indikator visi dan misi adalah sebagai berikut. 

1) Unggul dalam Pembinaan Agama 

2) Unggul dalam Proses Pembelajaran 

3) Unggul dalam prestasi 

4) Unggul dalam Sumber Daya Manusia 

5) Unggul dalam sarana dan prasarana 

6) Unggul dalam mendapatkan kepercayaan Masyarakat 

7) Unggul dalam Disiplin dan Percaya diri 

8) Unggul dalam penanaman konsep ahlussunah wal jamaah 

b. Misi Madrasah 

MI Ma’arif Patihan Wetan Babadan Ponorogo memiliki misi sebagai berikut : 

1) menciptakan suasana madrasah yang Islami; 

2) melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga setiap siswa 

dapat berkembang secara optimal dengan prestasi yang dimiliki; 

3) memaksimalkan hasil prestasi akademik siswa; 

4) meningkatkan potensi yang dimiliki madrasah dalam berbagai bidang; 

5) meningkatkan kwalitas dan kwantitas sarana dan prasarana sesuai dengan 

kebutuhan  yang ideal; 

6) menjalin kerja sama antar stakeholder untuk pemberdayaan dan peran serta 

masyarakat; 

7) menanamkan sikap keteladanan siswa dalam bermasyarakat; 

8) menumbuhkan kecintaan terhadap ajaran Islam serta budaya bangsa sehingga 

menjadi sumber kearifan dalam bertindak.   
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c. Tujuan MI Ma’arif Patihan Wetan Babadan Ponorogo 

Madrasah memiliki tujuannya masing-masing, sama halnya dengan MI Ma’arif 

Patihan Wetan Babadan Ponorogo memiliki tujuan sebagai berikut: 

a. mengembangkan KTSP dengan dilengkapi Silabus tiap mata pelajaran, Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran, Lembar Kegiatan Siswa, dan Sistem Penilaian; 

b. mengembangkan Silabus muatan lokal dengan dilengkapi Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran, Lembar Kegiatan Siswa dan Sistem Penilaian; 

c. mengembangkan program pengembangan diri beserta jadwal pelaksanaannya; 

d. mengoptimalkan proses pembelajaran PAKEM; 

e. mengikutsertakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelatihan 

peningkatan profesionalitas melalui kegiatan KKG, MGMP, PTBK, PTK, lomba-

lomba, Seminar, Workshop, Kursus Mandiri, Deman Driven dan kegiatan lain 

yang menunjang profesionalisme; 

f. meningkatkan skor UN Minimal rata – rata 1,5 dari standart yang ada; 

g. memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran dengan IT serta 

mengedepankan skala prioritas; 

h. melaksanakan Manajemen Berbasis Madrasah dan Manajemen Peningkatan Mutu 

Berbasis Madrasah secara demokratis, akuntabel dan terbuka; 

i. menggalang pembiayaan pendidikan secara adil dan demokratis 

dan memanfaatkan secara terencana serta dipertanggungjawabkan secara jujur, 

transparan dan memenuhi akuntabilitas publik; 

j. mengoptimalkan pelaksanaan penilaian otentik secara berkelanjutan; 

k. mengoptimalkan pelaksanaan program remedi dan pengayaan; 
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l. membekali komunitas sekolah agar dapat mengimplementasikan ajaran agama 

melalui kegiatan shalat dhuha dan dhuhur berjamaah, baca tulis Al-Qur’an, 

hafalan surat – surat pendek/ Al- Qur’an dan pengajian keagamaan; 

m. mengikutsertakan siswa dalam kegiatan Porseni tingkat kabupaten atau jenjang 

atasnya; 

n. memiliki tim olah raga yang dapat bersaing pada tingkat kabupaten atau jenjang 

berikutnya; 

o. menanamkan sikap santun, berbudi pekerti luhur dan berbudaya, budaya hidup 

sehat, cinta kebersihan, cinta kelestarian lingkungan dengan dilandasi keimanan 

dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

 

5. Keadaan Guru, Tenaga pendukung, Peserta Didik, Sarana, Prasarana, dan Struktur 

Organisasi 

a. Keadaan Guru dan Tenaga pendukung MI Ma’arif Patihan Wetan Babadan 

Ponorogo 

Guru merupakan salah satu faktor terpenting dalam pendidikan. Kualitas guru 

mempengaruhi perkembangan peserta didik. MI Ma’arif Patihan Wetan memiliki guru dan 

tenaga pendukung berjumlah 13 yang rata-rata memiliki jenjang pendidikan S1.37 

b. Keadaan Siswa MI Ma’arif Patihan Wetan Babadan Ponorogo 

Siswa adalah mereka yang secara resmi menjadi siswa MI Ma’arif Patihan Wetan 

Babadan Ponorogo dan yang terdaftar dalam buku induk sekolah. Keadaan siswa saat 

peneliti melakukan penelitian tahun ajaran 2017/2018 berjumlah 315 siswa.38 

                                                           
37Lihat lampiran tentang data Guru dan Tenaga pendukung. 
38 Lihat lampiran tentang data Siswa. 
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c. Sarana dan Prasarana MI Ma’arif Patihan Wetan Babadan Ponorogo 

MI Ma’arif Patihan Wetan Babadan Ponorogo telah memiliki lahan milik sendiri 

dan memiliki status hak atas tanah atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak 

atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. MI Ma’arif Patihan Wetan 

Babadan Ponorogo memiliki 17 ruang, dengan rincian 11 ruang belajar, 1 ruang kepala 

madrasah, 1 ruang guru, 1 ruang UKS, 1 gudang,1 ruang lab komputer, 1 ruang 

perpustakaan. Di sebelah timur terdapat delapan ruang yang terdiri atas 1 ruang guru, 6 

ruang kelas, yaitu kelas I, II, dan III, 1 lab komputer, di sebelah barat terdapat masjid, di 

sebelah selatan terdapat empat ruang yang terdiri atas 1 ruang kepala madrasah, 1 

perpustakaan, 2 ruang belajar dan di sebelah utara terdapat 4 ruang belajar, yaitu kelas 2, 

5, dan 6. Untuk lokasi kamar mandi (toilet) berada di beberapa tempat, yaitu 1 di sebelah 

ruang perpustakaan, 1 di utara masjid, 1 di samping tangga lantai dua. 

Selain yang telah disebutkan, MI Ma’arif Patihan Wetan Babadan Ponorogo juga 

dilengkapi dengan tempat sampah di depan ruang kelas, rak sepatu siswa pada masing-

masing kelas, tempat cuci tangan, tanaman bunga didepan ruang kelas, dan poster-poster 

yang tertempel di dinding.39 

d. Struktur Organisasi MI Ma’arif Patihan Wetan Babadan Ponorogo 

Sekolah merupakan lembaga formal. Agar berjalan dengan baik, lembaga harus 

memiliki struktur organisasi yang jelas. Begitu juga dengan MI Ma’arif patihan Wetan 

Babadan Ponorogo yang memiliki struktur organisasi guna mempertegas tanggung jawab 

masing-masing personal sehingga program kerja yang disusun dapat tercapai dengan 

                                                           
39 Lihat lampiran dokumentasi tentang keadaan gedung dan sarana prasarana MI Ma’arif Patihan Wetan, 

Babadan, Ponorogo. 
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baik. Struktur organisasi terdiri atas komite sekolah, kepala sekolah, koordinator TU, 

wakil ketua kurikulum, wakil ketua kesiswaan, wakil ketua sarana dan prasarana.40 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Pengembangan Media Hologram pada Pembelajaran IPS Materi Globe di kelas IV MI 

Ma’arif Patihan Wetan 

Untuk mengaplikasikan media hologram pada pembelajaran IPS materi globe terlebih dahulu 

disiapkan bahan-bahan untuk mengaplikasikannya. Sebagian besar bahan yang dibutuhkan 

biasanya sudah tersedia di rumah. Misalnya, mungkin ada kotak CD bekas yang bisa digunakan, 

juga membutuhkan selotip atau lem, kertas grafik, dan  penggaris. 

Setelah kotak CD dipotong bentuknya akan menyerupai belah ketupat setelah disatukan, 

mirip seperti kubus dengan sisi-sisi yang miring. Belah ketupat adalah suatu jajaran genjang. 

Bangun ini mempunyai empat sisi yang sejajar satu sama lain, dan dua garis diagonal yang 

berpotongan tegak lurus satu sama lain. Kerangka ini akan digunakan sebagai layar proyektor 

untuk memantulkan gambar 2D menjadi hologram. Bentuk akhir proyektor akan menyerupai 

piramida berujung tumpul.  

Gunakan pulpen dan penggaris untuk membuat garis di atas kertas grafik. Sejajarkan 

penggaris dengan garis pada kertas grafik. Ukuran bangun yang dibuat adalah 1 cm di bagian 

atas, 3,5 cm di sisi-sisinya, dan 6 cm di bagian dasarnya. Kemudian gambarkan garis. 

Hubungkan semua garis untuk menyempurnakan bentuk bangun tersebut. Bentuk akhir bangun 

akan mirip seperti trapesium sama kaki. Dengan kata lain, kerangka ini akan mirip dengan 

piramida berujung tumpul. Jika ingin membuat kerangka yang lebih besar, bisa memperbesar 

ukuran sisi-sisinya 2 atau 3 kali lipat. Misalnya, jika ingin memperbesarnya 2 kali, maka 

                                                           
40 Lihat lampiran tentang data Struktur Organisasi MI Ma’arif Patihan Wetan Babadan Ponorogo. 
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ukurannya akan menjadi 2 cm x 7 cm x 12 cm. Memperbesar ukuran kerangka akan 

memperbesar ukuran hologram. Walaupun begitu, kualitas hologram yang dihasilkan akan lebih 

bagus dalam kerangka yang lebih kecil. Terlepas dari semuanya, seberapa besar kerangka yang 

diinginkan pada akhirnya ditentukan oleh pilihan diri sendiri. Hanya saja, gunakan perbandingan 

yang sama saat memperbesar ukurannya. 

Setelah kerangkanya jadi, nyalakan video sederhana atau gambar bergerak di ponsel. Gambar 

globe yang bergerak-gerak cocok digunakan. Gunakan gambar atau video pada layar ponsel. apa 

pun yang dipilih, gambar tersebut akan dipantulkan menjadi hologram.41 

Penggunaan media pembelajaran seperti media hologram dalam proses pembelajaran IPS 

kelas IV di MI Ma’arif Patihan Wetan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan hasil 

belajar peserta didik pada mata pelajaran IPS di kelas tersebut. Hal ini ketika para peserta didik 

diberi media pembelajaran mereka akan sangat antusias dan semangat dalam mengikuti proses 

pembelajaran. Seperti yang dikemukakan oleh Guru IPS di MI Ma’arif Patihan Wetan sebagai 

berikut:42 

1. Bagaimanakah kondisi kelas IV A ketika pembelajaran berlangsung? 

Kondisi kelas ketika pembelajaran berlangsung pada pembelajaran tematik, khususnya 

pada pelajaran IPS, anak-anak kalau diberi metode pembelajaran yang beragam yang 

tidak monoton pasti mereka akan suka, misalnya seperti permainan, mereka sangat 

antusias dan senang dalam mengikuti pelajaran. Dan biasanya saya akan memberi reward 

atau penghargaan di akhir pembelajaran. Dengan hal semacam tersebut kondisi kelas 

akan bisa diatur dan anak-anak tidak seenaknya sendiri. 

Mengenai hal tersebut, disini guru berperan penting dalam penggunaan media 

pembelajaran, oleh karena itu pertama yang harus diketahui adalah bagaimana peranan media 

pembelajaran bagi guru apakah sudah mempermudah guru dalam mencapai tujuan yang 

diharapkan. Media pembelajaran juga memiliki peran penting, yaitu memperjelas penyampaian 

                                                           
41 https://id.wikihow.com/Membuat-Sebuah-Hologram. Diunduh Tanggal 26 Mei 2019, 12:30 WIB 
42 Lihat transkip lampiran wawancara. 

https://id.wikihow.com/Membuat-Sebuah-Hologram
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materi pelajaran, meningkatkan daya tarik siswa terhadap pembelajaran dan memberikan hiburan 

sebagai selingan dalam proses belajar. Media pembelajaran memiliki peranan dalam mencapai 

tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar 

2. Apa metode pembelajaran yang digunakan ibu ketika pembelajaran? 

Saya dalam mengajar banyak mengunakan metode pembelajaran, seperti metode property 

solving, metode roll play, permainan, bermacam-macamlah. Dan kami akan selalu 

berganti metode pembalajaran saat mengajar. Karena kalau monoton itu-itu saja, murid-

murid akan merasa bosan. 

Dari pertanyaan diatas dimana setelah mengetahui peranan media  pembelajaran  bagi  

guru  dan  proses pembelajaran,  hal  yang  lebih  penting  lagi  yaitu  mengetahui  bagaimana 

peranan media pembelajaran bagi diri siswa dan banyaknya media pembelajaran yang digunakan 

guru untuk mengajar. Hal ini dimaksud supaya penggunaan media pembelajaran dapat 

dimanfaatkan sesuai  dengan  kebutuhan  diri  siswa  terutama mengenai meningkatkan daya 

tarik siswa terhadap pembelajaran.  Peranan media pembelajaran  bagi  siswa  yatu  siswa  lebih  

antusias  dan  banyak  bertanya  karena penasaran pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS). 

3. Bagaimana hasil belajar siswa kelas IV A pada pembelajaran tematik khususnya mata 

pelajaran IPS? 

Nilainya bagus-bagus, ya mungkin ada satu atau dua anak yang nilainya kurang di bawah 

standart karena mungkin dari faktor belum bisa menulis atau pun dari faktor anak tersebut 

yang masih malas untuk belajar. 

  

Langkah awal dalam penggunaan media adalah mengetahui bagaimanakah peran media 

pembelajaran dalam menunjang proses pembelajaran pada mata pelajaran IPS yang diajarkan di 

kelas IV. Hal ini bertujuan supaya media pembelajaran dapat memenuhi kebutuhan atau 

mencapai tujuan yang diinginkan atau tidak. Dan juga supaya mempengaruhi hasil belajar siswa 

dalam pelajaran IPS. 
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4. Apakah media pembelajaran sangat berguna untuk kelancaran pembelajaran yang ada di kelas 

IV A? 

Sangat-sangat berguna, karena dengan menggunakan media pembelajaran daya ingat dan 

daya tangkap peserta didik akan materi pembelajaran akan cepat terhubung. Dan biasanya 

mereka akan mengikuti sampai akhir pembelajaran. 

Penggunaan media diharapkan mampu membangkitkan hasil belajar siswa, membantu 

keefektifan proses pembelajaran, serta dapat menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk 

berkonsentrasi pada materi pelajaran, sehingga memudahkan siswa untuk mengingat informasi 

yang diberikan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan guru IPS di MI Ma’arif tersebut, 

dalam mengajar guru tersebut sangat terbantu dengan adanya media pembelajaran. 

5. Berapa jumlah media pembelajaran yang ada di MI Ma’arif Patihan Wetan? 

Disini pihak sekolah sudah memfasilitasi media pembelajaran, ada banyak media 

pembelajaran 10 lebih mungkin, seperti globe, kerangka manusia, gambar-gambar dan 

juga miskroskop ada. Macam-macam media pembelajarannya. 

 

6. Apakah ibu selalu menggunakan media dalam pembelajaran tematik khususnya IPS?  

Iya kadang saya memakai media pembelajaran, karena melihat materinya, dan tidak 

semua materi menggunakan media pembelajaran. 

Dari dua pertanyaan tersebut, Guru dan pihak MI Ma’arif Patihan Wetan sudah dapat 

memaksimalkan pemanfaatan media pembelajaran melalui penegasan peraturan kepada guru 

untuk menggunakan media serta mengarahkan siswa untuk ikut menggunakan media yang sudah 

tersedia dalam proses pembelajaran di kelas. Guru juga terus menggali informasi lebih banyak 

mengenai media pembelajaran yang lain agar dapat menjadi masukan atau refrensi dalam ia 

mengajar ke depannya. Hal ini juga bertujuan  untuk  mewujudkan  tujuan  pembelajaran  serta  

kualitas  hasil  belajar maksimal. 

7. Bagaimanakah pemanfaatan media didalam kelas? (perorangan, kelompok, atau 

didemonstrasikan guru)  
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Biasanya kelompok dan biasanya perorangan. Tergantung materi dan jumlah media 

pembelajarannya cukup atau tidak untuk digunakan secara berkelompok, karena media 

pembelajaran disini jumlahnya terbatas. Ada bermacam-macam tapi jumlahnya sedikit, 

tidak mungkin 1 anak menggunakan 1 media. Dan terkadang saya menyuruh siswa 

membuat sendiri media pembelajaran, seperti kincir angin, karena itu mudah untuk siswa 

membuatnya sendiri. Dan sebelum digunakan medianya saya biasanya juga 

mendemontrasikan dulu bagaimana cara mengunakannya supaya nanti siswa dapat 

menirukan dengan baik dan benar. 

Setelah mengetahui penggunaan media pembelajaran oleh guru sendiri dan siswa secara 

individu, selanjutnya perlu mengetahui penggunaan media pembelajaran oleh guru dan siswa 

secara berkelompok. Hal ini perlu diketahui karena berdasarkan salah satu tujuan media 

pembelajaran yaitu terciptanya interaksi siswa dengan guru dan guru bersama siswa dengan 

sumber belajar dan lingkungan belajar. Penggunaan media pembelajaran sesuai dengan 

penggunanya baik guru sendiri secara demonstrasi, siswa secara individu atau siswa dan guru 

secara berkelompok memiliki peranan sendiri-sendiri, akan tetapi intinya adalah media 

pembelajaran digunakan  sesuai dengan peranannya bagi pembelajaran IPS di kelas IV A di MI 

Ma’arif Patihan Wetan. 

8. Bagaimana ibu mengaplikasikan dan melibatkan siswa dengan memanfaatkan media?  

Setiap selesai pembelajaran, siswa akan mengadakan kerja kelompok, setelah selesai 

berdiskusi, perkelompok atau perwakilan kelompok maju menjelaskan bagaimana dari 

media yang digunakan dalam proses pembelajaran ada kemudahan atau kesulitan dalam 

pengaplikasan media tersebut. 

Hal tersebut bertujuan untuk mengantar siswa lebih mengerti terhadap pengembangan 

media pembelajaran dan juga menambah daya imajinasi kreatif siswa dan mempermudah cara 

berkarya karena ada acuan atau media. 

9. Adakah kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam penggunaan media? 

Kadang misalkan kalau membuat media pembelajaran sendiri biasanya siswa merasa 

kesulitan, karena mungkin bahannya belum lengkap ataupun sulit didapat. 
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 Dari pertanyaan tersebut, dimaksudkan untuk mengetahui bahwa jenis media 

pembelajaran yang digunakan sudah sesuai berdasarkan peranannya dan yang telah upayakan 

oleh guru, siswa dan pihak sekolah. Serta meskipun pihak sekolah juga sudah memfasilitasi 

dengan bermacam-macam media pembelajaran, namun siswa juga dituntut untuk kreatif dalam 

membuat media pembelajaran. Dengan hal ini maka siswa nantinya dapat mengembangkan 

kreatifitasnya. 

10. Menurut ibu, dampak apa yang diterima oleh siswa jika ibu menggunakan media di dalam 

pembelajaran?  

Sampai saat ini dampaknya positif untuk siswa, siswa malah belajarnya lebih meningkat 

dan hasil belajarnya atau nilainya bagus. Serta antusias dalam belajar lebih semangat 

ketika menggunakan media pembelajaran. 

Disini, Guru IPS MI Ma’arif Patihan Wetan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang 

cukup tentang media pendidikan dalam berbagai bentuk dan jenisnya, baik media nonmaterial 

maupun materiil. Terlebih media berfungsi sebagai alat komunikasi guna mengefektifkan proses 

interaksi edukatif. Keterampilan menggunakan semua media itu diharapkan dari guru yang 

disesuaikan dengan pencapaian tujuan pengajaran sehingga tujuan pembelajaran IPS pada kelas 

IV A di MI Ma’arif sudah mencapai tujuan pengajaran dalam hal ini dibuktikan dengan hasil 

belajar siswa yang bagus dan semangat siswa untuk mengikuti pembelajaran IPS. 

2. Hasil Belajar IPS dengan Menggunakan Media Hologram 

Hasil belajar merupakan umpan balik dari kegiatan proses belajar mengajar. Sehubungan 

dengan hal tersebut maka hasil belajar adalah suatu yang diperoleh, dikuasai atau merupakan 

hasil dari adanya proses belajar. Jadi hasil belajar merupakan hasil yang dicapai oleh siswa dan 

mengikuti program belajar dalam rangaka menyelesaikan suatu program pendidikan. Hasil 

belajar yang diperoleh siswa bukanlah hanya berdasarkan kemampuan intelektual siswa semata, 
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melainkan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar tersebut. Ada lima macam 

kemampuan sebagai hasil belajar adalah: 

1. Keterampilan intelektual 

2. Strategi kognitif berupa kemampuan mengatur cara belajar dan berfikir dalam arti yang 

luas termasuk dalam memecahkan masalah 

3. Informasi fertikal berupa pengetahuan dalam arti fakta dan sebagainya 

4. Keterampilan metodik 

5. Sikap dan nilai 

Hasil belajar siswa dapat dinyatakan secara kualitatif dan dapat pula dinyatakan secara 

kuatitatif. Secara kualitatif hasil belajar dapat diungkapkan dengan pernyataan sangat baik, baik, 

sedang, kurang dan sebagainya. Sedangkan secara kuantitatif hasil belajar dapat di nyatakan 

dengan angka-angka. Untuk mencapai hasil belajar yang baik dan memuaskan memang sangat 

banyak faktor yang mempengaruhinya, di antaranya adalah dari faktor guru dan diri siswa itu 

sendiri. Dalam hal ini guru berkewajiban menciptakan kegiatan belajar mengajar yang mampu 

menunjang dan mendorong siswa untuk mengembangkan segala potensi yang ada secara 

optimal, sehingga keberhasilan itu dapat diperoleh siswa 

Hasil belajar merupakan umpan balik dari kegiatan proses belajar mengajar, hasil belajar 

adalah beberapa bentuk prinsip perpaduan pola tingkah laku dan nilai-nilai ideal dalam arti fakta-

fakta, kecakapan yang dicapai dan keterampilan. 

Keberhasilan suatu kegiatan belajar dapat dilihat dari hasil belajar setelah mengikuti usaha 

belajar. Hasil belajar merupakan dasar yang digunakan untuk menentukan tingkat keberhasilan 

siswa menguasai suatu materi pelajaran. Manusia melakukan kegiatan belajar dengan berbagai 

macam cara sesuai dengan keadaan. Bila seseorang telah melakukan kegaiatan belajar maka 
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dalam dirinya akan terjadi perubahan-perubahan yang merupakan pernyataan perbuatan belajar, 

perubahan ini disebut dengan hasil belajar. Perubahan-perubahan yang terjadi pada proses belajar 

meliputi perubahan kognitif (pengetahuan), afektif (rasa), dan psikomotor (tingkah laku). Hasil 

belajar sesuai dengan tujuan dan bidang tertentu dapat diukur atau diketahui dengan mengadakan 

penelitian atau evaluasi yang meunjukan sudah sejauh mana suatu kemampuan telah tercapai. 

Seseorang dapat dikatakan berhasil dalam belajar apabila telah terjadi perubahan tingkah laku 

dalam dirinya. Indikator dari proses belajar mengajar itu dianggap berhasil adalah: 

1. Daya serap terhadap bahan pelajaran yang diajarakan mencapai prestasi tinggi, baik 

secara individual maupun kelompok. 

2. Prilaku yang digariskan dalam Tujuan Belajar Khusus (TPK) telah dicapai oleh anak 

didik baik secara individual maupun kelompok 

Beberapa tingkat keberhasilan dari suatu proses belajar mengajar yaitu: 

1. Istimewa atau maksimal. Apabila seluruh bahan pelajaran dapat dikuasai oleh seluruh 

anak didik 

2. Baik sekali (optimal). Apabila sebagian besar (76%-94%) bahan pelajaran dikuasai anak 

didik. 

3. Baik (minimal). Apabila bahan pelajaran dikuasai anak didik hanya 66%-75% 

4. Kurang. Apabila bahan pelajaran dikuasai anak didik kurang dari 65%. 
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Berikut hasil belajar harian peserta didik di Kelas IV pada pembelajaran IPS setelah  

menggunakan media hologram sebagai media pembelajaran: 

ANALISI EVALUASI HASIL BELAJAR  

Mata Pelajaran  : IPS     Bentuk Soal   : PG 

Kelas / Semester  : IV A / II    Jumlah Soal  : 10 

SK/KD   : 1.1,2.1,3.1,4.1   KKM    : 70 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

A. Analisis Pengembangan Media Hologram pada Pembelajaran IPS Kelas IV di MI Ma’arif 

Patihan Wetan 

Dahulu pembelajaran sering menggunakan tulisan di papan tulis dan para peserta didik 

mengikutinya dengan mencatat di buku tulisnya. Namun, proses pembelajaran seperti itu 

membuat peserta didik cepat jenuh dan bosan. Hal itu terjadi karena tidak adanya timbal balik 

antara guru dengan peserta didik. Untuk mengubah sistem pembelajaran tersebut, maka 

digunakanlah multimedia pada pembelajaran. Berbeda dengan sistem pembelajaran sebelumnya, 

pembelajaran dengan menggunakan multimedia dapat menarik perhatian peserta didik. Karena 

dalam multimedia memuat gambar serta warna sebagai komponen utamanya. Selain itu, dengan 

multimedia terutama dengan gambar maupun warna, maka daya ingat serta kapasitas yang 

diterima oleh peserta didik lebih panjang dan banyak. Ini terjadi dikarenakan belajar dengan 

metode imajinasi seperti gambar dan warna yaitu menggunakan otak kanan. Karena pada 

dasarnya otak kanan  menyimpan gambar, warna serta yang berhubungan dengan imajinasi. 

Kecanggihan teknologi yang tiada habis membuat hampir semua kegiatan manusia yang 

media utamanya adalah teknologi. Begitu pula perkembangan pendidikan. Media pembelajaran 

pendidikan tak lagi hanya menggunakan papan tulis dan deretan tulisan. Agar sistem 

pembelajaran lebih efektif dan efisien, maka diterapkannya teknologi 3D sebagai media 

pembelajaran. Pembelajaran yang menggunakan teknologi 3D atau visual akan merangsang 

peserta didik menggunakan otak kanannya, dengan menggunakan otak kanan maka peserta didik 

mengingat materi pelajaran lebih lama dibandingkan materi yang disampaikan melalui deretan 

tulisan. Karena deretan tulisan menggunakan otak kiri atau ingatan jangka pendek. Namun, 
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perkembangan teknologi 3D tidak lagi ditampilkan pada layar datar atau monitor. Terciptalah 

teknologi hologram, teknologi ini memproyeksikan cahaya ke suatu bidang yang terbentuk bias 

cahaya berbentuk 3 dimensi. Hologram tentunya jauh lebih efisen, karena hasil dari hologram 

sendiri dapat dilihat secara 360º, berbeda dengan 3 dimensi di monitor. Tentunya hologram 

diharap menjadi tonggak dari perubahan pada dunia pendidikan dengan mengkombinasikan 

antara teknologi dengan pendidiakan. 

Media pembelajaran tidak hanya terhenti pada teknologi 2 dimensi saja, namun juga 

berkembang ke media 3 dimensi. Dengan adanya media 3 dimensi, maka pembelajaran yang 

bergelut pada bidang ruang lebih efektif. Karena dengan media 3 dimensi seolah-olah suatu 

objek lebih tampak hidup. Akan tetapi, seiring kemajuan teknologi, media berbasis teknologi 3 

dimensi tidak lagi menjadi suatu yang mewah. Karena telah terciptanya teknologi 7 dimensi, 

yang kini disebut dengan hologram. Hologram memanfaatkan penggunaan cahaya laser yang di 

pancarkan pada bidang tertentu yang akhirnya tampak seperti objek hidup yang menyatu dengan 

sekitarnya. Hologram adalah produk dari teknologi holografi. Hologram terbentuk dari 

perpaduan dua sinar cahaya yang koheren dan dalam bentuk mikroskopik. Hologram bertindak 

sebagai gudang informasi optik. Informasi-informasi optik tersebut kemudian akan membentuk 

suatu gambar, pemandangan, atau adegan. Hologram merupakan jelmaan dari gudang informasi 

(information storage) yang mutakhir. Kelebihan hologram ialah ia mampu menyimpan 

informasi, yang didalamnya memuat objek-objek. 3 dimensi (3D). tidak hanya objek-objek yang 

biasa terdapat di foto atau gambar pada umumnya. Hal itu disebabkan prinsip kerja hologram 

tidak sesederhana lensa fotografi. Hologram menggunakan prinsip-prinsip difraksi dan interelasi, 

yang merupakan bagian dari fenoomena gelombang.43 

                                                           
43 Diunduh di http://id.wikipedia.org/wiki/Holografi. tanggal 13 Desember 2018.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Holografi
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Pada Pembelajaran IPS kelas IV di MI Ma’arif Patihan Wetan peneliti memilih materi 

tentang globe karena materi tersebut dapat diaplikasikan dengan media hologram. Peneliti dalam 

melakukan observasi menggunakan alat-alat yang sederhana, sehingga diharapkan nanti peserta 

didik dapat mengaplikasikan media hologram sendiri dengan materi yang diinginkan dan tidak 

harus tentang materi globe. Dan juga media hologram ini bisa diaplikasikan pada mata pelajaran 

yang lainnya seperti Ilmu Pengetahuan Alam. 

Dalam melakukan observasi di lapangan, peneliti menggunakan alat-alat sederhana yang 

dapat dijumpai dan mudah untuk didapatkan. Alat-alat tersebut bisa menggunakan bekas wadah 

CD (Compact Disc) dan menggunakan handpone sebagai media utama dalam mengaplikasikan 

media hologram. Apalagi peserta didik saat ini banyak memiliki gadget yang tentunya peserta 

didik akan lebih menarik belajar menggunakan gadget. Dan tidak hanya dibuat untuk hal-hal 

yang tidak penting contohnya untuk maen game saja.  

Dan ketika peneliti melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas IV MI Ma’arif Patihan 

Wetan dengan menggunakan media hologram, peserta didik sangat antusias dalam mengikuti 

pembelajaran. Mereka mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi dan memberikan banyak 

pertanyaan tentang apa itu media hologram dan bagaimana mengaplikasikannya. Mereka juga 

secara bergantian untuk mencoba mengaplikasikan media hologram dalam materi globe. Disini 

membuktikan kalau kegiatan belajar mengajar ketika menggunakan media pembelajaran seperti 

hologram akan membuat peserta didik tidak merasa bosan dengan apa yang diajarkan guru. Dan 

mereka tentunya akan menunggu media apalagi yang diberikan guru ketika mengajar.  

  

B. Analisis Penggunaan Media Hologram untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta didik 

pada Pembelajaran IPS Kelas IV di MI Ma’arif Patihan Wetan 



 

55 
 

Penggunaan media dalam pengajaran di kelas merupakan sebuah kebutuhan yang tidak 

dapat diabaikan. Hal ini dapat dipahami mengingat proses belajar yang dialami peserta didik 

tertumpu pada berbagai kegiatan menambah ilmu dan wawasan untuk bekal hidup di masa 

sekarang dan masa akan datang. Salah satu upaya yang harus ditempuh adalah bagaimana 

menciptakan situasi belajar yang memungkinkan terjadinya proses pengalaman belajar pada diri 

peserta didik dengan menggerakkan segala sumber belajar dan cara belajar yang efektif dan 

efisien.44 

Begitu pun guru berperan penting dalam penggunaan media pembelajaran, oleh karena 

itu pertama yang harus diketahui adalah bagaimana peranan media pembelajaran bagi guru 

apakah sudah mempermudah guru dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Media pembelajaran 

juga memiliki peran penting, yaitu memperjelas penyampaian materi pelajaran, meningkatkan 

daya tarik peserta didik terhadap pembelajaran dan memberikan hiburan sebagai selingan dalam 

proses belajar. Media pembelajaran memiliki peranan dalam mencapai tujuan pembelajaran dan 

kompetensi dasar, yaitu mengantar peserta didik lebih mengerti terhadap pengembangan 

pelajaran IPS terutama dalam materi globe, dan juga menambah daya imajinasi kreatif peserta 

didik dan mempermudah cara berkarya karena ada acuan atau media. 

Setelah mengetahui peranan penggunaan media pembelajaran bagi guru dan proses 

pembelajaran, hal yang lebih penting lagi yaitu mengetahui bagaimana peranan penggunaan 

media pembelajaran bagi diri peserta didik. Hal ini dimaksud supaya penggunaan media 

pembelajaran dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik terutama mengenai 

meningkatkan daya tarik peserta didik terhadap pembelajaran. Peranan media pembelajaran bagi 

peserta didik yaitu mereka lebih antusias dan banyak bertanya karena penasaran pada 

pembelajaran IPS. Selain itu, media pembelajaran juga dapat meningkatkan wawasan peserta 

                                                           
44 A. Tabrani dan Daryani Rusyan, Penuntun Belajar yang Sukses (Jakarta: Nine Karya, 1993) 3. 
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didik dalam pembelajaran IPS dan mau berkarya dengan melihat media pembelajaran tersebut. 

Dengan ini, peranan media pembelajaran sangat penting bagi tercapainya tujuan  pembelajaran 

yang diharapkan. 

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan peneliti pada pembelajaran IPS kelas IV 

di MI Ma’arif Patihan Wetan, penggunaan media hologram dalam pembelajaran IPS akan 

mengakibatkan pelajaran akan lebih menarik dan jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami 

oleh peserta didik. Di samping itu metode mengajar akan lebih bervariasi, sehingga peserta didik 

tidak bosan karena lebih banyak melakukan kegiatan serta aktivitas lainnya seperti mengamati, 

melakukan, dan mendemonstrasikan. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari proses belajar mengajar di atas, temyata 

penggunaan media hologram dapat menyampaikan dan menjelaskan pengetahuan sesuai dengan 

tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian penggunaan media hologram dapat memotivasi 

peserta didik dalam belajar, sehingga tercipta suasana belajar yang harmonis dan bergairah atau 

menimbulkan rasa senang terhadap pelajaran IPS. Penggunaan hologram pada materi globe 

bertujuan agar peserta didik dapat memahami konsep ruang yang terdapat dalam dunia dan 

sekitamya sehingga peserta didik memahami pengertian daratan dan udara di muka bumi.  

Penggunaan media hologram dalam proses belajar mengajar dapat memberikan pengaruh 

terhadap peserta didik seperti pengajaran lebih menarik perhatian peserta didik sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar, bahan pelajaran lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih 

dipahami oleh para peserta didik dan memungkinkan peserta didik menguasai tujuan pengajaran 

lebih baik, metode mengajar lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui 

penuturan kata-kata oleh guru, sehingga peserta didik tidak bosan dan guru tidak kehabisan 

tenaga apabiIa mengajar untuk setiap jam pelajaran, peserta didik lebih banyak melakukan 
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kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktifitas lain seperti, 

mengamati, melakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain. Hasil belajar yang dicapai peserta 

didik melalui proses belajar yang bermakna bagi dirinya akan tahan lama, membentuk sikap 

kepribadian yang baik, bermanfaat untuk mempelajari aspek lain dan mampu mengembangkan 

kreativitasnya. Dengan demikian, diharapkan peserta didik dapat mengikuti perkembangan 

zaman, ilmu, dan teknologi. 

Setelah peneliti melakukan penelitian di lapangan, penggunaan media hologram pada 

pembelajaran IPS di kelas IV terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal prestasi belajar 

peserta didik yang menggunakan media hologram dibandingkan dengan peserta didik yang tidak 

menggunakan media hologram. Media hologram dirasa sangat baik digunakan oleh guru untuk 

meningkatkan aktivitas belajar peserta didik, membangkitkan rasa senang terhadap pembelajaran 

IPS maupun pembelajaran yang lainnya. 

Penggunaan media hologram diharapkan mampu membangkitkan hasil belajar peserta 

didik, membantu keefektifan proses pembelajaran, serta dapat menarik dan mengarahkan 

perhatian peserta didik untuk berkonsentrasi pada materi pelajaran, sehingga memudahkan 

peserta didik untuk mengingat informasi yang diberikan. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian dengan judul Penggunaan Media Hologram pada Pembelajaran IPS 

di Kelas IV MI Ma’arif Patihan Wetan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pengembangan Media Hologram pada Pembelajaran IPS Kelas IV di MI Ma’arif Patihan 

Wetan 

Dalam mengembangkan media hologram pada pembelajaran IPS kelas IV di MI Ma’arif 

Patihan Wetan peneliti memilih materi tentang globe karena materi tersebut dapat 

diaplikasikan dengan media hologram. Peneliti dalam kegiatan belajar mengajar 

menggunakan multimedia versi  Luther-Sutopo.  Pengembangan  Multimedia  dilakukan  

berdasarkan  dengan  enam  tahap,  yaitu concept, design, material collecting, assembly, 

testing dan Distribution. Berbasis teknologi holografi, merupakan tampilan visual 3-dimensi 

yang terbentuk dari cahaya, sebagai alat penyimpan, menjadi sebuah alat yang efektif bagi 

para guru di masa depan. Dan menggunakan alat-alat yang sederhana seperti  wadah CD 

(Compact Disc) bekas atau kaca dan menggunakan handpone berbasis Android sebagai media 

utama dalam mengaplikasikan media hologram, sehingga peserta didik dapat 

mengaplikasikan media hologram sendiri dengan materi yang diinginkan. Jadi secara garis 

besar, peneliti dalam mengembangkan media hologram dalam pembelajaran IPS di kelas IV 

dapat diterima sangat baik oleh peserta didik.  

2. Penggunaan Media Hologram untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta didik pada 

Pembelajaran IPS Kelas IV di MI Ma’arif Patihan Wetan 
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Penggunaan media hologram dalam proses belajar mengajar memberikan pengaruh 

terhadap peserta didik seperti pengajaran lebih menarik perhatian peserta didik sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar, bahan pelajaran lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih 

dipahami oleh para peserta didik dan memungkinkan peserta didik menguasai tujuan pengajaran 

lebih baik, metode mengajar lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui 

penuturan kata-kata, sehingga peserta didik tidak bosan. Peserta didik lebih banyak melakukan 

kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian, tetapi juga aktifitas lain seperti, 

mengamati, melakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain. Hasil belajar yang dicapai peserta 

didik melalui proses belajar yang bermakna bagi dirinya akan tahan lama, membentuk sikap 

kepribadian yang baik, bermanfaat untuk mempelajari aspek lain dan mampu mengembangkan 

kreativitasnya. Dengan demikian, diharapkan peserta didik dapat mengikuti perkembangan 

zaman, ilmu, dan teknologi. Dan juga dengan menggunakan media hologram dapat Peningkatan 

hasil belajar siswa  didasarkan pada hasil pratindakan hanya 45% dari keseluruhan siswa yang 

aktif. Pada siklus 1 menjadi 60% pada pertemuan pertama 70% pertemuan kedua dan siklus 2 

meningkat lagi menjadi 80%. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dikemukakan saran kepada pihak-pihak yang terkait 

sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa 

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi belajar memiliki pengaruh lebih 

besar daripada penggunaan media pembelajaran. Oleh karena itu, kepada para siswa 

disarankan untuk lebih meningkatkan kesadaran akan  pentingnya belajar dan memilih 
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teman pergaulan yang memiliki motivasi belajar tinggi agar bisa saling memotivasi 

dalam belajar. 

2. Bagi Guru 

Guru hendaknya pada saat proses pembelajaran lebih memotivasi siswa. Selain itu, guru 

menggunakan referensi belajar yang bervarisasi yang digunakan sebagai media 

pembelajaran sehingga semangat belajar siswa menjadi tinggi. 

3. Bagi Sekolah 

Sekolah hendaknya menciptakan suasana kelas yang nyaman untuk belajar dengan cara 

menyediakan fasilitas belajar yang memadai sehingga muncul motivasi belajar siswa. 

4. Bagi peneliti lain 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian 

selanjutnya, karena pada penelitian ini hanya meneliti pengaruh penggunaan media 

pembelajaran dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Masih banyak faktor lain 

yang mempengaruhi prestasi belajar. 
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