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Belajar,

Pembelajaran tematik dirancang untuk meningkatkan
motivasi belajar siswa yang optimal dan maksimal.
Pembelajaran tersebut akan mendorong siswa untuk aktif
berpartisipasi karena dorongan dari dalam diri siswa dapat
menarik motivasi untuk belajar. Namun, pada kenyataannya
semangat belajar beberapa siswa belum maksimal sehingga
aktivitas belajar juga belum maksimal. Hal tersebut
dikarenakan kurangnya minat terhadap suatu pembelajaran
atau mata pelajaran tertentu, kemampuan belajar siswa yang
belum maksimal, adanya pengaruh dari luar, dan lebih suka
bermain. Salah satu upaya dilakukan yaitu menggunakan
media visual berupa poster dalam pembelajaran. Poster
menjadi salah satu bagian proses belajar mengajar dalam
sebuah lembaga pendidikan. Perilaku efektif siswa yang
timbul dalam menggunakan media poster adalah adanya
motivasi belajar siswa dalam proses pembelajaran. Oleh
karena itu, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa guru
menggunakan media poster pada saat proses pembelajaran.
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui
pembelajaran tematik dengan menggunakan media poster
dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di SD Negeri 1
ii

Karangan, Balong, Ponorogo dan (2) Mengetahui kontribusi
media poster dalam pembelajaran tematik terhadap
peningkatan motivasi belajar siswa di SD Negeri 1
Karangan, Balong, Ponorogo.
Untuk menjawab pertanyaan diatas, penelitian ini
dirancang dengan rancangan deskriptif kualitatif dengan
teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Pada teknik analisis data, peneliti
menggunakan analisis data dari Miles dan Huberman yang
meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan. Pada pengecekan keabsahan data temuan
dengan menggunakan teknik meningkatkan ketekunan dan
triangulasi data.
Berdasarkan analisis data yang ditemukan
menunjukkan bahwa (1) Pembelajaran tematik dengan
menggunakan media poster dalam meningkatkan motivasi
belajar siswa di SD Negeri 1 Karangan, Balong, Ponorogo
dilakukan dengan cara demonstrasi guru, diskusi kelompok,
serta perorangan (individual). (2) Kontribusi media poster
dalam pembelajaran tematik terhadap peningkatan motivasi
belajar siswa di SD Negeri 1 Karangan, Balong, Ponorogo,
yaitu motivasi belajar siswa meningkat selama mengikuti
proses pembelajaran. Hal ini dibuktikan dengan siswa
antusias, konsentrasi, bersemangat, dan tidak mudah merasa
bosan dalam mengikuti proses pembelajaran.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran
terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan
beberapa mata pelajaran sehingga mampu memberikan
pengalaman kepada siswa. Dengan adanya perpaduan
tersebut,

siswa

memperoleh

pengetahuan

dan

ketrampilan secara utuh sehingga proses pembelajaran
menjadi bermakna bagi siswa. Bermakna artinya dapat
memahami konsep-konsep yang akan dipelajari melalui
pengalaman langsung dan nyata yang menghubungkan
antar konsep dalam intra ataupun antar mata pelajaran.
Pada pembelajaran tematik lebih menekankan pada
keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran sehingga
siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran untuk
pembuat keputusan.1
Pembelaran tematik dirancang dalam rangka
meningkatkan motivasi belajar yang optimal dan
maksimal dengan cara mengangkat pengalaman dan
1

Abdul Majid, Pembelajaran Tematik Terpadu, (Bandung : PT
Remaja Rosdakarya, 2014), 80-85.

1

2

pengetahuan siswa. Dalam pembelajaran tersebut, siswa
dapat

membangun

kesalingterkaitan

antara

satu

pengalaman dengan pengalaman atau pengetahuan
dengan

pengetahuan

atau

pengetahuan

dengan

pengalaman sehingga pembelajaran itu menarik. Salah
satu alasan yang bisa dikemukakan bahwa setiap siswa
mendapat satu tambahan informasi baru akan selalu
terhubung dengan pengetahuan dan pengalaman yang
sudah ia miliki. Pembelajaran tersebut justru akan
mendorong untuk aktif berpartisipasi karena dorongan
dalam diri siswa tersebut, sehingga pembelajaran menjadi
menarik motivasi siswa untuk belajar.2
Proses pembelajaran tidak terlepas dari motivasi
belajar siswa. Dalam proses pembelajaran, motivasi
sangat diperlukan karena siswa yang tidak memiliki
motivasi belajar tidak akan mungkin melakukan aktivitas
belajar. Hal ini merupakan pertanda bahwa sesuatu yang
akan dikerjakan tidak menyentuh kebutuhannya. Segala
sesuatu yang menarik semangat siswa belum tentu
menarik minat siswa yang lain selama sesuatu itu tidak
bersentuhan dengan kebutuhannya. Maka dari itu, apa
2

Abd Kadir dan Hanun Asrohah. Pembelajaran Tematik,
(Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 7.

3

yang siswa lihat sudah tentu akan membangkitkan
semangatnya sejauh apa yang ia lihat itu memiliki
hubungan dengan kepentingannya sendiri.3
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di
SDN 1 Karangan bahwa semangat belajar beberapa siswa
belum maksimal sehingga aktivitas belajar juga belum
maksimal. Sebenarnya guru sudah memotivasi siswa
dalam belajar.4 Tetapi, guru berpendapat masih ada
beberapa siswa yang belum maksimal dalam motivasi
belajar

karena

kurangnya

minat

terhadap

suatu

pembelajaran atau mata pelajaran. Selain itu juga,
kemampuan belajar terutama kemampuan intelektual
siswa belum maksimal dan adanya pengaruh dari luar,
seperti teman sebaya. Akibatnya siswa merasa bosan,
jenuh,

tidak

konsentrasi,

melamun,

dan

malas

berpartisipasi dalam belajar sehingga rangsangan untuk
belajar belum maksimal. Orang tua juga berpendapat
melihat anak tersebut memiliki motivasi belajar yang
belum maksimal karena adanya pengaruh dari luar,
seperti media elektronik. Siswa juga mengatakan bahwa
3

Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakara: PT Rineka
Cipta, 2002), 114-115.
4
Lihat Transkrip Observasi Nomor 02/O/25-02/2019 dalam
Lampiran Laporan Hasil Penelitian ini.
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mereka lebih suka bermain dan bercanda serta lebih
sering mengobrol dengan temannya daripada belajar. Hal
tersebut dikarenakan siswa cenderung untuk malas untuk
berpartisipasi dalam belajar, tidak senang dengan guru,
guru menggunakan metode yang monoton, dan jarang
menggunakan media pembelajaran. Oleh karena itu,
perlu adanya dorongan dari dalam atau luar diri siswa
sehingga meningkatkan motivasi mereka untuk belajar.
Dalam hal ini, guru harus mampu memberikan suntikan
motivasi baik secara intrinsik maupun ektrinsik. 5
Motivasi instrinsik adalah motivasi yang ada
dalam diri siswa dan berguna dalam situasi belajar yang
fungsional. Motivasi yang timbul dalam diri siswa
sendiri,

misalnya

ketrampilan

keinginan

tertentu,

untuk

mendapatkan

memperoleh
informasi,

mengembangkan sikap untuk berhasil, menyenangi
kehidupan, dan keinginan diterima oleh orang lain. 6
Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang
disebabkan oleh faktor-faktor dari luar diri siswa sendiri,
seperti ijazah, hadiah, pujian, hukuman, dan persaingan.
Motivasi ini tetap diperlukan guru, karena proses
5

Lihat Transkrip Wawancara Nomor 01/W/19-02/2019 dalam
Lampiran Laporan Hasil Penelitian ini.
6
Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, 162.

5

pembelajaran tidak semuanya menarik perhatian atau
sesuai dengan kebutuhan siswa. Siswa juga belum
memahami untuk apa belajar hal-hal yang diberikan
sekolah. Maka dari itu, motivasi perlu dibangkitkan agar
siswa mau dan ingin belajar.7
Motivasi belajar memiliki peranan yang strategis
dalam suatu kegiatan pembelajaran untuk mencapai
tujuan tertentu. Dalam proses pembelajaran, motivasi
adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri individu
yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin
kelangsungan proses belajar, dan memberikan arah pada
proses pembelajaran sehingga tujuan yang dikehendaki
tercapai. Motivasi belajar merupakan faktor psikis yang
bersifat non intelektual. Peranannya adalah penumbuhan
dorongan, perasaan, dan semangat untuk belajar. Dengan
demikian, motivasi memiliki peran strategis dalam
belajar, baik pada saat akan memulai, sedang, dan
berakhirnya belajar.8
Dalam setiap proses pembelajaran, guru harus
menciptakan suasana yang bergairah dan penuh semangat
untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Oleh karena
7

Ibid., 163.
Nyayu Khadijah, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2014), 156-157.
8

6

itu, guru harus mencoba dan mengembangkan berbagai
inovasi pembelajaran meskipun sederhana, sehingga
dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Guru harus
menciptakan

dan

pembelajaran

yang

menghasilkan
menarik

berbagai

dan

kreatif

inovasi
untuk

meningkatkan motivasi belajar siswa. Guru harus
memiliki

banyak

inovasi

pembelajaran

untuk

meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga dapat
merangsang siswa untuk belajar. Upaya yang dapat
dilakukan guru dalam memotivasi belajar siswa sangat
beragam. Salah satu upaya guru untuk meningkatkan
motivasi belajar siswa adalah dengan menggunakan
media pembelajaran.
Media pembelajaran adalah salah satu unsur
yang sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar
dan dipandang dapat meningkatkan semangat untuk
belajar. Hamalik berpendapat bahwa peran media
pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat
membangkitkan keinginan dan minat baru, meningkatkan
motivasi dan semangat belajar, serta membawa pengaruh
psikologis. Penggunaan media pembelajaran pada tahap
orientasi pembelajaran sangat membantu keefektifan
proses pembelajaran, penyampaian pesan, dan isi

7

pelajaran

pada

Disamping

itu,

saat

pembelajaran

dapat

membantu

berlangsung.
siswa

dalam

meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan
menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data,
dan

memadatkan

pembelajaran

informasi.9

memiliki

banyak

Penggunaan

media

keuntungan

dalam

penggunaan, penerimaan, serta penerapan ke dalam
program

pembelajaran. Peran media pembelajaran

menunjukkan dampak positif sebagai bagian integral
pembelajaran di kelas atau cara utama pembelajaran
secara langsung, yaitu penarik perhatian dan membuat
siswa terjaga dan memperhatikan. Selain itu, dapat
menimbulkan keingintahuan yang menyebabkan siswa
tertawa dan berpikir yang menunjukkan bahwa memiliki
aspek meningkatkan motivasi belajar.10
Salah satu media pembelajaran yang dapat
digunakan guru pada saat proses pembelajaran adalah
media poster. Media poster merupakan kombinasi
gambar, warna, dan pesan dengan maksud menarik
perhatian orang yang melihatnya. Media poster memiliki
kekuatan untuk memikat dan menarik perhatian siswa,
9

Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT Raja
Grafindo, 2002), 15-16.
10
Ibid., 22-23.
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sehingga akan memotivasi siswa dalam belajar. Poster
mampu mempengaruhi perilaku, sikap, dan tata nilai
siswa untuk berubah atau melakukan sesuatu. Media
poster sebagai motivasi belajar bagi siswa untuk
memberikan dorongan belajar secara maksimal. Media
poster

banyak

menjadi

pilihan,

karena

adanya

kecenderungan bahwa media poster lebih disukai siswa.
Kelebihan media poster ini dimanfaatkan dalam proses
belajar mengajar di lingkungan sekolah. Banyak media
poster yang sengaja dipasang di lingkungan sekolah yang
bertujuan agar siswa dapat berperilaku positif, berdisiplin
baik, memiliki nilai positif, dan memiliki pengetahuan
tentang

sesuatu

hal.

Media

poster

juga

dapat

meningkatkan semangat dan motivasi belajar siswa
dalam proses pembelajaran didalam maupun diluar kelas.
Dari sinilah siswa akan memiliki motivasi belajar yang
tinggi dan dilaksanakan secara maksimal .11
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di
SDN

1

Karangan,

menunjukkan

bahwa

proses

pembelajaran dengan menggunakan media poster dapat
memiliki peran yang penting. Menurut salah satu guru di
11

Daryanto, Media Pembelajaran, (Yogyakarta: Gava Media,
2010), 130-131.

9

SDN 1 Karangan menyatakan bahwa penggunaan media
poster dalam proses pembelajaran memiliki respon yang
sangat positif dari siswa. Hal tersebut dikarenakan dapat
meningkatkan motivasi belajar siswa. Siswa juga sangat
senang dengan adanya penggunaan media poster pada
proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan
motivasi mereka untuk belajar.12
Tema tentang penggunaan media pembelajaran
sebagai upaya untuk meningkatkan motivasi belajar
siswa bukanlah hal yang baru. Ada beberapa penelitian
sebelumnya yang membahas tentang hal tersebut.
Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh
Nurjannah

tentang

“Pengaruh

Gambar

terhadap

Motivasi Belajar pada Pelajaran Bahasa Indonesia
Kelas III SDN Pasi Pinang Kecamatan Meureubo
Kabupaten Aceh Barat” dan “Upaya Meningkatkan
Motivasi Belajar Siswa melalui Penggunaan Media
Puzzle pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di
Kelas III Sekolah Dasar Negeri Kepek Kulon Progo”
yang dilakukan oleh Gesti Lutfiyani. Kedua penelitian
tersebut
12

mengkaji

tentang

penggunaan

media

Lihat Transkrip Wawancara Nomor 01/W/21-02/2019 dalam
Lampiran Laporan Hasil Penelitian ini.
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pembelajaran yang dihubungkan dengan motivasi belajar
siswa yang menunjukkan hasil bahwa penggunaan media
pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar siswa.
Berbeda dengan kedua kajian tersebut diatas
yang fokus memanfaatkan media gambar dan puzzle,
pada kajian ini peneliti akan fokus menggunakan media
poster sebagai upaya untuk meningkatkan motivasi
belajar siswa. Adapun judul yang diambil peneliti pada
penelitian ini adalah “Peran Media Poster dalam
Meningkatkan

Motivasi

Belajar

Siswa

pada

Pembelajaran Tematik di SDN 1 Karangan, Balong,
Ponorogo”

B. Fokus Penelitian
Upaya untuk meningkatkan motivasi belajar
siswa terdapat berbagai macam cara yang dilakukan.
Adapun penelitian ini difokuskan pada penggunaan
media poster dalam upaya meningkatkan motivasi
belajar siswa pada pembelajaran tematik.

11

C. Rumusan Masalah
Berkaitan dengan latar belakang masalah diatas,
ada 2 permasalahan penelitian yang perlu dicermati,
antara lain :
1. Bagaimana

pembelajaran

tematik

dengan

menggunakan media poster dalam meningkatkan
motivasi belajar siswa di SD Negeri 1 Karangan,
Balong, Ponorogo?
2. Apa kontribusi media poster dalam pembelajaran
tematik terhadap peningkatan motivasi belajar siswa
di SD Negeri 1 Karangan, Balong, Ponorogo?
D. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian bermuara pada rumusan
masalah diatas adalah :
1. Untuk mengetahui pembelajaran tematik dengan
menggunakan media poster dalam meningkatkan
motivasi belajar siswa di SD Negeri 1 Karangan,
Balong, Ponorogo
2. Untuk mengetahui kontribusi media poster dalam
pembelajaran tematik terhadap peningkatan motivasi
belajar siswa di SD Negeri 1 Karangan, Balong,
Ponorogo
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E. Manfaat Penelitian
1. Manfaat secara teoretis
Secara teoritis dari hasil penelitian ini
diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada
ilmu

pengetahuan bahan media

poster

dapat

meningkatkan motivasi belajar siswa terutama pada
pembelajaran tematik.
2. Manfaat secara praktis antara
a. Bagi Lembaga Pendidikan/Sekolah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat
membantu memberikan analisa tentang peran
media poster sehingga dapat meningkatkan
motivasi

belajar

siswa

khususnya

dalam

pembelajaran tematik.
b. Bagi Guru
Hasil penelitian ini diharapkan dapat
dijadikan sebagai bahan masukan, pertimbangan,
dan evaluasi bagi guru dalam melaksanakan
tugasnya untuk membimbing dan mendidik
siswanya.
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c. Bagi Siswa
Dari penelitian ini diharapkan dapat
termotivasi untuk belajar dengan adanya media
poster dalam pembelajaran tematik.
d. Bagi Peneliti
Dengan penelitian ini dapat menambah
wawasan dan pengetahuan baru serta pengalaman
yang berharga dalam bidang pendidikan

F. Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah penulisan hasil penelitian
agar dapat dipahami secara runtut diperlukan sebuah
sistematika. Sistematika pembahasan pada penelitian
kualitatif ini terdiri dari enam bab yang berisi:
Bab pertama berupa pendahuluan yang meliputi
latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan
sistematika pembahasan. Bab pertama ini dimaksudkan
untuk memudahkan dan memaparkan data.
Bab kedua merupakan telaah hasil penelitian
terdahulu dan kajian pustaka. Telaah hasil penelitian
terdahulu berisi tentang hasil penelitian yang pernah
dilakukan oleh orang lain. Kajian pustaka berisi deskripsi

14

landasan teori tentang media pembelajaran, media poster
sebagai media pembelajaran, motivasi belajar, dan
pembelajaran tematik yang sesuai dengan penelitian ini.
Bab ketiga berisi tentang metode penelitian.
Metode pada penelitian ini memuat pendekatan dan jenis
penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan
sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis
data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahapantahapan penelitian. Bab ketiga dimaksudkan untuk
mengetahui metode yang dipakai dalam skripsi ini.
Bab keempat memuat uraian tentang data umum
dan data khusus. Data umum berisi deskripsi singkat
profil lokasi penelitian, sedangkan data khusus berisi
tentang temuan yang diperoleh dari pengamatan dan atau
hasil wawancara serta dokumentasi lainnya yang terkait
dengan rumusan masalah. Data umum lokasi penelitian
meliputi

deskripsi

singkat

tentang

sejarah,

letak

geografis, visi dan misi serta tujuan sekolah, keadaan
guru dan siswa, struktur organisasi, serta sarana dan
prasarana di lokasi penelitian. Data khusus yaitu
deskripsi data temuan peneliti yang merupakan hasil dari
pengamatan, wawancara, dan dokumentasi di lokasi
penelitian.
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Bab kelima adalah bab yang berisi analisis dari
peran media poster dalam meningkatkan motivasi belajar
pada pembelajaran tematik. Bab ini dijelaskan serta
melakukan penafsiran terhadap data hasil temuan di
lapangan.
Bab keenam adalah penutup yang berisi
kesimpulan dan saran. Bab ini berfungsi mempermudah
para pembaca untuk mengambil intisari dari skripsi.
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BAB II
TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN
ATAU KAJIAN TEORI

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh
Nurjannah, tahun 2018 dengan judul “Pengaruh Media
Gambar terhadap Motivasi Belajar Pelajaran Bahasa
Indonesia Kelas III SDN Pasi Pinang Kecamatan
Meureubo

Kabupaten

Aceh

Barat”

dengan

hasil

penelitian, yaitu penggunaan gambar dalam pembelajaran
Bahasa Indonesia siswa kelas III SDN Pasi Pinang
Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat dapat
meningkatkan motivasi belajar siswa. Tampak bahwa
penggunaan media gambar dapat membuat siswa aktif
dalam belajar. Hal ini disebabkan respon siswa sangat
positif terhadap penggunaan media gambar dalam proses
pembelajaran. Siswa sangat senang belajar melalui media
gambar dan cenderung berebut untuk dapat membaca.
Selain itu, mereka termotivasi untuk belajar dengan
media yang digunakan guru dalam proses belajar.13
13

Nurjannah, Pengaruh Media Gambar terhadap Motivasi
Belajar Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas III SDN Pasi Pinang
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Senada dengan penelitian tersebut, penelitian
juga dilakukan oleh Gesti Lutfiyani, tahun 2016 dengan
judul “Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa
melalui Penggunaan Media Puzzle pada Mata Pelajaran
Ilmu Pengetahuan Alam di Kelas III Sekolah Dasar
Negeri Kepek Kulon Progo” dengan hasil penelitian,
yaitu penggunaan media puzzle dalam Mata Pelajaran
Ilmu Pengetahuan Alam di Kelas III Sekolah Dasar
Negeri Kepek Kulon Progo motivasi belajar siswa dapat
ditingkatkan dengan penggunaan media puzzle. Siswa
dapat menjadi lebih tekun dalam menghadapi tugas, ulet
menghadapi kesulitan, menunjukkan minat terhadap
bermacam-macam masalah dewasa, lebih senang bekerja
mandiri, dapat mempertahankan pendapatnya, serta
senang mencari dan memecahkan masalah pada soal.
Siswa dapat menjadi lebih rajin dalam mengerjakan
tugas, tidak ramai didalam kelas, lebih berani menjawab
pertanyaan dari guru, lebih semangat dalam belajar, dan
memperhatikan ketika menjelaskan materi pelajaran.14

Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, Bina Gogik Volume 5
No. 1, Maret 2018, dalam https://ejournal.stkipbbm.ac.id, Diakses 15
November 2018
14
Gesti Lutfiyani, Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa
melalui Penggunaan Media Puzzle pada Mata Pelajaran Ilmu
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Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu
dengan penelitian sekarang adalah :
Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang
dilakukan oleh Nurjannah yaitu meneliti tentang motivasi
belajar. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan
penelitian yang dilakukan Nurjanah adalah pada media
pembelajaran dan pembelajaran. Media pembelajaran
yang dilakukan pada penelitian ini adalah media poster,
sedangkan media pembelajaran pada penelitian yang
dilakukan Nurjannah adalah media gambar. Selain itu,
pembelajaran yang dilakukan pada penelitian ini adalah
pembelajaran tematik, dan penelitian yang dilakukan
Nurjannah adalah pembelajaran Bahasa Indonesia.
Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang
dilakukan oleh Gesti Lutfiyani adalah motivasi belajar.
Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian
yang dilakukan oleh Gesti Lutfiyani adalah pada media
pembelajaran dan pembelajaran. Media pembelajaran
yang dilakukan pada penelitian ini adalah media poster,
sedangkan penelitian yang dilakukan Gesti Lutfiyani
adalah media puzzle. Pembelajaran yang dilakukan pada
Pengetahuan Alam di Kelas III Sekolah Dasar Negeri Kepek Kulon
Progo, dalam https;//eprints.uny.ac.id, Diakses 15 November 2018
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penelitian ini adalah pembelajaran tematik, sedangkan
penelitian yang dilakukan Gesti Lutfiyani adalah
pembelajaran IPA. Perbedaan lainnya adalah pada
pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang
dilakukan

peneliti

adalah

pendekatan

kualitatif,

sedangkan penelitian yang dilakukan Gesti Lutfiyani
adalah pendekatan Penelitian Tindakan Kelas.

B. Kajian Teori
1. Media Pembelajaran
a. Pengertian Media Pembelajaran
Dalam kehidupam sehari-hari, kata media
sering digunakan untuk beberapa hal, antara lain
sebagai ukuran tanda pakaian dan tanda pengaturan
mesin pendingin yang bisa disingkat “M” (artinya
medium), sebagai penjelasan “pertengahan” yang
disebut medio, sebagai kata istilah yang disebut
“mediasi”. Dalam bahasa Arab, media disebut
“wasail” yang merupakan bentuk jamak dari
“wasilah” sebagai sinonim dari al-wasth yag
artinya juga tengah. Kata tengah berarti berada
diantara dua sisi, maka disebut juga perantara
(wasilah) karena posisinya berada ditengah dan

20

juga disebut pengantar atau penghubung yakni
mengantarkan atau menghubungkan suatu hal dari
satu sisi ke sisi lain.15
Dalam bahasa latin, media berasal dari
sebuah kata yaitu medius yang berarti tengah,
perantara, atau pengantar. Dalam bahasa Arab
media adalah perantara atau pengantar pesan dari
pengirim ke penerima. Media apabila dipahami
secara garis besar adalah manusia, materi, atau
sikap. Secara sederhana, istilah media merupakan
perantara atau pengantar.16 Media pembelajaran
adalah sarana atau alat bantu yang dapat digunakan
sebagai perantara dalam proses pembelajaran untuk
mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam
mencapai tujuan pembelajaran yang dilaksanakan.
Dengan demikian, media pembelajaran adalah
sarana perantara atau komunikasi dalam proses
pembelajaran antara guru dengan siswa. Media
pembelajaran memiliki peran penting dalam proses
belajar mengajar. Hal ini dikarenakan pada

15

Yudhi Munadi, Media Pembelajaran: Sebuah Pendekatan
Baru, (Jakarta Selatan: Referensi GP Press Group, 2013), 5-6.
16
Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, 3.
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hakekatnya

didalam

proses belajar mengajar

adanya proses komunikasi antara guru dan siswa.17
b. Klasifikasi Media Pembelajaran
Dalam media pembelajaran, ada beberapa
jenis media yang dapat digunakan dalam proses
pembelajaran, meliputi media visual, audio, dan
audiovisual. Media visual atau grafis adalah media
yang penyampaian dan penyajian materi bisa
diamati oleh penglihatan, misalnya gambar, foto,
grafik, bagan, poster, kartun, dan komik. Media
audio adalah media yang penyampaian dan
penyajian materi dalam bentuk suara, misalnya
radio, kaset, dan sebagainya. Media audiovisual
atau proyeksi adalah media yang penyampaian dan
penyajian materi gabungan dari audio dan visual,
misalnya film, film strip, OHP, dan sebagainya. 18
c. Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran
Dalam

proses

pembelajaran,

sangat

beraneka ragam jenis media pembelajaran yang
17

Megawati, Pengaruh Media Poster terhadap Hasil Belajar
Kosakata Bahasa Inggris, dalam Getsempena English Education
(GEEJ) Journal Vol. 4 No. 2 November 2017, http://media.neliti.com,
Diakses 15 Januari 2019.
18
Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, Media Pengajaran,
(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), 3.
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digunakan sehingga memiliki karakteristik yang
berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam memilih
media

pembelajaran

harus

memperhatikan

sejumlah aspek yang terkait dengan pemilihan
media pembelajaran. Efektivitas dan efisiensi
pemilihan media pembelajaran perlu dilakukan
dengan cermat agar dapat digunakan secara tepat
guna. Dasar dalam pemilihan media pembelajaran
antara lain sesuai tujuan dan materi pembelajaran,
sesuai tahap perkembangan dan berpikir siswa,
kemudahan untuk memperoleh media, waktu
yang cukup,

dan

ketrampilan guru

dalam

menggunakannya.19 Dengan pemilihan kriteria
tersebut, guru lebih mudah untuk menggunakan
media yang tepat untuk menjelaskan materi
pembelajaran. Oleh karena itu, media sebagai
pelengkap untuk meningkatkan motivasi belajar
siswa dan mengefektifkan proses komunikasi
sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang
diinginkan (perubahan tingkah laku).20

19

M. Basyiruddin Usman dan Asnawir, Media Pembelajaran,
(Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 15-16.
20
Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, Media Pengajaran, 5.
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2. Poster sebagai Media Pembelajaran
a. Pengertian Media Poster
Salah satu media grafis sebagai media
penyampaian pesan dan media pembelajaran adalah
poster. Poster muncul untuk mengisi fungsi yang
unik ditengah-tengah media komunikasi visual.
Peranannya sangat cepat dalam menanamkan atau
mengingatkan kembali kepada orang yang melihat
pada satu gagasan penting dan tertentu. Oleh
karena itu, poster harus memiliki daya tarik
pandang yang kuat jika ingin menarik perhatian
dan memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam
menyampaikan pesan. Poster merupakan kombinasi
visual, warna, dan pesan dengan maksud untuk
menangkap perhatian orang yang melihat dan
cukup lama menanamkan gagasan yang berarti
dalam

ingatannya

yang

berfungsi

untuk

membangkitkan motivasi, minat, atau ingatan.21
Poster mampu mempengaruhi perilaku,
sikap, dan tata nilai untuk berubah dan melakukan
sesuatu. Poster memiliki kekuatan yang dramatik
untuk dicerna oleh orang yang melihat karena lebih
21

Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, Media Pengajaran, 51.
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menonjolkan kekuatan pesan, visual, dan warna.22
Media poster adalah salah satu media pembelajaran
yang berupa gambar dengan ukuran bersara dan
memberi tekanan pada satu atau dua ide pokok
yang digambarkan secara sederhana dan jelas yang
menonjolkan pesan, visual, warna. Media poster
yang baik adalah yang segera dapat dipahami
secara cepat oleh orang yang melihatnya dan
menanamkan pesan yang terkandung.23
Jadi, media poster merupakan perpaduan
antara visual, warna, dan pesan yang kuat dengan
maksud untuk menangkap perhatian orang serta
menanamkan gagasan dalam ingatannya. Poster
juga mampu untuk mempengaruhi dan memotivasi
tingkah laku orang yang melihat.

24

Pesan yang

akan disampaikan harus jelas, menarik perhatian
orang, dan sepintas untuk mengamatinya. Jika tidak
demikian, poster tersebut tidak ada manfaatnya

22

Daryanto, Media Pembelajaran, 129-130
Hujair Sanaky, Media Pembelajaran Interkatif-Inovatif,
(Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 101
24
Mohamad Syarif Sumantri, Strategi Pembelejaran: Teori dan
Praktik di Tingkat Pendidikan Dasar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),
318.
23
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karena sedikit orang yang memperhatikan kecuali
poster tersebut menarik.25
Poster

kemudian

digunakan

dan

dimanfaatkan di lembaga pendidikan seperti di
sekolah

formal.

Di

sekolah,

poster

dapat

mengkampanyekan pesan pendidikan. Selain itu,
poster juga dapat dijadikan suatu pekerjaan
menggambar yaitu siswa belajar memvisualisasikan
suatu ide dengan gambar yang jelas dan kalimat
yang pendek dan tegas, sehingga melalui media
poster ini diharapkan daya kreasi siswa dapat
meningkat. Dengan demikian, poster dapat menarik
perhatian dan memotivasi siswa untuk belajar.26
Poster sebagai media pembelajaran yang efektif,
perlu mengetahui beberapa kriteria yang baik
dalam proses pembelajaran, antara lain sederhana,
menyajikan ide, mencapai tujuan pembelajaran,
berwarna (harus menarik perhatian), slogan yang
ringkas (singkat, padat, dan jelas), gambar dan
tulisan jelas (mudah dibaca dan komunikatif), tepat
guna,
25

motif

dan

desain

yang

Yudhi Munadi, Media Pembelajaran: Sebuah Pendekatan

Baru, 102.
26

mempunyai

Ibid., 103

26

bervariasi.27 Pertimbangan pemilihan menggunakan
media poster sebagai media pembelajaran dalam
proses pembelajaran, antara lain mengacu pada
tujuan

pembelajaran,

memperhatikan

materi,

metode, dan strategi pembelajaran, karakteristik
siswa, dan mempertimbangkan fasilitas pendukung
dan lingkungan sekitar.28
b. Prinsip-prinsip Media Poster
Proses komunikasi mencakup pengiriman
pesan dari seseorang kepada orang lain dengan
maksud untuk menghasilkan makna. Fenomena
tersebut ikut memengaruhi efektivitas komunikasi.
Sangat sedikit orang (termasuk guru) mengirimkan
pesan atau berbicara langsung ke tujuan yang ingin
dicapai. Untuk menghindari komunikasi yang tidak
efektif, dalam proses pembelajaran hendaknya guru
mengetahui simbol (bahasa) verbal dan membantu
siswa pada pemahaman kata verbal dengan cara
menunjukkan simbol nonverbal termasuk media

27

M. Basyiruddin Usman dan Asnawir, Media Pembelajaran,

44
28

Rita Wulandari, Poster sebagai Media Pendidikan Karakter,
dalam Seminar Nasional Pendidikan, http://ap.fip.um.ac.id, Diakses 1
Februari 2019.
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poster.29 Ada beberapa prinsip dalam menggunakan
media poster, antara lain:
1) Direkayasa

sehingga

poster

seakan-akan

bersuara
2) Memperlihatkan segi artistik, sederhana, dan
memperhatikan komposisi warna yang pas
sesuai dengan tema yang diambil
3) Kalimat yang digunakan, harus dalam bahasa
yang sederhana, popular, familier, dan akrab
4) Ukuran poster disesuaikan dengan kondisi
tempat dan isi pesan
5) Mampu memengaruhi dan memotivasi tingkah
laku yang melihat
6) Dapat dibuat di kertas, tripleks, kain, batang
kayu, seng, dan bahan- bahan lainnya
7) Pemasangan dapat di dalam kelas, di luar kelas,
di majalah, dan Koran
c. Manfaat dan Kegunaan Media Poster
Poster

bermanfaat

untuk

menghimbau,

memotivasi, dan menyadarkan siswa untuk belajar.

29

Yudhi Munadi, Media Pembelajaran: Sebuah Pendekatan
Baru, 84-85.
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Manfaat poster yang digunakan untuk proses
pembelajaran, antara lain:
1) Dapat

memberi

informasi

yang

terkesan

himbauan secara efektif
2) Mampu membuat suasana bersemangat pada
kegiatan pembelajaran
3) Dapat dimanfaatkan untuk keperluan akan
bahaya perilaku tertentu
4) Dapat dimanfaatkan untuk menyadarkan siswa30
5) Lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat
meningkatkan motivasi belajar siswa
6) Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya
7) Metode pembelajaran yang digunakan lebih
bervariasi
8) Siswa lebih aktif dan banyak melakukan
kegiatan belajar.31
Poster yang dimanfaatkan dalam proses
pembelajaran yaitu banyak poster yang sengaja
dipasang di lingkungan sekolah yang bertujuan
30

Hujair Sanaky, Media Pembelajaran Interkatif-Inovatif, 101-

103.
31

Rita Rahmaniati, Penggunaan Media Poster untuk
Meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa, Pedadogik Jurnal Pendidikan,
Volume
10
Nomor
2,
Oktober
2015,
dalam
http://jurnal.umpalangkaraya.ac.id, Diakses 1 Februari 2019.
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agar siswa dapat berperilaku positif, berdisiplin
yang baik, memiliki nilai positif, dan memiliki
pengetahuan tentang sesuatu hal. Poster yang
digunakan untuk kegiatan pembelajaran merupakan
gagasan yang diwujudkan dalam bentuk ilustrasi
objek gambar yang disederhanakan dan dibuat
sesuai

dengan

kebutuhan.

Tujuannya

untuk

menarik perhatian, membujuk, memotivasi dan
memperingatkan

pada

fakta

atau

peristiwa

tertentu.32 Selain itu, menurut Jennah ada beberapa
tujuan menggunakan media poster sebagai media
pembelajaran, yaitu mengembangkan kemampuan
visual dan daya imajinasi siswa, mengembangkan
dan meningkatkan penguasaan siswa terhadap hal
yang abstrak, serta membantu mengembangkan
daya kreativitas siswa.33
Poster memiliki kekuatan dramatik yang
cukup tinggi untuk memikat dan menarik perhatian
siswa

dalam

proses

pembelajaran.

Hal

ini

dikarenakan uraian yang memadai secara kejiwaan
dan mendorong untuk dihayati dalam proses
32

Daryanto, Media Pembelajaran, 130-131.
Rita Rahmaniati, Penggunaan Media
Meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa.
33

Poster

untuk

30

pembelajaran siswa. Oleh karena itu, dalam proses
pembelajaran guru menggunakan media poster
sebagai

media

pembelajaran

yang

memiliki

beberapa kegunaan, antara lain :
1) Untuk motivasi. Dalam hal ini media poster
dalam proses pembelajaran sebagai pendorong
atau motivasi belajar siswa, misalnya diskusi
dapat dilakukan setelah diperlihatkan sebuah
poster

yang

berkaitan

dengan

bahan

pembelajaran.
2) Sebagai peringatan. Hal tersebut poster mampu
menyadarkan

dan

memberikan

peringatan

kepada setiap siswa di Sekolah Dasar yang
berkaitan dengan bahan pembelajaran. Jadi,
tidak fokus dalam satu bahan pembelajaran saja.
3) Pengalaman yang kreatif. Poster memberi
kemungkinan

belajar

yang

kreatif

dan

partisipatif dalam proses pembelajaran. Melalui
media

poster,

siswa

mampu

memperoleh

kesempatan untuk melukiskan sesuatu yang
mereka pelajari. Media poster juga memberikan

31

pengalaman

baru

sehingga

menumbuhkan

kreativitas siswa dalam cara belajarnya. 34
Poster sebagai media pembelajaran dalam
penggunaannya pada proses pembelajaran dapat
dilakukan dengan dua cara, antara lain :
1) Digunakan

sebagai

bagian

dari

kegiatan

pembelajaran. Dalam hal ini, poster digunakan
untuk

menjelaskan

materi.

Poster

yang

digunakan harus relevan dengan tujuan dan
materi. Poster disediakan guru baik membuat
sendiri, membeli atau menggunakan yang sudah
ada, maupun guru menyuruh siswa untuk
menggambar.
2) Digunakan diluar pembelajaran yang bertujuan
untuk memotivasi siswa, peringatan, ajakan
untuk

melakukan

hal

yang

positif,

dan

penamaman nilai-nilai karakter. Dalam hal ini,
poster dipajang didalam maupun diluar kelas
agar terlihat jelas oleh siswa.35
Poster

merupakan

salah

satu

media

pembelajaran yang efektif dan efisien yang
34

Mohamad Syarif Sumantri, Strategi Pembelejaran: Teori dan
Praktik di Tingkat Pendidikan Dasar, 318.
35
Daryanto, Media Pembelajaran, 131-132.

32

digunakan pada saat proses pembelajaran. Poster
sebagai

media

pembelajaran

dalam

dunia

pendidikan memiliki kontribusi yang penting saat
proses pembelajaran. Kontribusi media poster
dalam proses pembelajaran sangat besar. Media
poster mampu mempermudah menjelaskan materi
pembelajaran. Dengan demikian, siswa lebih
mudah memahami materi yang disampaikan guru,
sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.
Media poster juga dapat memberikan kontribusi
lain yaitu menciptakan susana belajar yang
kondusif dan menyenangkan sehingga materi yang
disampaikan mudah dipahami dan diserap siswa. 36
Selain itu, poster juga mampu menarik perhatian
siswa terhadap pesan yang disampaikan dan
memvisualisasikan gambar, pesan, dan warna
sehingga mampu meningkatkan motivasi belajar
siswa. Poster mampu mendorong motivasi belajar
siswa dalam melakukan proses pembelajaran
karena lebih jauh mempelajari hakikat pesan dan
makna yang disampaikan. Poster juga dapat
36

Rita Rahmaniati, Penggunaan
Meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa.

Media

Poster

untuk

33

dipasang

dimana-mana,

kesempatan

siswa

sehingga

untuk

memberi

mengingat

dan

mempelajari apa yang telah dipelajari dan makna
yang tersirat dalam poster.37
Poster dengan tampilan warna dan katakata yang mengandung makna tertentu dalam suatu
kalimat

menjadikan

pembelajaran

yang

poster

sebagai

media

menarik

dalam

proses

pembelajaran. Daya tarik yang dimiliki poster yaitu
dengan visualisasi gambar yang menarik dan
menyenangkan, mampu membantu siswa lebih
berkonsentrasi, bersikap antusias, bersemangat,
tidak merasa bosan, dan memberikan pesan moral
kepada siswa. Poster sebagai media pembelajaran
yang bersifat visual juga dapat membantu siswa
dalam menyampaikan informasi yang menarik dan
mampu membantu meningkatkan motivasi belajar
siswa. Hal tersebut saat siswa memperhatikan
poster, mereka akan terdorong untuk berbicara
lebih banyak, berinteraksi baik dengan poster
tersebut maupun dengan sesamanya, serta membuat
hubungan diantara paradoks dan membangun
37

Rita Wulandari, Poster sebagai Media Pendidikan Karakter.
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gagasan baru.38 Selain itu, poster memiliki daya
tarik khusus berupa gambar, warna, dan pesan
sehingga

mampu

memudahkan

siswa

untuk

menyerap dan memahami materi yang disampaikan
guru dalam pembelajaran tematik. Media poster
yang dipakai tentu harus disesuaikan dengan tema
yang diajarkan agar siswa mampu menghubungkan
konsep yang ada. Hal ini juga dapat menimbulkan
minat,

kreativitas,

dan

motivasi

dalam

pembelajaran tematik sehingga pembelajaran akan
bermakna bagi siswa dan memperoleh manfaat
secara maksimal. Dengan menggunakan media
poster,

siswa

lebih

termotivasi

dan

aktif

berpartisipasi dalam belajar.39
3. Motivasi Belajar
a. Pengertian Motivasi Belajar
Setiap individu memiliki kondisi internal,
yang kondisi tersebut berperan pada aktivitas
individu dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu
38

Dwinita Meiliasari, Pengaruh Penggunaan Media Poster
terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas VIII pada Mata Pelajaran IPS di
SMP Negeri Bandar Lampung Tahun Ajaran 2017/2018, dalam
htttp://digilib.unila.ac.id, Diakses 1 Februari 2019
39
Megawati, Pengaruh Media Poster terhadap Hasil Belajar
Kosakata Bahasa Inggris.
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kondisi internal tersebut adalah motivasi. Motivasi
berasal dari kata movere yang berarti gerak atau
dorongan

untuk

bergerak.

Motivasi

adalah

memberikan daya dorong sehingga sesuatu yang
dapat

dimotivasi

tersebut

dapat

bergerak. 40

Sardiman menyatakan bahwa motivasi merupakan
usaha menyediakan kondisi tertentu, sehingga
seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu dan
bila tidak suka maka berusaha untuk mengelakkan
perasaan tidak suka itu. Tujuan motivasi adalah
untuk mendorong individu agar muncul keinginan
dan kemaunan untuk melakukan sesuatu. Oleh
karena itu, motivasi memiliki peranan yang sangat
penting dalam kelangsungan dan keberhasilan
terutama belajar yang dilakukan oleh individu. 41
Menurut Mc. Donald, motivasi adalah
perubahan energi dalam diri seseorang yang
ditandai dengan munculnya perasaan dan reaksi
untuk
40

mencapai

tujuan.42

Motivasi

akan

Purwa Atmaja Prawira, Psikologi Pendidik Dalam Perspektif
Baru, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2013), 319
41
Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2016), 75.
42
Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: PT Bumi
Aksara, 2009), 158.
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menyebabkan suatu perubahan energi yang ada
pada individu, sehingga sesuai dengan persoalan
kejiwaan, perasaan, dan emosi untuk melakukan
sesuatu. Perubahan energi tersebut berbentuk
aktivitas nyata (fisik) karena seseorang mempunyai
tujuan tertentu dari aktivitasnya, maka seseorang
mempunyai motivasi yang kuat untuk mencapainya
dengan segala upaya untuk dapat mencapainya.
Jadi, motivasi merupakan suatu kekuatan yang
menggerakkan tingkah laku individu yang muncul
oleh adanya dorongan dari dalam maupun luar
individu untuk mencapai tujuan tertentu yang lebik
baik dari sebelumnya.43
Dalam proses belajar mengajar, motivasi
belajar adalah keseluruhan daya pendorong dalam
diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar,
menjamin kelangsungan kegiatan belajar, dan
mengarahkan

pada

proses

belajar

mengajar.

Motivasi belajar merupakan suatu dorongan yang
ada pada diri siswa sehingga melakukan aktivitas
belajar

untuk

mendapatkan

ketrampilan

pengalaman. Dengan kata lain, siswa
43

Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, 114.

dan
yang

37

termotivasi

untuk belajar dapat

dilihat

dari

beberapa indikator yang berasal dari diri siswa atau
adanya dorongan dari luar.44 Jadi, motivasi belajar
merupakan daya dorongan yang ada dalam diri
siswa baik secara intrinsik maupun ektrinsik yang
dapat menimbulkan aktivitas belajar, memberi arah
dan menjamin kelangsungan belajar, dan berperan
dalam penumbuhan sikap positif dalam belajar
seperti semangat dan rasa senang belajar sehingga
menambah pengetahuan dan ketrampilan.
Hakikat

motivasi

belajar

merupakan

dorongan dari dalam maupun luar pada siswa yang
belajar untuk perubahan tingkah laku yang positif.
Perubahan tingkah laku yang positif tersebut,
antara lain hasrat dan keinginan untuk berhasil,
dorongan dan kebutuhan belajar, harapan dan citacita, penghargaan dalam belajar, aktivitas yang
menarik, serta lingkungan belajar yang kondusif
sehingga siswa mampu belajar dengan baik. Hal

44
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tersebut

mempunyai

peranan

penting

dalam

keberhasilan seorang siswa dalam belajar.45
Motivasi belajar merupakan faktor psikis
yang bersifat non intelektual. Peranannya adalah
penumbuhan dorongan, perasaan, dan semangat
dalam

belajar.

Motivasi

belajar

merupakan

dorongan yang menjadi penggerak dalam diri siswa
untuk melakukan sesuatu dan mencapai suatu
tujuan. Dengan demikian, motivasi memiliki peran
strategis dalam belajar, baik saat akan memulai,
sedang, dan berakhirnya belajar. Jika siswa
memiliki motivasi belajar tinggi, maka akan
mencapai prestasi yang baik, dan sebaliknya. 46
Keterlibatan siswa dalam proses belajar
mengajar

merupakan

bagian

penting

dari

pembentukan kualitas pribadi dan proses berpikir.
Pentingnya peranan motivasi belajar dalam proses
pembelajaran perlu dipahami agar dapat melakukan
berbagai bentuk tindakan atau bantuan kepada
siswa. Salah satu keberhasilan belajar dalam proses
pembelajaran adalah guru dapat membangun
45

Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya:
Analisis di Bidang Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 23.
46
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motivasi belajar siswa. Jika motivasi belajar siswa
mampu

ditumbuhkembangkan,

sesulit

apapun

pembelajaran yang mereka laksanakan maka
mereka akan menjalaninya dengan senang hati.
Keberhasilan dan kegagalan dalam belajar sangat
dipengaruhi oleh motivasi. Dengan demikian,
keberhasilan

dan

kegagalan

dalam

belajar

ditentukan oleh diri sendiri atau orang lain. 47
b. Fungsi Motivasi Belajar
Dalam belajar sangat diperlukan adanya
motivasi. Didalam motivasi belajar baik secara
intrinsik maupun ekstrinsik berfungsi sebagai
pendorong, penggerak dan, penyeleksi perbuatan.
Fungsi motivasi tersebut diuraikan, yaitu :
1) Motivasi sebagai pendorong perbuatan. Siswa
memiliki keyakinan dan pendirian tentang apa
yang seharusnya dilakukan untuk mencari tahu
tentang sesuatu. sikap itulah yang mendasari dan
mendorong ke arah perbuatan dalam belajar.
2) Motivasi

sebagai

penggerak

perbuatan.

Dorongan psikologis melahirkan sikap siswa
47

Mohamad Syarif Sumantri, Strategi Pembelejaran: Teori dan
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merupakan suatu kekuatan yang tak terbendung
kemudian menjelma sebagai gerakan psikofisik.
Siswa sudah melakukan kegiatan belajar dengan
penuh jiwa dan raga.
3) Motivasi sebagai pengarah perbuatan. Siswa
yang

memiliki

menyeleksi
dilakukan

motivasi

mana
dan

perbuatan

diabaikan.

belajar

dapat

yang

harus

Itulah

peranan

motivasi yang dapat mengarahkan perbuatan
siswa dalam belajar.48
c. Jenis-jenis Motivasi Belajar
Motivasi belajar dapat timbul karena adanya
beberapa

faktor.

Dalam

hal

ini,

Sardiman

mengemukakan bahwa motivasi muncul karena
adanya dua faktor yaitu motivasi intrinsik dan
ekstrinsik. Faktor motivasi dalam belajar dapat
diuraikan sebagai berikut :
1) Motivasi

instrinsik

adalah

motivasi

yang

berdasarkan dalam diri individu dan tidak perlu
dorongan dari luar karena sudah ada dorongan
dalam diri individu untuk melakukan sesuatu.
Misalnya, siswa ingin menjadi orang yang
48

Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, 123-124.
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terdidik, ingin memperoleh pengetahuan dan
ketrampilan, dan ingin mengetahui seluk beluk
satu masalah. Siswa yang memiliki motivasi
intrinsik akan memiliki tujuan menjadi orang
yang terdidik, berpengetahuan, dan ahli dalam
bidang tertentu. Dorongan yang menggerakkan
(belajar) bersumber pada suatu kebutuhan yaitu
menjadi orang yang terdidik, berpengetahuan,
dan ahli dalam bidang tertentu.
2) Motivasi

ekstrinsik

adalah

motivasi

yang

ditimbulkan adanya dorongan dari luar individu.
Misalnya, siswa yang rajin belajar karena akan
mendapatkan hadiah dan ingin di puji oleh orang
lain. Motivasi ekstrinsik bukan berarti memiliki
peranan yang tidak penting terutama dalam
proses pembelajaran. Hal

ini

dikarenakan

kemungkinan besar keadaan siswa dinamis,
sehingga diperlukan motivasi ekstrinsik.49
d. Prinsip-prinsip Motivasi Belajar
Syaiful mengatakan bahwa ada beberapa
motivasi memiliki peranan yang strategis dalam

49

Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, 89-90.
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aktivitas belajar siswa. Prinsip-prinsip motivasi
belajar, antara lain:
1) Motivasi

sebagai

dasar

penggerak

yang

mendorong aktivitas belajar. Bila siswa sudah
termotivasi

belajar,

maka

dia

melakukan

aktivitas belajar dalam rentang waktu tertentu.
Oleh

karena

itu,

motivasi

sebagai

dasar

penggerak yang mendorong aktivitas belajar
siswa.
2) Motivasi intrinsik lebih baik dari motivasi
ekstrinsik dalam belajar. Siswa yang belajar
berdasarkan motivasi intrinsik sangat sedikit
terpengaruh dari luar dan bersemangat dalam
belajar. Hal ini dikarenakan ingin memperoleh
ilmu yang sebanyak-banyaknya yang tanpa
diberikan janji pun, siswa akan rajin belajar.
3) Motivasi berupa pujian lebih baik daripada
hukuman.

Meskipun

hukuman

tetap

diberlakukan dalam memotivasi belajar siswa,
namun penghargaan berupa pujian lebih baik.
Memberikan

pujian

kepada

siswa

berarti

memberikan penghargaan atas prestasi yang
diraih siswa.
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4) Motivasi berhubungan dengan kebutuhan dalam
belajar. Berbagai peranan dalam kehidupan yang
dipercayakan kepadanya, yaitu memberikan rasa
percaya diri, sehingga siswa merasa berguna,
dikagumi, dihormati, dan diperhatikan, yang
kesemuanya dapat memberikan motivasi belajar
siswa. Guru yang berpengalaman cukup bijak
memanfaatkan kebutuhan siswa, sehingga dapat
memancing semangat belajar siswa dan menjadi
giat belajar untuk memenuhi kebutuhannya.
5) Motivasi dapat memupuk optimisme dalam
belajar. Seorang siswa yang memiliki motivasi
belajar selalu yakin dalam menyelesaikan setiap
pekerjaan yang dilakukan dan belajar bukanlah
kegiatan yang sia-sia. Hasilnya pasti akan
berguna tidak hanya sekarang, tetapi juga di
hari-hari mendatang.
6) Motivasi melahirkan prestasi belajar. Tinggi
rendahnya motivasi belajar, selalu dijadikan
indikator baik buruknya prestasi belajar siswa.
Siswa yang memiliki minat pada pembelajaran
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tertentu, dengan senang hati mempelajarinya,
sehingga memiliki prestasi belajar yang baik.50
e. Teknik Memotivasi Siswa dalam Belajar
Dalam memberikan motivasi belajar kepada
siswa sangat diperlukan baik secara intrinsik
maupun ekstrinsik. Dengan motivasi, siswa mampu
melaksanakan aktivitas belajar. Dalam hal ini, ada
beberapa teknik atau bentuk untuk menumbukan
motivasi belajar siswa, antara lain :
1) Memberi angka. Banyak siswa yang belajar
justru untuk mencapai angka atau nilai yang
baik, sehingga siswa mengejar nilai ulangan atau
raport angka-angka yang baik. Oleh karena itu,
guru

harus

menempuh

bagaimana

cara

memberikan angka yang dapat dikaitkan dengan
nilai yang terkandung pada setiap pengetahuan
yang diberikan kepada siswa.
2) Hadiah. Hadiah juga dapat dikatakan motivasi.
Tetapi, mungkin tidak menarik bagi seorang
yang tidak senang dan berbakat untuk sesuatu
pekerjaan tersebut.

50
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3) Ego-Involvement.

Menumbuhkan

kesadaran

pada siswa agar merasakan pentingnya tugas dan
menerimanya

sebagai

tantangan

sehingga

bekerja keras dengan mempertaruhkan harga diri
adalah sebagai bentuk motivasi yang cukup
penting.
4) Memberi ulangan. Banyak siswa yang menjadi
rajin belajar jika mengetahui ada ulangan.
Dalam hal ini, guru harus terbuka artinya jika
akan ada ulangan harus diberitahukan kepada
siswanya.
5) Hukuman. Hukuman sebagai bentuk negatif,
namun jika diberikan secara tepat dan bijak bisa
menjadi salah satu bentuk motivasi.
6) Hasrat untuk belajar. Hal ini dapat berarti pada
diri siswa memang ada motivasi untuk belajar,
sehingga hasilnya akan lebih baik.
7) Minat. Motivasi timbul karena ada kebutuhan,
begitu juga dengan minat yang merupakan alat
motivasi sehingga proses belajar berjalan lancar
jika disertai minat.51
51
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8) Pernyataan penghargaan atau pujian secara
verbal. Hal ini dapat meningkatkan motivasi
belajar siswa, disampaikan secara konkret, dan
memiliki arti interaksi dan pengalaman pribadi
yang langsung antara guru dan siswa.
9) Memperjelas

tujuan

belajar

yang dicapai.

Seorang siswa berbuat lebih baik dan berhasil
apabila dia memahami tujuan yang harus
dikerjakan dan dicapai dengan perbuatannya itu.
10) Membuat persaingan yang sehat diantara
siswa. Suasana ini memberikan kesempatan
kepada siswa untuk mengukur dirinya melalui
kemampuan teman lain. Selain itu, belajar
dengan

bersaing

mampu

menimbulakn

semangat untuk belajar karena adanya prinsip
keinginan siswa untuk menjadi lebik baik dari
orang lain.
11) Mengetahui hasil yang dicapai. Dengan hal
tersebut, maka motivasi belajar siswa lebih
kuat. Hal ini dikarenakan ingin memperbaiki
dan mempertahankan hasil belajar.52
52
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4. Pembelajaran Tematik
a. Pengertian Pembelajaran Tematik
Menurut

Abdul

Majid,

pembelajaran

tematik adalah pendekatan dalam pembelajaran
yang sengaja mengaitkan beberapa aspek baik
dalam intramata maupun antar mata pelajaran.
Dengan adanya perpaduan tersebut, siswa akan
memperoleh pengetahuan dan ketrampilan secara
utuh sehingga pembelajaran menjadi bermakna
bagi siswa. Bermakna berarti dapat memahami
konsep yang dipelajari melalui pengalaman yang
menghubungkan antar konsep dalam intra atau
antar mata pelajaran. Pembelajaran tematik dengan
adanya pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman
dirancang untuk memberikan kebermaknaan dalam
pembelajaran yang memberikan fungsi berguna
bagi kehidupan siswa. Dengan demikian, akan
mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi dalam
belajar karena dorongan dari dalam diri siswa,
sehingga pembelajaran menjadi menarik motivasi
belajar siswa.53

53

Abdul Majid, Pembelajaran Tematik Terpadu, 2014. 85-86.
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Pembelajaran tematik lebih menekankan
dan fokus pada penerapan konsep belajar sambil
melakukan (learning by doing). Oleh karena itu,
guru perlu merancang pengalaman belajar yang
akan memengaruhi kebermaknaan dalam belajar.
Pengalaman
komponen

belajar
konseptual

menunjukkan

bahwa

menjadikan

proses

pembelajaran lebih efektif. Kaitan koseptual antar
mata pelajaran yang dipelajari akan membentuk
skema, sehingga siswa akan memperoleh keutuhan
dan kebukatan pengetahuan. Selain itu, sangat
membantu siswa karena sesuai dengan tahap
perkembangannya yang masih melihat segala
sesuatu sebagai satu keutuhan.54
Rancangan dalam pembelajaran tematik
memadukan

beberapa

pokok

bahasan

mata

pelajaran seperti matematika, IPA, IPS, PKn,
bahasa Indonesia, SBdP, dan penjaskes. Hal
tersebut mungkin dapat dipadukan dengan melihat
keterkaitan antara satu pokok bahasan dengan
pokok bahasan lainnya. Jika dalam beberapa pokok
54
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bahasan ada dalam beberapa mata pelajaran
mempunyai keterkaitan yang sangat erat, maka
kemungkinan

untuk

dijadikan

pembelajaran

tematik sangat besar.55 Oleh karena itu, ada
beberapa

prinsip

yang

berkenaan

dengan

pembelajaran tematik, antara lain:
1) Tidak

boleh

bertentangan

dengan

tujuan

kurikulum yang berlaku.
2) Memiliki tema yang aktual, dekat dengan dunia
siswa, dan ada dalam kehidupan sehari-hari.
3) Perlu memilih materi beberapa mata pelajaran
yang saling terkait.
4) Selalu mempertimbangkan karakteristik siswa.
5) Materi pelajaran yang dipadukan tidak terlalu
dipaksakan artinya materi yang tidak mungkin
dipadukan tidak perlu dipadukan.
Berdasarkan prinsip diatas, pembelajaran
tematik berasal dari tema yang meliputi kumpulan
kompetensi dasar dan beberapa muatan yang
disatukan berdasarkan kesesuaian dan keterkaitan
substansinya.

55
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pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik,
minat, kemampuan dan skemata siswa.
b. Landasan Pembelajaran Tematik
Pembelajaran tematik berasal dari landasan
pemikiran filosofis tertentu yang menekankan pada
pembentukan kreativitas siswa dan pemberian
aktivitas yang didapat dari pengalaman langsung
melalui lingkungan yang alamiah. Masing-masing
siswa memiliki potensi dan motivasi unik dan khas
yang perlu dikembangkan dengan memperhatikan
karakteristik, keunikan, dan kekhasannya itu.
Landasan dalam pembelajaran tematik, antara lain :
1) Landasan Filosofis
Dalam

pembelajaran

tematik

sangat

dipengaruhi oleh tiga aliran filsafat, yaitu
progresivisme, kontruktivisme, dan humanisme.
Aliran progresivisme memandang bahwa proses
pembelajaran ditekankan pada pembentukan
kreativitas,

pemberian

sejumlah

kegiatan,

suasana alami, dan memperhatikan pengalaman
siswa. Aliran kontruktivisme memandang bahwa
pengalaman langsung siswa sebagai kunci dalam
pembelajaran. Aliran humanisme memandang
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bahwa siswa dari segi keunikannya, potensinya,
dan motivasi yang dimilikinya.
2) Landasan Psikologis
Pembelajaran tematik berkaitan dengan
psikologi perkembangan dan psikologi belajar.
Psikologi

perkembangan

diperlukan

dalam

menentukan materi pembelajaran tematik yang
diberikan pada siswa agar tingkat keluasan dan
kedalamannya sesuai tingkat perkembangannya.
Psikologi belajar diperlukan dalam bagaimana
materi pembelajaran disampaikan pada siswa
dan bagaimana siswa harus mempelajarinya.
3) Landasan Yuridis
Dalam pembelajaran tematik berkaitan
dengan berbagai kebijakan yang mendukung
pelaksanaan pembelajaran tematik di Sekolah
Dasar. Landasan yuridis tersebut adalah UU No.
23 Tahun 2002 pasal 9 tentang Perlindungan
Anak yang menyatakan setiap anak berhak
memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam
rangka pengembangan pribadinya dan tingkat
kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya, serta
UU No. 20 Tahun 203 bab V pasal 1-b tentang
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sistem pendidikan nasional menyatakan setiap
peserta didik di tiap satuan pendidikan berhak
mendapatkan

pelayanan

pendidikan

sesuai

dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
Pelaksanaan landasan pembelajaran tematik
memberikan

pendidikan

yang

adil

sesuai

perkembangan, kemampuan, minat, kondisi, dan
kebutuhan siswa sehingga dapat memfasilitasi
pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa dan
dapat meningkatkan motivasi belajar siswa.56
c. Karakteristik Pembelajaran Tematik
Sebagai suatu pembelajaran di Sekolah
Dasar, pembelajaran tematik memiliki beberapa
karakteristik, antara lain :
1) Berpusat pada siswa. Hal ini sesuai dengan
pendekatan belajar modern yang menempatkan
siswa sebagai subjek, sedangkan guru berperan
sebagai fasilitator.
2) Memberikan pengalaman langsung. Dalam hal
ini, siswa dihadapkan pada suatu yang nyata
sebagai dasar memahami hal-hal yang abstrak.
56
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3) Pemisahan mata pelajaran yang tidak begitu
jelas. Fokus pembelajaran diarahkan pada
pembahasan tema-tema yang paling dekat
dengan kehidupan siswa.
4) Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran
dalam proses pembelajaran sehingga siswa
mampu memahami konsep tersebut secara utuh
yang dapat membantu siswa memecahkan
masalah dalam kehidupan sehari-hari.
5) Bersifat luwes. Guru dapat mengaitkan bahan
ajar dari satu mata pelajaran dengan mata
pelajaran lain atau kehidupan dan keadaan
lingkungan sekolah .
6) Menggunakan prinsip belajar sambil bermain
dan menyenangkan. Hendaknya dilaksanakan
dengan strategi dan media pembelajaran untuk
mengaktifkan dan melibatkan siswa dalam
aktivitas pembelajaran yang menyenangkan 57
Dalam proses pembelajaran, hendaknya
dilaksanakan secara menyenangkan, memberikan
kesempatan kepada siswa, dan memfasilitasinya
57
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untuk mengontruksi pengetahuannya sendiri sesuai
dengan minat dan kemampuannya. Selain itu,
dikaitkan dengan pengalaman dan lingkungan
siswa sehingga membantunya untuk memahami
hal-hal yang masih bersifat abstrak.
d. Rambu-rambu Pembelajaran Tematik
Rambu-rambu pembelajaran tematik, yaitu:
1) Berdasarkan

satu

tema

tertentu.

Ketika

merancang pembelajaran maka menentukan
suatu tema dan tidak semua mata pelajaran dapat
dikaitkan dalam satu tema tertentu.
2) Dimungkinan terjadi penggabungan kompetensi
dasar dari berbagai kompetensi yang ada pada
silabus baik dari segi isi atau waktu tertentu.
3) Pencapaian kompetensi dasar dalam suatu
pembelajaran tematik tidak harus dicapai semua.
Dimungkinkan kompetensi dasar yang tersisa
dirancang pada pembelajaran tematik yang lain
atau dibelajarkan melalui tema lain maupun
secara tersendiri.
4) Selalu mempergunakan sumber belajar yang
konkret atau alat peraga yang bisa diserap siswa.
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5) Diusahakan siswa mengalami sendiri proses
pembelajaran dengan berbagai metode.58
Adanya rambu-rambu pada pembelajaran
ini, mampu meningkatkan kualitas dan proses
pembelajaran menjadi lebih baik yang disesuaikan
dengan psikologi belajar dan perkembangan siswa
tingkat usia sekolah dasar.
e. Kekuatan dan kelemahan pembelajaran tematik
Sesuai perkembangan dan karakteristik
siswa dilakukan pembelajaran tematik dengan
menggunakan tema tertentu yang mengaitkan
beberapa mata pelajaran. Dalam pembelajaran
tematik memberikan banyak kekuatan, antara lain :
1) Memberikan pengalaman dan aktivitas belajar
mengajar yang sesuai dengan perkembangan dan
kebutuhan siswa
2) Menyenangkan siswa karena bertolak dari minat
dan kebutuhan (belajar sambil bermain yang
dipadukan metode dan media yang digunakan)
3) Hasil belajar dapat bertahan lama karena lebih
berkesan dan bermakna
58
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4) Menumbuhkembangkan ketrampilan berpikir
dan sosial siswa sesuai dengan permasalahan
yang terjadi
5) Lebih

bersemangat

dalam

belajar

karena

memiliki sikap toleransi, komunikasi, dan
tanggap terhadap gagasan orang lain
6) Menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis
sesuai dengan permasalahan nyata59
Dari

uraian

diatas,

guru

hendaknya

menyadari bahwa tidak ada individu yang sama,
sehingga perlu memperhatikan keberagaman siswa.
Dalam hal ini, pada proses pembelajaran guru harus
disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Hal tersebut
juga menyangkut beberapa keterbatasan pada
pembelajaran tematik, yaitu :
1) Dalam

proses

evaluasi

dilakukan

secara

menyeluruh dari awal sampai akhir
2) Pembelajaran menjadi lebih kompleks dan
banyak menuntut guru untuk mempersiapkan
diri dengan waktu yang lebih lama

59

Andi Prastowo, Pengembangan Bahan Ajar Tematik:
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3) Menuntut

adanya

penyediaan alat, bahan,

sarana, dan prasaran yang lebih banyak 60
f. Model Pembelajaran Tematik
Ada beberapa model yang digunakan dalam
pembelajaran tematik, antara lain :
1) Model keterhubungan atau terkait merupakan
pembelajaran yang mengaitkan suatu pokok
bahasan, ketrampilan, atau konsep dengan yang
lainnya.

Menurut

Sukayati,

pada

model

pembelajaran ini kunci utamanya adalah adanya
satu usaha secara sadar untuk menghubungkan
bidang kajian dalam satu bidang disiplin. Ada
beberapa keunggulan dalam model pembelajaran
ini, antara lain siswa memperoleh gambaran
secara menyeluruh tentang suatu konsep, siswa
dapat mengembangkan konsep kunci secara
terus menerus, konsep kunci dikembangkan
dengan

waktu

yang

cukup,

siswa

dapat

mengkonsetualisasi dan mengasimilasi gagasan ,
dan tidak mengganggu kurikulum yang berlaku.
Sedangkan kelemahan pada model pembelajaran
in, yaitu terlihat terpisahnya inter bidang studi,
60

Ibid., 70-71
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tidak mendorong guru untuk bekerja secara tim,
keterhubungan antar bidang studi terabaikan.61
2) Model jaring laba/laba adalah pembelajaran
yang

pengembangannya

dimulai

dengan

menentukan tema tertentu yang menjadi tema
sentral bagi keterhubungan berbagai bidang
studi. Tema menjadi pengikat antara satu mata
pelajaran

dengan

mata

pelajaran

lainnya.

Kelebihan dari model pembelajaran ini, antara
lain akan memotivasi siswa untuk belajar,
memudahkan guru yang belum berpengalaman,
memmudahkan

perencanaan,

memudahkan

siswa dalam melihat kegiatan dan ide berbeda
yang terkait. Pada model pembelajaran ini juga
memiliki kelemahan, antara lain sulit dalam
menyeleksi tema, cenderung merumuskan tema
yang dangkal, guru lebih memusatkan perhatian
pada kegiatan daripada pengembangan konsep.62
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Abd Kadir dan Hanun Asrohah, Pembelajaran Tematik, 39-
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah

penelitian

kualitatif.

Penelitian

kualitatif

merupakan suatu proses penelitian yang dilakukan secara
wajar dan natural setting sesuai dengan kondisi objektif
di lapangan tanpa adanya manipulasi.63
Sedangkan jenis penelitian yang digunakan oleh
peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian studi
kasus. Studi kasus adalah suatu deskripsi intensif atau
kasus dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data
mendalam yang melibatkan sumber-sumber informasi
yang banyak.64 Deskripsi dalam penelitian ini adalah
peran media poster dalam meningkatkan motivasi belajar
siswa pada pembelajaran tematik.
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Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan:Metode dan Paradigma
Baru, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 4.
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Abdul Manab, Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif,
(Yogyakarta: Kalimedia. 2015), 70.
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B. Kehadiran Peneliti
Dalam penelitian kualitatif, peneliti wajib hadir
di lapangan selaku instrumen utama yang berfungsi
sebagai

perencana,

pengumpul

data,

penganalisis,

penafsir, dan pelapor hasil penelitian. Peneliti selaku
instrumen utama juga bertindak sebagai pengamat dan
partisipatif, yaitu peneliti ikut masuk dalam objek
penelitian namun hanya sekedar mengamati (tidak ikut
campur tangan) dalam objek penelitian. Dalam hal
tersebut, peneliti masuk ke latar penelitian agar dapat
berhubungan langsung dengan narasumber. Hubungan
baik yang tercipta selama berada di lapangan adalah
kunci utama dalam pengumpulan data. Dengan demikian,
peneliti dapat berkomunikasi dengan narasumber secara
leluasa dan kekeluargaan, sehingga tidak dirasakan
mengganggu tetapi terjadi jalinan yang akrab dengan
suasana santai antara peneliti dengan narasumber. Dalam
hal ini, kehadiran peneliti statusnya adalah informan atau
subyek.65

65

Ibid., 199-200.
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C. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini adalah di SDN 1 Karangan,
Balong, Ponorogo. Peneliti memilih lokasi ini karena
ingin mengetahui dan menggali peran media poster
dalam meningkatkan motivasi belajar siswa terutama
pada pembelajaran tematik di SDN 1 Karangan, Balong,
Ponorogo.

D. Data dan Sumber Data
Data adalah sekumpulan fakta dan angka yang
dapat dibuat, diolah, dianalisis, dan dijadikan bahan
untuk menyusun sebuah informasi. Data pada penelitian
kualitatif dapat berupa kata-kata dan tindakan, sumber
data tertulis, foto, dan statistik. Dalam penelitian ini, data
diperoleh dari kata-kata, tindakan, data tertulis, dan foto.
Secara garis besar, sumber data dalam penelitian
kualitatif berupa sumber data primer dan sekunder.
Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumber
data di lapangan. Sumber data utama adalah data yang
diperoleh dari sumber pertama baik dari individu maupun
kelompok.66 Dalam penelitian ini, data utama dapat
diperoleh dari kata-kata dan tindakan. Sumber data utama
66

Ibid., 202.
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dalam penelitian ini diperoleh dari guru dan siswa di
SDN 1 Karangan, Balong, Ponorogo.
Sumber data

sekunder adalah data

yang

diperoleh dari sumber kedua. Sumber data sekunder
adalah data utama yang telah diolah lebih lanjut dan
disajikan oleh pengumpul data maupun pihak lain yang
sangat diperlukan dalam penelitian ini, diperoleh dengan
melakukan pencatatan terhadap dokumen.67 Dalam
penelitian ini, data kedua dapat diperoleh dari data
tertulis dan foto. Sumber data sekunder dalam penelitian
ini didapatkan dari dokumen yang ada di SDN 1
Karangan, Balong, Ponorogo.

E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan cara yang
dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta di
lapangan. Teknik pengumpulan data adalah langkah yang
strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari
penelitian adalah memperoleh data. Tanpa mengetahui
teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan
memperoleh data yang memenuhi standar data yang

67

Ibid.,
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ditetapkan.68 Teknik pengumpulan data dalam penelitian
kualitatif adalah peneliti itu sendiri, tetapi dalam
pelaksanaanya peneliti perlu menentukan cara apa yang
akan digunakan dalam melakukan penelitian, sehingga
mutu dan validitas data yang dikumpulkan sangat
tergantung pada
pengumpulan
beberapa

bagaimana

data

teknik

tersebut

peneliti melaksanakan
dengan

pengumpulan

menggunakan

data.69

Teknik

pengumpulan data dalam penelitian ini, antara lain:
1. Wawancara
Wawancara adalah percakapan antara dua
orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya
jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam
topik tertentu. Teknik pengumpulan data melalui
wawancara dalam penelitian kualitatif dimaksudkan
untuk lebih mendalami suatu kejadian atau kegiatan
subjek penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian
kualitatif diperlukan suatu wawancara mendalam baik
dalam situasi maupun tahapan pengumpulan data.70
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Andi Prastowo, Metode Penelitian Dalam Perspektif
Rancangan Penelitian, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012), 208.
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Aditama, 2014), 209.
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Dalam

penelitian

ini,

peneliti

menggunakan

wawancara mendalam dengan teknik wawancara tidak
terstruktur.

Wawancara

tidak

terstruktur

yaitu

wawancara yang bebas dimana pertanyaan tidak
ditentukan oleh pedoman wawancara, berlangsung
saat terjadinya wawancara, serta besifat terbuka
sehingga responden leluasa untuk mengekspresikan
jawaban.

Namun,

digunakan

disini

pedoman
hanya

wawancara

berupa

garis

yang
besar

permasalahan. Dalam wawancara tersebut subjek
mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan
mengerti tujuan wawancara tersebut.71 Subjek atau
responden dalam penelitian kualitatif ini adalah guru
dan siswa. Metode ini digunakan peneliti dengan
tujuan untuk memperoleh data tentang peran media
poster dalam meningkatkan motivasi belajar siswa
pada pembelajaran tematik.
2. Observasi
Observasi merupakan suatu kegiatan mencari
data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu
kesimpulan. Observasi dapat dilakukan dengan cara
71

Sugiyono, Metode
Alfabeta, 2006), 320-321.

Penelitian

Pendidikan,

(Bandung:
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ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang di observasi
atau tidak. Observasi merupakan teknik pengumpulan
data yang penting dalam penelitian kualitatif.72
Observasi dalam penelitian kualitatif ini dilakukan
dengan

observasi

partisipatif

pasif.

Observasi

partisipatif pasif adalah observasi yang tidak ikut
terlibat dalam kegiatan yang digunakan dalam sumber
data

penelitian.

Dalam

observasi

ini

peneliti

mengamati dan mendengarkan dalam aktivitas yang
diamati, sehingga data yang diperoleh lengkap dan
tajam.73 Hasil observasi dalam penelitian ini, dicatat
dalam catatan lapangan karena sangat penting dalam
penelitian kualitatif. Catatan lapangan sebagai alat
perantara yaitu antara apa yang dilihat, didengar,
dirasakan,

dicium,

dan

diraba

dengan

catatan

sebenarnya. Catatan lapangan berupa kata kunci, frasa,
observasi, dan pokok pembicaraan. Catatan lapangan
diubah setelah peneliti tiba dirumah. Proses tersebut
dilakukan setiap selesai mengadakan observasi dan
wawancara.74 Disini peneliti melakukan penelitian
72

Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian, 209.
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 310-311.
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Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,
(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 208.
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berupa pengamatan terhadap proses pembelajaran
yang dilakukan oleh guru dan siswa di SDN 1
Karangan, Balong, Ponorogo. Penelitian ini dilakukan
di SDN 1 Karangan, Balong, Ponorogo yang datanya
sangat dibutuhkan peneliti.
3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan setiap bahan tertulis
atau rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau
dicetak yang berupa catatan singkat, surat, buku
harian, dan dokumen. Dalam pengumpulan data
interaktif,

peneliti

menemukan

dokumen

pada

partisipan yang menawarkan untuk membagi rekaman
pribadi dengan peneliti.75 Dokumentasi bisa berbentuk
tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang.
Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan
metode observasi dan wawancara dalam penelitian
kualitatif.76 Dalam penelitian ini, dokumentasi yang
diambil peneliti berupa dokumentasi catatan sejarah,
letak geografis, visi, misi, tujuan, struktur organisasi,
sarana dan prasarana, serta keadaan guru, karyawan,
dan siswa di SDN 1 Karangan, Balong, Ponorogo.
75
76

Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian, 215.
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F. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data
menggunakan model Miles dan Huberman yang
mengatakan bahwa kegiatan dalam analisis data
dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus
menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah
jenuh.77 Jadi, teknik analisis data adalah suatu proses
mencari dan menyusun secara berurutan melalui data
yang diperoleh (hasil pengumpulan data) dengan cara
diorganisasikan

kedalam

kategori,

menjabarkan

kedalam unit, melakukan sintesa, menyusun pola, dan
membuat.78 Secara lebih rinci dapat digambarkan alur
sebagai berikut :

Data
Collection

Data
Reduction

77
78

Data
Display
Conclusions:
Drawing/
Verifying

Ibid., 337
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 280.
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Gambar 1.1 Model dalam Analisis Data Interaktif
Aktivitas dalam analisis data, antara lain:
1. Data reduction (reduksi data)
Reduksi data berarti meringkas, memilih halhal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang
penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang
tidak perlu. Dengan demikian data yang telah
direduksi akan memberikan gambaran yang lebih
jelas,

mempermudah

peneliti

untuk

melakukan

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila
diperlukan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti
akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Oleh
karena itu, jika peneliti dalam melakukan penelitian
menemukan segala sesuatu yang dipandang asing,
tidak dikenal, dan belum memiliki pola justru itulah
yang harus dijadikan perhatian peneliti
79

melakukan reduksi data.

dalam

Dalam penelitian ini,

peneliti mereduksi data tentang penggunaan media
poster

pada

pembelajaran

tematik

dalam

meningkatkan motivasi belajar siswa yang diperoleh
dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

79
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2. Data display (penyajian data)
Dalam penelitian kualitatif ini, penyajian data
bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan,
hubungan antar kategori, flowchart, dan sebagainya.
Dalam hal ini, Miles dan Huberman menyatakan
bahwa

yang

paling

sering

digunakan

untuk

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah
teks yang bersifat naratif. Dalam menyajikan data,
maka akan memudahkan untuk memahami apa yang
terjadi

dan

merencanakan

kerja

selanjutnya

berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam
melakukan penyajian data selain dengan teks yang
naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network, dan
chart.80

Dalam

penelitian

ini,

peneliti

akan

menyajikan data dalam bentuk teks deskripsi naratif
yang

artinya

berbentuk

uraian

teks

tentang

penggunaan media poster pada pembelajaran tematik
dalam meningkatkan motivasi belajar siswa.
3. Conclusion

drawing/verification

kesimpulan/verifikasi)

80

Ibid., 341.

(penarikan
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Kesimpulan

dalam

penelitian

kualitatif

mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang
dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak
karena

masalah

dan

rumusan

masalah

dalam

penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan
berkembang setelah penelitian berada di lapangan.
Kesimpulan

dalam

penelitian

kualitatif

yang

diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya
belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi
atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih
remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas,
dapat berupa hubungan interaktif, dan hipotesis.81
Dalam

penelitian

ini,

peneliti

akan

menarik

kesimpulan data dalam bentuk menjawab rumusan
masalah yang dirumuskan sejak awal yaitu tentang
penggunaan media poster pada pembelajaran tematik
dalam meningkatkan motivasi belajar siswa.

G. Pengecekan Keabsahan Temuan
Keabsahan data merupakan konsep penting yang
diperbaharui dari konsep kesahihan dan kepercayaan.
Dalam keabsahan data, uji kredibilitas datalah yang
81

Ibid., 345.
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paling utama. Dalam penelitian kualitatif, uji kredibilitas
data dapat dilakukan berbagai cara. Namun, ada beberapa
cara

yang

dilakukan

diantaranya

dengan

cara

meningkatkan ketekunan dan triangulasi. Meningkatkan
ketekunan merupakan cara pengujian derajat kepercayaan
data dengan jalan melakukan pengamatan secara cermat
dan berkesinambungan. Triangulasi merupakan teknik
pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu
yang lain di luar data tersebut untuk keperluan
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data
tersebut.82 Dalam penelitian kualitatif ini, dilakukan
pengecekan keabsahan data yang menggunakan uji
kredibilitas data dengan cara meningkatkan ketekunan
dan triangulasi. Meningkatkan ketekunan dilakukan
dengan cara observasi proses pembelajaran secara cermat
dan

berkesinambungan

terhadap

penelitian

yang

dilakukan. Triangulasi data dilakukan dengan triangulasi
metode yang menggunakan 3 metode dalam penelitian ini
yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.
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H. Tahapan-tahapan Penelitian
Dalam melakukan penelitian, peneliti melakukan
tahapan yaitu:
1. Tahap pra lapangan. Ada beberapa yang dilakukan
sebelum memasuki lapangan, yaitu penyusunan
rancangan penelitian, pengurusan izin penelitian,
penjajakan lapangan dan penyempurnaan rancangan
penelitian, pemilihan interaksi dengan subjek dan
informan, dan penyiapan peranti pembantu.
2. Tahap pekerjaan lapangan. Data utama penelitian ini
diperoleh berdasarkan interaksi dengan narasumber
dalam latar ilmiah, sehingga memerlukan beberapa
perlengkapan yang dipersiapkan sebelumnya, antara
lain tustel, tape recorder, dan alat tulis termasuk
lembar catatan lapangan.
3. Tahap analisis data atau pasca lapangan. Pada bagian
ini, data kualitatif menggunakan model analisis
interaktif yang mengandung 4 langkah pokok, antara
lain

pengumpulan,

penyederhanaan,

pemaparan,

penarikan dan pengujian kesimpulan data .83

83

Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan:Metode dan Paradigma
Baru, 174-177.
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BAB IV
TEMUAN PENELITIAN

A. Deskripsi Data Umum
1. Sejarah

berdirinya

SDN

1

Karangan,

Balong,

Ponorogo
Sebenarnya lembaga pendidikan ini sudah ada
sejak zaman Belanda. Namun, SDN 1 Karangan
ditetapkan berdiri pada tahun 1951. Pada awalnya
sekolah ini berada di rumah penduduk, bergantian, dan
berpindah-pindah dalam belajar. Ada 3 rumah yang
dijadikan untuk tempat belajar mengajar. Para guru
pun masih berpakaian adat jawa ketika mengajar. Pada
waktu itu, sekolah ini masih Sekolah Rakyat. Seiring
berjalannya waktu, pada tahun 1970 dibangung
gedung sebelah barat balai desa dengan memanfaatkan
aset dari desa dengan luas bangunan 1600 m2. Pada
saat itu, sekolah ini sebagai sekolah induk satusatunya di Desa Karangan yang dahulu bernama SDN
Karangan 1. Namun, karena lambat laun siswanya
semakin banyak, maka didirikan sekolah lagi dengan
nama SDN Karangan 2 yang dikenal dengan sekolah
impres. Sekolah tersebut dibangun di samping kanan-

74

kiri SDN Karangan 1 yang berada dalam satu
halaman.

Seiring

perjalanannya

kedua

sekolah

tersebut berjalan berdampingan dengan baik. Pada
tahun 2008 kedua sekolah tersebut bergabung menjadi
satu kepala sekolah, namun nama kedua sekolah
tersebut masih SDN Karangan 1 dan 2. Pada akhirnya,
tahun 2010 kedua sekolah tersebut bergabung dengan
nama SDN 1 Karangan.
Seiring berjalannya waktu, SDN 1 Karangan
terus berkembang dengan pesat mulai dari keadaan
fisik (gedung dan sarana prasarananya) maupun non
fisik (akademik maupun non akademiknya). Sehingga
dengan

adanya

dukungan

komponen-komponen

tersebut sekolah ini banyak mendapatkan prestasi di
berbagai bidang, mulai tingkat kecamatan hingga
provinsi. Dalam kurun 5 tahun terakhir ini, dimulai
tahun 2013 SDN 1 Karangan sudah ditunjuk sebagai
peserta calon sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten
Ponorogo.

Hingga

akhirnya

ditetapkan

sebagai

Sekolah

pada

tahun

Adiwiyata

2014
tingkat

Kabupaten Ponorogo. Setelah itu SDN 1 Karangan
terus berbenah untuk menunjukkan diri sebagai
sekolah yang benar-benar hijau, bersih, dan alami

75

dengan

berbagai

upaya

yang

dilakukan.

Pada

akhirnya, di tahun 2017 kemarin SDN 1 Karangan
mendapatkan prestasi sebagai sekolah Adiwiyata
tingkat Provinsi Jawa Timur. Tidak hanya itu, masih
banyak predikat yang disandang oleh SD di pedesaan
ini, diantaranya adalah predikat sebagai sekolah
model, sekolah keluarga, sekolah sehat (UKS),
sekolah adiwiyata, dan sekolah inovasi, sehingga
sekolah ini tetap mendapatkan kepercayaan dari
masyarakat khususnya dari Desa Karangan dan
umumnya dari luar.84
2. Letak geografis SDN 1 Karangan, Balong, Ponorogo
Secara geografis SDN 1 Karangan lokasinya
sangat strategis, terletak ± 11 km dari kota Ponorogo
dan berada di daerah pedesaan yang jauh dari
kebisingan

kendaraan

dan

polusi

udara

dan

memanfaatkan aset dari desa. Berada di tengah-tengah
desa serta mudah dijangkau oleh masyarakat Desa
Karangan khususnya dan umumnya masyarakat di luar
Desa Karangan. Sekolah ini ada di Jl. Kasatriyan No.
22 Dukuh Karangan Desa Karangan Kecamatan
84

Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor 03/D/18-02/2019 dalam
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Balong Kabupaten Ponorogo. Sekolah ini juga dekat
dengan akses umum seperti: Kantor Desa Karangan,
TK Dharma Wanita, dan Polindes yang berada persis
di depan sekolah. Selain itu, tidak jauh dengan
Puskesmas, kantor Camat, Koramil, dan Polsek
Balong yang jaraknya ± 1 km dari sekolah yang dapat
ditempuh dengan mudah.85 Lebih singkatnya, berikut
ini batas-batas wilayah SDN 1 Karangan, yaitu :
Batas Timur

: Balai Desa

Batas Selatan

: Rumah Warga

Batas Barat

: Rumah Warga/TPU

Batas Utara

: Rumah Warga

3. Visi, Misi, Tujuan SDN 1 Karangan, Balong,
Ponorogo
Sekolah

sebagai

salah

satu

lembaga

pendidikan yang diberikan tugas untuk mewujudkan
tujuan

pendidikan

nasional

harus

menjalankan

perannya dengan baik. Pengelolaan sekolah harus
berjalan optimal, maka dibutuhkan rencana strategis
sebagai upaya untuk mengendalikan organisasi secara
efektif dan efisien sehingga tujuan dan sasarannya
85
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tercapai. Perencanaan strategis merupakan landasan
bagi sekolah dalam menjalankan proses pendidikan
meliputi visi, misi, dan tujuan lembaga pendidikan.
Hal ini diterapkan di SDN 1 Karangan yang
mempunyai visi, misi dan tujuan lembaga pendidikan.
a. Visi
“Terwujudnya

Insan

yang

Bisa,

Berprestasi,

Beriman, Sigap, dan Berbudaya Lingkungan”
b. Misi
1) Meningkatkan pelaksanaan ketaqwaan terhadap
Tuhan YME dalam pembelajaran secara rutin.
2) Melaksanakan pembelajaran yang efektif dan
efisien dalam rangka pengembangan potensi
siswa secara maksimal untuk memperoleh
output peserta didik yang berkualitas.
3) Meningkatkan

pelaksanaan

pembelajaran

dengan media lingkungan alam sekitar sekolah
dalam rangka menunjang pembelajaran secara
maksimal.
4) Mengembangkan
kependidikan

kualitas

dalam

kualitas pendidikan.

rangka

kinerja

tenaga

meningkatkan
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5) Membudayakan nilai-nilai 18 karakter dengan
efisien.
6) Melaksanakan penilaian autentik sesuai dengan
kompetensi dasar masing-masing mata pelajaran
dan mengadakan program pengayaan serta
remedial.
7) Melaksanakan kegiatan kesiswaan dalam bidang
akademik dan non akademik (olahraga, seni, dan
keagamaan

secara

maksimal)

untuk

mengembangkan kemampuan dan minat siswa
dengan mempertimbangkan pelestarian alam.
8) Membudayakan saling memberi salam jika
bertemu warga sekolah.
9) Membudayakan pemutaran lagu-lagu nasional
dan daerah dan religius pada saat sebelum
senam pagi dan pada jam istirahat sekolah.
10) Menciptakan suasana sekolah yang hijau,
bersih, bebas polusi, mencegah kerusakan
lingkungan dan sebagai pusat dan sumber
kegiatan pembelajaran sehingga semua warga
sekolah selalu senang berada di sekolah.
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11) Melaksanakan

pembelajaran

TPA

dan

pembelajaran tartil Al-Quran membiasakan
sholat duha, dhuhur, dan asar berjamaah.
12) Melaksanakan perilaku 3 R (Reduce, Reuse,
Recycle)
c. Tujuan
1) Siswa

terbiasa

menjalankan

ibadah untuk

meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa secara rutin dalam kehidupan seharihari baik di sekolah maupun di rumah .
2) Siswa lulus 100 % dan 80 % dapat melanjutkan
ke sekolah favorit yang di unggulkan oleh
masyarakat.
3) Semua guru menyusun rancangan pembelajaran
yang berbasis scientific, tematik dan terintegrasi
sesuai model belajar yang relevan dengan
mempertimbangkan karakteristik peserta didik
baik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural,
emosional

intelektual dengan memanfaatkan

lingkungan alam sekitar sebagai sumber belajar.
4) Terwujudnya profesionalisme kinerja tenaga
kependidikan yaitu terjadi perubahan pola pikir
(mindset)

guru

dalam

mempersiapkan
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pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan
mengevaluasi hasil pembelajaran sesuai dengan
pendekatan kurikulum 2013.
5) Sekolah memiliki media pembelajaran sesuai
dengan

perkembangan

budaya,

teknologi,

ilmu

pengetahuan,

seni,

dengan

mempertimbangkan penghematan energi dan
ramah lingkungan.
6) Memiliki

karakter

yang

tinggi

dalam

membiasakan kepribadian kehidupan sehari hari
dimanapun berada.
7) Semua tenaga kependidikan dapat melaksanakan
proses belajar mengajar secara disiplin, efektif,
dan efisien melalui pembelajaran scientific.
8) Mampu melaksanakan Managemen Berbasis
Sekolah (MBS) secara profesional.
9) Semua guru dapat melaksanakan penilaian
secara periodik. Penilaian hasil belajar ditujukan
untuk mengetahui dan memperbaiki pencapaian
kompetensi.
10) Siswa sadar akan pentingnya budaya yang
bersih,

hijau,

bebas

polusi,

mencegah
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kerusakan baik sekolah, di rumah, maupun di
lingkungan sekitar.
11) Siswa

memiliki

prestasi

dalam

bidang

akademik dan non akademik (olahraga, seni,
dan keagamaan).
12) Mampu menggalang partisipasi masyarakat
secara maksimal dalam mengembangkan mutu
sekolah baik secara fisik maupun non fisik dan
berbudaya bersih dari pencemaran udara, air,
dan tanah demi kelestarian lingkungan.
13) Terjalin hubungan harmonis, ramah siswa dan
saling menghormati antar warga sekolah, dan
jika bertemu saling memberi salam.
14) Tumbuhnya jiwa nasionalisme dan wawasan
kebangsaan sebagai pribadi bangsa Indonesia
yang

berbudaya

dapat

ternanam

dan

berkembang sebagai makhluk sosial di dunia
yang perlu penyelamatan demi kelestraian
bumi.
15) Membiasakan menjadi manusia yang paripurna
yang taat terhadap agama nusa bangsa demi
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keselamatan diri masing baik di dunia maupun
di akherat.86
4. Struktur organisasi SDN 1 Karangan, Balong,
Ponorogo
Struktur

merupakan

bagian-bagian

yang

berhubungan dengan kekuasaan serta tanggung jawab
dari keseluruhan susunan organisasi. Dalam menyusun
struktur organisasi, perlu diadakan suatu pembagian
tugas yang sesuai dengan kemampuan masing-masing
anggota agar mampu melaksanakan tugas yang
dibebankan dengan baik. Struktur organisasi dalam
suatu

lembaga

pendidikan

sangat

penting

keberadaannya karena akan mudah mengetahui jumlah
personil yang menduduki jabatan tertentu dalam
lembaga pendidikan tersebut. Dalam hal tersebut,
SDN 1 Karangan juga memiliki struktur organisasi
sebagai salah satu lembaga pendidikan tingkat
Sekolah Dasar (SD). Struktur organisasi di SDN 1
Karangan terdiri dari kepala sekolah, komite sekolah,
kepala TU, unit perpustakaan, bendahara, penjaga
sekolah, satpam, wali kelas, guru, siswa, dan
86
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masyarakat sekitar. Adapun struktur organisasi secara
lebih lengkap bisa dilihat pada bagan yang tertera
sebagaimana di lampiran.87
5. Sarana dan prasarana SDN 1 Karangan, Balong,
Ponorogo
Sarana dan prasarana pendidikan merupakan
semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang
sangat diperlukan oleh lembaga pendidikan untuk
mendukung proses pembelajaran. Semua lembaga
pendidikan pasti memiliki sarana dan prasarana
pendidikan, tidak terkecuali di SD Negeri 1 Karangan.
Di lembaga ini, sarana dan prasarana pendidikan
meliputi gedung sekolah, ruang kepala sekolah, ruang
guru, ruang kelas, mushola, ruang musik, ruang
kesenian, ruang tata usaha, ruang bimbingan dan
konseling,

ruang

laboratorium

IPA,

ruang

laboratorium komputer, ruang perpustakaan, ruang
UKS (Usaha Kesehatan Sekolah), ruang pramuka, pos
satpam, kantin, dapur, lapangan voly, lapangan sepak
takraw, lapangan lompat jauh, lapangan tenis meja,
tempat wudhu, green house, kamar mandi atau WC,
87
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tempat parkir, bank sampah, dan tempat pengolahan
sampah. Dengan adanya sarana dan prasarana yang
cukup memadai, diharapkan dapat membantu dan
mendukung proses pembelajaran. Adapun sarana dan
prasarana secara lebih lengkap bisa dilihat pada
lampiran.88
6. Keadaan guru dan siswa SDN 1 Karangan, Balong,
Ponorogo
Di SDN 1 Karangan mempunyai 22 pendidik
dan tenaga kependidikan yang terdiri dari seorang
Kepala Sekolah, dua belas orang guru kelas, satu
orang guru B. Inggris, dua orang guru agama, dua
orang guru olahraga, satu orang administrasi, satu
orang pustakawan yang merangkap sebagai guru TIK,
satu orang satpam dan satu orang penjaga sekolah.
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Adapun keadaan guru secara lebih lengkap
bisa dilihat dibawah ini, sebagai berikut :
Tabel 1.1 Keadaan/Jumlah Guru dan Tenaga
Kependidikan SDN 1 Karangan.
Jumlah
Jumlah

Ijasah

GTT

PTT

(Non

(Non

PNS)

PNS)

-

4

-

18

-

-

-

-

-

D2

-

-

-

1

1

D1

-

-

-

-

-

SLTA

-

1

-

2

3

SLTP

-

-

-

-

-

Jumlah

14

1

4

3

22

GTT

PTT

(PNS)

(PNS)

S1

14

D3

Tertinggi

Siswa yang masuk pada lembaga pendidikan
SDN 1 Karangan dari tahun ke tahun terus mengalami
penurunan yang tidak secara signifikan. Tetapi, pada
tahun ajaran 2018/2019, siswa yang masuk di SDN 1
Karangan mengalami peningkatan. Adapun keadaan
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siswa selama 5 tahun terakhir secara lebih lengkap
bisa dilihat dibawah ini, yaitu :
Tabel 1.2 Keadaan/Jumlah Siswa Selama 5 Tahun
Terakhir.
No

Tahun

L

P

Jumlah

1

2014-2015

140

142

282

2

2015-2016

137

140

277

3

2016-2017

129

130

259

4

2017-2018

135

120

255

5

2018-2019

133

126

259

Dalam sekolah ini, terdapat 12 kelas yang
artinya dari kelas 1 sampai 6 merupakan kelas paralel
yang berkelaskan dua nama khalifah Islam pada masa
setelah Rasulullah

SAW yaitu kelas Umar yang

berarti kelas A dan kelas Ustman yang berarti kelas B.
Siswa yang masuk di SDN 1 Karangan sebagian besar
berasal dari desa Karangan. Ada beberapa juga yang
berasal dari desa sekitar bahkan dari luar kecamatan
Balong, misalnya desa Karangpatihan, desa Balong,
desa Mojopitu, desa Crabak, dan desa Nailan.
Tentunya latar belakang keluarga dan ekonominya
berbeda-beda, sehingga kemampuan dasar dari dalam
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keluarga pun tidak sama.89 Adapun keadaan siswa
pada tahun ajaran 2018/2019 secara lebih lengkap bisa
dilihat dibawah ini, sebagai berikut :
Tabel 1.3 Keadaan/Jumlah Siswa pada Tahun Ajaran
2018/2019.
No

Kelas

L

P

Jumlah

1

I Umar

10

11

21

2

I Ustman

11

9

20

3

II Umar

14

8

22

4

II Ustman

12

10

22

5

III Umar

13

10

23

6

III Ustman

10

11

21

7

IV Umar

11

11

22

8

IV Ustman

8

14

22

9

V Umar

16

8

24

10

V Ustman

13

9

22

11

VI Umar

7

13

20

12

VI Ustman

8

12

20

133

126

259

Jumlah

B. Deskripsi Data Khusus
89
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1. Pembelajaran

Tematik

dengan

Menggunakan

Media Poster dalam Meningkatkan Motivasi
Belajar Siswa di SDN 1 Karangan, Balong,
Ponorogo
Dalam

proses

pelaksanaan

pembelajaran

tematik, tidak terlepas dari adanya beberapa media
pembelajaran yang digunakan pada saat proses
pembelajaran termasuk di SDN 1 Karangan. Dalam
proses

belajar

dengan

menggunakan

media

pembelajaran terutama pada pembelajaran tematik,
siswa dapat memiliki rasa senang dan memberikan
pengalaman yang bermakna. Di SDN 1 Karangan,
dalam kegiatan belajar pada proses pembelajaran
terutama pembelajaran tematik di kelas, para siswa
memiliki rasa senang tersendiri dan memberikan
pengalaman

yang

bermakna

karena

menggunakan

media

pembelajaran.

Dalam

guru
hal

tersebut, membuat siswa memiliki keceriaan yang
tinggi dalam mengikuti proses pembelajaran pada
pembelajaran tematik sehingga proses dan aktivitas
belajar berjalan secara maksimal. Hal tersebut juga
dirasakan oleh siswa yang sangat suka terhadap
pembelajaran tematik karena guru menggunakan

89

media

pembelajaran.

Hal

ini

sebagaimana

diungkapkan oleh Zahra, siswa kelas IV Umar, yaitu
“Menurut saya, sungguh menyenangkan. Hal
tersebut dikarenakan teman-teman enak untuk
diajak diskusi dan pembelajarannya asyik
sekali. Guru juga menggunakan media dalam
pembelajaran tematik.”90
Hal senada juga diungkapkan oleh Raffi, siswa
kelas IV Umar, yaitu “Sangat menyenangkan kak,
karena gurunya asyik dan tidak membosankan apalagi
menggunakan media.”91
Pernyataan yang diungkapkan Raffi tidak jauh
berbeda dengan yang diungkapkan oleh Marsya siswa
kelas V Ustman : “Kalau saya, bersemangat sekali kak
karena guru sering menggunakan media untuk lebih
memahami materinya.”92
Senada

dengan

yang

diungkapkan

oleh

Marsya, Reyhan siswa kelas V Ustman juga
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mengungkapkan : “Saya sangat suka kak, karena seru
sekali dengan media yang digunakan guru.” 93
Berangkat dari beberapa hal tersebut diatas,
guru di SDN 1 Karangan dalam kegiatan dan aktivitas
belajar pada proses pembelajaran terutama pada
pembelajaran
menggunakan
Beberapa

tematik
beberapa

media

meningkatkan

di

kelas,
media

pembelajaran

motivasi

guru

pembelajaran.

tersebut

belajar

sudah

siswa

mampu
pada

pembelajaran tematik. Adapun media pembelajaran
yang digunakan berupa media visualisasi, yaitu media
poster yang mampu meningkatkan motivasi belajar
siswa. Hal ini pertanda bahwa setiap guru yang
melaksanakan proses pembelajaran pada pembelajaran
tematik menggunakan media pembelajaran terutama
media

poster

dalam

menyampaikan

materi

pembelajaran kepada siswa. Hal tersebut sebagaimana
telah diutarakan oleh ibu Heni Yunarminingsih,
S.Pd.SD selaku guru pembelajaran tematik kelas IV
Umar :
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“Saya
biasanya
menggunakan
media
pembelajaran dalam pembelajaran tematik
seperti kartu, poster, dan gambar. Media
tersebut tentu disesuaikan dengan materi.
Tetapi, media pembelajaran yang saya gunakan
masih bersifat tradisional seperti yang telah
saya sebutkan tadi. Jika bersifat modern, hal
itu hanya sebagai PR atau tugas saja.”94
Hal tersebut juga ditambahkan oleh ibu Afenti
Juarida, S.Pd. selaku guru pembelajaran tematik kelas
V Ustman :
“Kalau media pembelajaran yang pernah saya
gunakan pada pembelajaran tematik adalah
media visualisasi seperti media poster, gambar,
alat peraga, dan audio visual seperti
memperlihatkan video. Hal ini dikarenakan
untuk mempermudah menangkap materi
pembelajaran yang disampaikan dan mampu
menarik perhatian siswa.”95
Dalam hal tersebut, Zahra siswa kelas IV Umar
juga

mengungkapkan

bahwa

biasanya

guru

menggunakan media kartu, gambar, dan poster.96
Senada dengan hal tersebut, Raffi siswa kelas IV
Umar juga mengatakan hal yang sama dengan
94
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pernyataan yang diungkapkan Zahra bahwa dalam
pembelajaran tematik biasanya guru menggunakan
media poster, kartu, dan sebagainya. 97
Senada dengan pernyataan yang diungkapkan
oleh Zahra dan Raffi siswa kelas IV, Marsya siswa
kelas V Utsman juga menambahkan hal yang sama
bahwa biasanya guru menggunakan media alat peraga,
video, poster, gambar dan sebagainya dalam proses
pembelajaran terutama pembelajaran tematik di
kelas.98 Hal tersebut juga diungkapkan oleh Reyhan
selaku siswa kelas V Ustman juga menambahkan hal
yang sama dengan Marsya bahwa guru biasanya
menggunakan media poster, alat peraga, gambar, dan
lain-lain dalam pembelajaran tematik.99
Dalam beberapa media yang digunakan, guru
menggunakan media pembelajaran berupa media
visual yaitu media poster yang dimanfaatkan dan
digunakan pada proses pembelajaran. Hal tersebut
membuat siswa sangat respon positif karena media
97
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poster merupakan media yang bisa menampilkan
visualisasi materi pembelajaran yang lebih jelas. Hal
ini sebagaimana telah disampaikan oleh ibu Heni
Yunarminingsih, S.Pd.SD selaku guru pembelajaran
tematik kelas IV Umar :
“Saya melihat sikap siswa sangat respon
terhadap penggunaan media poster yang
digunakan pada pembelajaran tematik. Selama
beberapa saat ini, pembelajaran hanya
dilakukan dengan berceramah saja. Dengan
adanya
pembelajaran
tematik
dengan
menggunakan media poster, siswa dapat
melihat secara langsung contoh materi
pembelajaran.”100
Ibu Afenti Juarida, S.Pd. selaku guru
pembelajaran

tematik

kelas

V

Ustman

juga

menambahkan :
“Siswa lebih disiplin dalam mengikuti proses
pembelajaran. Pembelajaran tematik dengan
menggunakan media poster, siswa sangat
senang dan suasana menjadi lebih kondusif.
Siswa merasa santai dengan adanya
pembelajaran tematik yang menggunakan
media poster.”101
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Siswa
melaksanakan

juga

sangat

asyik

pembelajaran

untuk

tematik

diajak
dengan

menggunakan media poster. Selain itu, siswa merasa
bahwa dengan menggunakan media poster dalam
pembelajaran tematik lebih memperlihatkan gambar,
warna, dan pesan yang disampaikan lebih jelas
daripada yang ada di buku. Siswa juga mengatakan
sangat seru untuk bisa menulis, menggambar, dan
mewarnai. Siswa pun sering bertanya kepada guru
tentang apa yang mereka lihat dalam poster tersebut.
Dalam hal tersebut, pembelajaran tematik dengan
menggunakan media poster dapat meningkatkan
motivasi belajar siswa. Hal tersebut sebagaimana telah
disampaikan oleh Zahra selaku siswa kelas IV Umar :
“Menurut pendapat saya, pada pembelajaran tematik
dengan

menggunakan

media

poster

memperlihatkan gambar yang lebih jelas”
Raffi,

siswa

kelas

IV

mampu

102

Umar,

juga

menambahkan : “Pendapat saya, penggunaan media
poster pada pembelajaran tematik membantu saya
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untuk sering bertanya-tanya apa yang ada didalam
poster tersebut kak.”103
Marsya,

siswa

kelas

V

Ustman,

juga

menambahkan :
“Menurut pendapat saya, sangat perlu
menggunakan media poster sebagai media
pembelajaran pada pembelajaran tematik
karena
dapat
membantu
untuk
memvisualisasikan melalui gambar, warna, dan
pesan”104
Reyhan, siswa kelas V Ustman, juga
menambahkan :
“Sangat senang dan asyik kak. Guru lebih
menekankan pada keterlibatan siswa terutama
saya kak. Jadi saya sering bertanya kepada
guru tentang tema yang diajarkan dengan
penggunaan media poster.”105
Media poster juga memiliki beberapa manfaat
dalam proses pembelajaran, antara lain memberi
informasi yang terkesan himbauan secara efektif,
bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya,
berperilaku positif, dan metode pembelajaran yang
digunakan lebih bervariasi. Hal tersebut sebagaimana
103
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telah diutarakan oleh ibu Heni Yunarminingsih,
S.Pd.SD selaku guru pembelajaran tematik kelas IV
Umar, yaitu :
“Manfaatnya antara lain membuat suasana
dalam proses pembelajaran lebih kondusif dan
memiliki nilai yang positif. Siswa dapat
memiliki kemampuan daya imajinasi yang
kreatif. Dengan begitu, siswa akan mengetahui
makna isi pembelajaran yang lebih jelas
terhadap pembelajaran tematik.”106
Hal tersebut ibu Afenti Juarida, S.Pd. selaku
guru pembelajaran tematik kelas V Ustman juga
menambahkan, yaitu :
“Banyak manfaat dengan menggunakan media
poster pada pembelajaran tematik yang
dirasakan. Menurut saya, manfaatnya antara
lain lebih menarik perhatian siswa dan
berperilaku
positif
sehingga
mampu
meningkatkan motivasi belajar siswa. Siswa
juga mengetahui isi pesan dan maksud dari
poster tersebut.”107
Zahra, siswa kelas IV Umar juga
menambahkan bahwa gambar lebih jelas, sehingga
dapat lebih mudah dipahami dalam menerima materi
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pembelajaran yang disampaikan guru.108 Pernyataan
yang diungkapkan oleh Zahra, Raffi siswa kelas IV
Umar juga mengatakan hal yang sama bahwa tidak
bosan dalam penjelasan materi yang dijelaskan guru
dalam menggunakan media poster.109 Marsya, siswa
kelas V Ustman juga menambahkan bahwa dengan
menggunakan media poster lebih menarik perhatian
dalam proses pembelajaran terutama pembelajaran
tematik karena guru juga menggunakan metode
pembelajaran yang lebih bervariasi.110
Senada dengan ungkapan dari pernyataan
Marsya, memang juga tidak jauh berbeda dengan yang
diungkapkan oleh Reyhan siswa kelas V Ustman yang
juga menambahkan :
“Kegiatan belajar dan materi yang diajarkan
guru lebih bermakna kak, karena hasil karya
setelah melaksanakan pembelajaran dengan
menggunakan media poster akan dipasang
dimajalah dinding. Hal tersebut otomatis akan
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mengingatkan pada pembelajaran yang
lalu.”111
Selain memiliki manfaatnya yang sangat
banyak

dalam

proses

pembelajaran,

dengan

menggunakan media poster tentunya guru memiliki
beberapa tujuan yang akan dicapai pada pembelajaran
tematik,

antara

lain

media

poster

mampu

mengembangkan daya kreativitas dan imajinasi siswa
sehingga siswa dapat menuangkan suatu gagasan,
pikiran, dan idenya melalui sebuah poster. Hal
tersebut sebagaimana telah disampaikan oleh ibu Heni
Yunarminingsih, S.Pd.SD selaku guru pembelajaran
tematik kelas IV Umar :
“Hal yang ingin dicapai dalam pembelajaran
tematik adalah media poster mampu
mengembangkan daya imajinasi dan kreativitas
siswa. Hal tersebut karena kombinasi
menggambar, mewarnai, dan menemukan
makna
dari
sebuah
pesan
yang
mengembangkan imajinasi, kreativitas, ide,
dan pikiran siswa.”112
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Hal tersebut ibu Afenti Juarida, S.Pd. selaku
guru pembelajaran tematik kelas V Ustman juga
menambahkan :
“Menurut saya, pada pembelajaran tematik
media poster mampu mengembangkan
kemampuan visual siswa. Hal tersebut karena
mampu
mengembangkan
kemampuan
menggambar siswa dengan daya kreativitas
yang tinggi.”113
Dalam menerapkan media pembelajaran
terutama media poster pada pembelajaran tematik di
SDN

1

Karangan

sudah

cukup

lama

dalam

menggunakannya. Di setiap kelas, sebenarnya guru
telah menggunakan media poster pada pembelajaran
tematik yang tentunya disesuaikan dengan materi dan
tujuan

pembelajaran.

Hal

ini

sebagaimana

disampaikan oleh ibu Heni Yunarminingsih, S.Pd.SD
selaku guru pembelajaran tematik kelas IV Umar :
“Sebenarnya media pembelajaran terutama
media poster digunakan sejak dulu oleh guru.
Namun, media poster sebagai media
pembelajaran pada pembelajaran tematik sudah
digunakan dalam kurun waktu beberapa tahun
terakhir ini.”114
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Hal tersebut ibu Afenti Juarida, S.Pd. selaku
guru pembelajaran tematik kelas V Ustman juga
menambahkan, sebagai berikut :
“Dalam menggunakan media poster dalam
pembelajaran tematik digunakan sejak
beberapa tahun terakhir ini, tepatnya sejak
awal tahun ajaran 2013/2014. Apalagi dengan
adanya awal pemberlakuan K-13.”115
Dalam menggunakan media pembelajaran
terutama media poster

pada proses pembelajaran

dalam beberapa tahun terakhir ini, tentunya juga
memiliki banyak pertimbangan untuk memilih media
tersebut terutama pada pembelajaran tematik, antara
lain disesuaikan dengan kondisi siswa pada saat
pembelajaran tematik berlangsung agar nantinya dapat
meningkatkan motivasi belajar siswa. Selain itu,
penggunaan media poster juga disesuaikan dengan
materi pembelajaran yang disampaikan guru. Hal
tersebut diaplikasikan terhadap pembelajaran tematik
karena pembelajaran akan berlangsung baik dan
tujuan

pembelajaran

sebagaimana

115

akan

diutarakan

tercapai.
oleh

ibu

Hal

ini
Heni
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Yunarminingsih, S.Pd.SD selaku guru pembelajaran
tematik kelas IV Umar, yaitu :
“Menurut saya, harus sesuai dengan materi
yang akan disampaikan, sesuai dengan tujuan
pembelajaran,
dan
selaras
dengan
perkembangan karakteristik siswa. Jika hanya
asal untuk menggunakannya berdampak pada
ketidaksesuaian dengan materi dan tujuan
pembelajaran serta karakteristik siswa.”116
Hal tersebut juga disampaikan oleh ibu Afenti
Juarida, S.Pd. selaku guru pembelajaran tematik kelas
V Ustman, yaitu :
“Kalau menurut saya pertimbangan dalam
memilih media poster pada pembelajaran
tematik adalah disesuaikan dengan apa yang
diajarkan kepada siswa. Dalam hal ini,
terkadang siswa lebih dahulu mengetahui tema
atau sesuatu yang akan disampaikan guru.”117
Setelah memiliki banyak pertimbangan untuk
memilih media poster, tentunya di SDN 1 Karangan
memaksimalkan

pembelajaran

tematik

dengan

menggunakan media poster dalam meningkatkan
motivasi belajar siswa agar siswa dapat merasakan
langsung penggunaan media poster. Dalam proses
116
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pelaksanaan
Karangan,

pembelajaran
guru

memiliki

tematik
cara

di

SDN

tersendiri

1

pada

pembelajaran tematik dengan menggunakan media
poster dalam meningkatkan motivasi belajar siswa
yaitu dengan cara demonstrasi guru dan perorangan
(individual).
Hal ini sebagaimana diutarakan oleh ibu Heni
Yunarminingsih, S.Pd.SD selaku guru pembelajaran
tematik kelas IV :
“Penggunaan media poster pada pembelajaran
tematik adalah dengan demonstrasi guru dan
perorangan. Secara demonstrasi misalnya
dengan saya membawa atau membuat sebuah
poster sesuai dengan materi kemudian siswa
disuruh untuk mendengarkan tentang apa yang
dilihat di poster tersebut. Jika perorangan, guru
menyuruh siswa untuk menggambar sebuah
poster sesuai dengan materi atau menulis
sebuah puisi atau cerita singkat tentang sebuah
poster yang dilihat. Beberapa hasil karya siswa
tersebut akan di tempel atau dipajang di
majalah dinding di depan setiap kelas.
Biasanya dalam pembelajaran tematik, saya
mengaitkan pembelajaran B.Indonesia, IPS,
dan SBdP.”118
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Dari hasil wawancara tersebut diatas, dapat
diketahui bahwa penggunaan media poster dapat
dilakukan

dengan

cara

demonstrasi

guru

dan

perorangan (individual). Hal tersebut juga diperkuat
dengan

peneliti

melakukan

observasi

lapangan.

Dimana peneliti melakukan observasi lapangan pada
proses pelaksanaan pembelajaran tematik di SDN 1
Karangan di kelas IV Umar pada tanggal 27 Februari
2019 yaitu penggunaan media poster yang dilakukan
dengan

cara

demontrasi

guru

dan

perorangan

(individual). Observasi lapangan tersebut dengan
menunjukkan hasil yaitu pertama guru menyuruh
siswa untuk membaca materi tersebut. Kemudian guru
menjelaskan materi tersebut. Ketika menjelaskan
materi, guru mengeluarkan poster untuk di tempel di
papan tulis sehingga dapat dilihat oleh seluruh siswa.
Para siswa pun ikut antusias untuk bertanya sekaligus
menjawab pertanyaan dari guru. Dengan demonstrasi
poster dari guru siswa begitu semangat dalam belajar.
Kemudian, guru menyuruh siswa membuat puisi
sesuai dengan tema di kertas HVS. Setelah membuat
puisi

selesai,

guru

menyuruh

siswa

untuk

menggambar di sela-sela kosong dalam kertas HVS

104

yang bertuliskan puisi hasil karya siswa tersebut.
Kemudian beberapa hasil terbaik dari hasil karya
siswa tersebut akan dipajang dan di tempel di majalah
dinding di depan kelas.119
Perbincangan lanjutan tentang pembelajaran
tematik dengan menggunakan media poster dalam
meningkatkan motivasi belajar siswa juga dilakukan
dengan cara demonstrasi guru dan diskusi kelompok.
Dalam hal ini, ibu Afenti Juarida, S.Pd.selaku guru
pembelajaran tematik kelas V Ustman menambahkan :
“Pada
pembelajaran
tematik
dengan
menggunakan media poster adalah dengan cara
perorangan dan demonstrasi. Jika perorangan,
guru menyuruh siswa untuk menggambar dan
membuat sebuah poster sesuai dengan materi.
Beberapa hasil karya terbaik siswa tersebut
secara perorangan maupun demonstrasi akan di
tempel di majalah dinding di depan setiap
kelas. Biasanya dalam pembelajaran tematik,
saya mengaitkan pembelajaran B.Indonesia,
IPS, IPA, dan SBdP, namun pembelajaran
tersebut tidak dalam 1 pembelajaran atau
pertemuan. Demonstrasi misalnya dengan saya
membawa sebuah poster sesuai dengan materi
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kemudian siswa untuk mendengarkan tentang
apa yang dilihat didalam poster tersebut.”120
Dari hasil perbincangan dengan ibu Afenti
Juarida, S.Pd. tersebut, beliau mengatakan bahwa
pembelajaran tematik dengan menggunakan media
poster dalam meningkatkan motivasi belajar siswa
dilaksanakan dengan cara demonstrasi guru dan
diskusi kelompok. Hal tersebut juga dapat dibuktikan
dengan hasil observasi lapangan yang dilakukan
peneliti,

dimana

peneliti

melakukan

observasi

lapangan terkait proses pelaksanaan pembelajaran
tematik di SDN 1 Karangan di kelas V Ustman yang
dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2019 yaitu
dengan penggunaan media poster dengan cara
demonstrasi guru dan diskusi kelompok. Observasi
lapangan tersebut dengan menunjukkan hasil yaitu
pertama dengan guru menyuruh siswa untuk membaca
materi tersebut. Kemudian guru menjelaskan materi
tersebut.

Ketika

menjelaskan

materi,

guru

menggambar sebuah poster di papan tulis sehingga
dapat dilihat oleh seluruh siswa. Para siswa sangat
antusias
120

untuk

bertanya

sekaligus

menjawab
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pertanyaan dari guru. Dengan demonstrasi poster dari
guru siswa begitu semangat dalam belajar. Kemudian,
guru menyuruh siswa membentuk lima kelompok.
Setelah itu, siswa membuat sebuah poster yang sesuai
dengan tema. Poster tersebut berbentuk 3 dimensi
yang hasilnya nanti akan ditempel di sebuah kardus
kosong yang telah disiapkan. Kemudian hasil karya
siswa tersebut akan dipajang didalam kelas dan hasil
terbaik akan dipajang dan ditempel di majalah
dinding. Sebelum dipajang dan ditempel, guru
menyuruh siswa maju ke depan mempresentasikan
hasilnya. Namun, hal tersebut tidak dalam satu waktu
atau di lain hari karena mengingat waktu yang tidak
cukup dan dilanjutkan pada minggu depan.121
Dalam hal tersebut, peneliti juga melakukan
observasi

lapangan

dalam

proses

pelaksanaan

pembelajaran tematik lanjutan pada tanggal 22 Maret
2019 pembelajaran tematik di SDN 1 Karangan di
kelas V Ustman yang dilaksanakan pada tangggal 28
Maret 2019 yaitu penggunaan media poster dengan
cara demontrasi dan diskusi kelompok. Observasi
121
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lapangan tersebut dengan menunjukkan hasil yaitu
pertama guru menyuruh siswa untuk membaca materi
tersebut. Kemudian guru menjelaskan materi tersebut.
Ketika menjelaskan materi, guru menampilkan sebuah
poster di papan tulis sehingga dapat dilihat oleh
seluruh siswa. Para siswa sangat antusias untuk
bertanya sekaligus menjawab pertanyaan dari guru.
Dengan demonstrasi poster dari guru siswa begitu
semangat dalam belajar. Kemudian, guru menyuruh
siswa untuk mendiskusikan hasil karya siswa pada
minggu yang lalu dengan kelompoknya masingmasing. Setelah itu, siswa mempresentasikan sebuah
poster yang merupakan hasil karya kelompok di depan
kelas secara per kelompok. Setelah itu, hasil karya
siswa tersebut akan dipajang didalam kelas dan hasil
terbaik akan di tempel di majalah dinding. 122
Dalam proses pembelajaran terutama pada
pembelajaran tematik dengan menggunakan media
poster dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Hal
tersebut ditandai dengan siswa mengikuti proses
pembelajaran dengan serius dan berkesinambungan
122
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dari awal hingga akhir pembelajaran. Pembelajaran
tematik dengan menggunakan media poster dalam
meningkatkan motivasi

belajar siswa

dilakukan

dengan cara demonstrasi guru, diskusi kelompok, dan
perorangan (individual). Media poster yang digunakan
didalam proses pembelajaran di kelas tentu saja
dengan tema yang sesuai dengan yang dipelajari atau
terkait materi pembelajaran di kelas yang artinya
sesuai dengan tema pembelajaran tematik. Hal
tersebut juga harus sesuai dengan tujuan pembelajaran
yang

dipelajari

sehingga

mencapai

tujuan

pembelajaran yang diinginkan.
2. Kontribusi Media Poster dalam Pembelajaran
Tematik terhadap Peningkatan Motivasi Belajar
Siswa di SDN 1 Karangan, Balong, Ponorogo
Dalam sebuah proses pembelajaran terutama
pembelajaran tematik memang sangat memerlukan
media pembelajaran khususnya media poster untuk
membantu pemahaman siswa terhadap materi yang
sedang dipelajari. Peranan dan kontribusi media poster
sangat penting dalam proses pembelajaran terutama
pembelajaran tematik terhadap peningkatan motivasi
belajar siswa. Peningkatan motivasi belajar pada
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pembelajaran tematik melalui media poster merupakan
upaya yang dilakukan guru untuk menciptakan
pembelajaran yang efektif dan memicu motivasi
belajar siswa sehingga aktivitas belajar siswa berjalan
secara maksimal. Hal ini berbeda jika guru tidak
menggunakan media pembelajaran khususnya media
poster atau hanya berceramah saja pada proses
pembelajaran terutama pembelajaran tematik. Oleh
karena

itu,

penggunaan

media

poster

dalam

pembelajaran tematik di SDN 1 Karangan, tentunya
memiliki perbedaan dengan hanya menjelaskan materi
pembelajaran atau berceramah saja.
Dalam hal tersebut, ada beberapa alasan yang
dikemukakan dalam media poster dalam pembelajaran
tematik terhadap peningkatan motivasi belajar siswa.
Beberapa alasan yang telah dikemukakan pada
penggunaan media poster sebagai media pembelajaran
dalam pembelajaran tematik terhadap peningkatan
motivasi belajar siswa, diantaranya untuk menghemat
waktu, siswa lebih terbuka untuk menuangkan ide
serta pikiran dalam sebuah poster dengan kombinasi
antara gambar, warna, dan pesan yang bermakna. Hal
ini

sebagaimana

disampaikan

oleh

ibu

Heni
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Yunarminingsih, S.Pd.SD selaku guru pembelajaran
tematik kelas IV Umar :
“Menurut saya, hal tersebut dikarenakan untuk
menghemat waktu dan materi dalam
pembelajaran tematik saling berkaitan antara
satu mata pelajaran dengan mata pelajaran
lainnya. Poster yang memiliki kaitan antara
gambar, warna, dan pesan juga berhubungan
antara satu mata pelajaran dengan mata
pelajaran lainnya, sehingga waktu lebih
efisien.”123
Hal tersebut juga disampaikan oleh ibu Afenti
Juarida, S.Pd. selaku guru pembelajaran tematik kelas
V Ustman yang menambahkan :
“Kalau menurut saya, siswa lebih luas dan
terbuka dalam menuangkan ide dan pikiran
serta diaplikasikan dalam sebuah poster yang
sesuai dengan materi pembelajaran. Selain itu
juga, agar menarik perhatian siswa dalam
proses pembelajaran.”124
Beberapa alasan tersebut, guru menjadikan
media poster sebagai salah satu media pembelajaran
yang

digunakan

pada

pembelajaran

tematik.

Penggunaan media poster merupakan salah satu cara
untuk memotivasi, menumbuhkan, dan meningkatkan
123
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kedisplinan siswa dalam proses belajar sehingga
aktivitas

dan

kegiatan

belajar

berjalan

secara

maksimal. Selain itu, media poster dapat menjadikan
siswa lebih mengarah ke perilaku positif yaitu
mengikuti aktivitas belajar secara maksimal dan
merasa terbantu dengan adanya media poster sebagai
media pembelajaran.
Dalam beberapa hal tersebut diatas, guru
sering menggunakan media poster pada pembelajaran
tematik sebagai upaya peningkatan motivasi belajar
siswa. Dengan guru sering menggunakan media poster
pada pembelajaran tematik akan membuat siswa
merasa lebih berkesan dan selalu mengingat materi
pembelajaran yang disampaikan. Melalui media poster
tersebut, peningkatan motivasi belajar siswa dapat
dilakukan sehingga proses pembelajaran menjadi lebih
efektif. Hal ini sebagaimana di sampaikan oleh ibu
Heni

Yunarminingsih,

S.Pd.SD

selaku

guru

pembelajaran tematik kelas IV Umar yaitu :
“Biasanya saya sering menggunakan media
pembelajaran, terutama media poster. Hal
tersebut dikarenakan setiap kelas ada majalah
dinding yang digunakan untuk menempelkan
hasil karya siswa sehingga siswa memiliki

112

pesan yang bermakna bagi siswa. Selain itu,
saya merasa terbantu dengan adanya media
tersebut.”125
Dapat dikatakan bahwa selama proses
pembelajaran berlangsung, sebenarnya motivasi telah
timbul dalam diri siswa itu sendiri karena materi
pembelajaran memberikan kebermaknaan tersendiri
bagi siswa yaitu dengan memiliki rasa ingin tahu yang
tinggi. Rasa ingin tahu adalah salah satu bentuk
motivasi

yang

membuat

siswa

ingin

segera

mengetahui apa yang akan mereka ketahui. Apalagi
salah satu sikap rasa ingin tahu ditambah melalui
motivasi

ektrinsik

yaitu

menggunakan

media

pembelajaran berupa media poster. Hal tersebut juga
dapat dibuktikan dengan hasil observasi lapangan
dalam proses pelaksanaan pembelajaran tematik pada
tanggal 25 Februari 2019 di kelas IV Umar, yaitu pada
saat

pembelajaran

tematik

berlangsung,

guru

mengajak siswa untuk melihat poster yang di tempel
di papan tulis. Siswa kemudian bertanya-tanya tentang
apa yang di tempel guru di papan tulis. Siswa terlihat
antusias ketika guru menempel poster di papan tulis.
125
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Siswa memiliki sikap rasa ingin tahu yang tinggi
ketika guru mengelurakan dan menempelkan poster di
papan tulis. Siswa yang sebelumnya hanya diam
menjadi agresif untuk bertanya kepada guru.126
Hal

tersebut

juga

senada

dengan

yang

disampaikan oleh ibu Afenti Juarida, S.Pd. selaku
guru pembelajaran tematik kelas V Ustman :
“Kalau saya sering menggunakan media poster
sebagai media pembelajaran. Dalam hal ini
saya setiap masuk kelas menggunakan media
pembelajaran terutama media poster. Hal
tersebut agar siswa memiliki rasa ingin tahu
dengan materi yang akan disampaikan dan
pembelajaran lebih efektif daripada tidak
menggunakan media pembelajaran terutama
media poster.”127
Sebenarnya selama dalam proses pembelajaran
berlangsung, motivasi telah timbul dalam diri siswa
tersebut yaitu memiliki sikap rasa ingin tahu yang
tinggi sehingga siswa sering bertanya kepada guru
tentang media pembelajaran berupa media poster yang
digunakan

yang

berkaitan

dengan

materi

pembelajaran. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan
126
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hasil observasi pada tanggal 7 Maret 2019 di kelas V
Ustman dalam proses pelaksanaan pembelajaran
tematik. Hasil observasi lapangan yang dilakukan
yaitu pada saat pembelajaran tematik, guru mengajak
semua siswa untuk melihat poster yang di tempel di
papan tulis. Kemudian siswa bertanya-tanya poster
tentang apa yang di tempel tersebut. Siswa terlihat
antusias ketika guru menempel dan melihat poster di
papan tulis, sehingga siswa memiliki rasa ingin tahu
yang tinggi.128
Dalam hal tersebut, guru sering menggunakan
media poster dalam proses pembelajaran terutama
pada pembelajaran tematik. Melalui adanya media
poster

tersebut

guru

selalu

berusaha

dalam

menggunakan media pembelajaran terutama media
poster dalam pembelajaran tematik sebagai upaya
untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Oleh
karena itu, guru menjadikan poster sebagai salah satu
media

pembelajaran

yang

digunakan

pada

pembelajaran tematik. Penggunaan media poster
merupakan salah satu cara untuk memotivasi dan
128
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meningkatkan kedisplinan siswa dalam belajar. Oleh
karena itu, dalam pembelajaran tematik dengan
penggunaan media poster, tentu memiliki kontribusi
yang sangat besar terhadap peningkatan motivasi
belajar siswa, seperti memberikan pesan moral kepada
siswa dan membuat siswa memiliki rasa ingin tahu
yang tinggi akan maksud media tersebut ditampilkan.
Selain itu, ada beberapa kontribusi yang ditimbulkan
dari media poster dalam pembelajaran tematik
terhadap peningkatan motivasi belajar siswa, antara
lain menarik perhatian siswa terhadap pesan yang
disampaikan, memvisualisasikan gambar, pesan, dan
warna, lebih jauh mempelajari hakikat pesan dan
makna yang disampaikan, dan mampu membantu
siswa lebih berkonsentrasi. Penggunaan poster juga
dapat dipasang dimana-mana karena siswa lebih
mengingat dan mempelajari lagi tentang materi yang
telah dipelajari. Hal ini sebagaimana di sampaikan
oleh ibu Heni Yunarminingsih, S.Pd.SD selaku guru
pembelajaran tematik kelas IV Umar :
“Beberapa kontribusi media poster antara lain
siswa mampu memahami dan menyerap materi
lebih jelas. Selain itu, siswa lebih berkosentrasi
dan fokus dalam belajar serta lebih
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bersemangat dalam belajar sehingga aktivitas
belajar berjalan maksimal. Dengan daya tarik
gambar, warna, dan pesan akan lebih
mendorong dirinya untuk belajar.”129
Dari
hasil
observasi
ketika
proses
pembelajaran, siswa bersikap antusias dan tidak bosan
dalam mengikuti pembelajaran tematik. Siswa aktif
berpartisipasi dalam belajar dan memperhatikan ketika
guru sedang menyampaikan materi pembelajaran. Hal
ini dibuktikan dengan hasil observasi pada tanggal 27
Februari 2019 di kelas IV Umar yang menunjukkan
bahwa penggunaan media poster pada pembelajaran
tematik, siswa memiliki antusias dan motivasi belajar
yang tinggi. Siswa menjadi lebih fokus dalam belajar.
Selain itu, siswa aktif berpartisipasi dalam belajar
yang pada saat proses pembelajaran siswa sangat
antusias mendengarkan penjelasan dari guru. 130 Hal
tersebut senada dengan yang disampaikan ibu Afenti
Juarida, S.Pd. selaku guru pembelajaran tematik kelas
V Ustman :
“Kalau menurut saya, siswa lebih tertarik pada
proses pembelajaran yang dilaksanakan. Selain
129
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itu, saya sering menggunakan poster buatan
siswa sendiri yang hasil karya individual siswa
akan di tempel dan dipajang di majalah
dinding setiap kelas. Dalam hal ini, siswa akan
lebih jauh mempelajari hakikat pesan dan
makna yang disampaikan sehingga memberi
kesempatan siswa untuk mengingat dan
mempelajari apa yang telah dipelajari dan
makna yang tersirat dalam poster”131
Dari hasil perbincangan tersebut, peneliti juga
melakukan

observasi

lapangan

ketika

proses

pembelajaran berlangsung yaitu siswa memiliki sikap
sangat antusias dan memiliki motivasi belajar yang
tinggi dalam mengikuti proses pembelajaran. Siswa
juga aktif berpartisipasi dalam belajar. Hal tersebut
juga dibuktikan dengan hasil observasi pada tanggal
22 Maret 2019 di kelas V Ustman, yang menunjukkan
bahwa penggunaan media poster pada pembelajaran
tematik, siswa memiliki antusias dan motivasi belajar
yang tinggi. Siswa menjadi lebih aktif berpartisipasi
dalam belajar yang pada saat proses pembelajaran
berlangsung. Dengan hal tersebut poster mampu
meningkatkan motivasi belajar siswa.132
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Dari

hasil

observasi

ketika

proses

pembelajaran berlangsung, siswa lebih antusias dalam
mengikuti

proses

pembelajaran.

Siswa

aktif

berpartisipasi dalam belajar dan memperhatikan ketika
guru

yang

sedang

menyampaikan

materi

pembelajaran. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan
hasil observasi lapangan lanjutan pada tanggal 22
Maret 2019 yang dilaksanakn pada tanggal 28 Maret
2019 di kelas V Ustman, yaitu dengan penggunaan
media poster pada pembelajaran tematik, siswa
memiliki antusias dan motivasi belajar yang tinggi.
Siswa menjadi lebih fokus dan konsentrasi dalam
belajar. Selain itu, siswa aktif berpartisipasi dalam
belajar yang saat proses pembelajaran siswa sangat
aktif untuk mendengarkan penjelasan dari guru. 133
Penggunaan

media

poster

juga

akan

menjadikan siswa mampu memahami dan menyerap
materi pembelajaran yang disampaikan guru. Dalam
hal tersebut dikarenakan bentuk visual media poster
yang sesuai dengan materi pembelajaran. Hal ini
sebagaimana disampaikan oleh Zahra selaku siswa
133
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kelas

IV

Umar

membantunya

bahwa
dalam

media

poster

menyerap

banyak
materi

pembelajaran.134
Senada dengan hal tersebut, Raffi siswa kelas
IV Umar juga menambahkan: “Iya bisa jadi. Dengan
bantuan media poster, saya dapat memahami materi
yang dijelaskan guru kak.”135
Marsya selaku siswa kelas V Ustman juga
mengatakan hal yang sama :
“Kalau menurut saya, dapat memahami materi
yang disampaikan guru karena kombinasi
antara gambar, pesan, dan warna mampu
mewakili pembelajaran yang disampaikan
guru.”136
Pernyataan yang diungkapkan oleh Marsya,
juga senada dengan yang diutarakan oleh Reyhan
siswa kelas V Ustman yang menambahkan : “Menurut
saya, menambah pemahaman materi yang diberikan
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guru karena dengan menggunakan media poster cepat
untuk menyampaikan materi pembelajaran.”137
Media poster memberikan kontribusi yang
sangat positif kepada siswa. Hal ini terbukti bahwa
seluruh siswa sangat antusias untuk mengikuti setiap
proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Hal ini
dapat dilihat dari keceriaan siswa dalam menggunakan
media poster. Apalagi pada pembelajaran tematik
yang bertepatan dengan menggambar dan mewarnai
yang masuk dalam mata pelajaran SBdP.
Dengan

adanya

media

poster

pada

pembelajaran tematik diharapkan agar siswa mampu
tidak bosan dengan metode yang digunakan guru dan
pembelajaran lebih kompleks. Hal ini sebagaimana
yang diutarakan oleh ibu Heni Yunarminingsih,
S.Pd.SD selaku guru pembelajaran tematik kelas IV
Umar yaitu “Harapan saya, siswa tidak bosan dengan
metode digunakan dan bisa menampilkan gambaran
sesuai dengan materi sehingga siswa termotivasi
dalam belajar.”138
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Hal tersebut juga diutarakan oleh ibu Afenti
Juarida, S.Pd. selaku guru pembelajaran tematik kelas
V Ustman : “Harapan saya, pembelajaran akan lebih
kompleks

sehingga

siswa

dapat

menambah

pemahaman tentang materi terkait.”139
Zahra, siswa kelas IV Umar juga mengatakan
hal

yang

sama:

“Harapan

saya,

lebih

sering

menggunakan media poster agar tidak bosan terhadap
pembelajaran tematik”140
Raffi selaku siswa kelas IV Umar juga
menambahkan hal yang sama dengan pernyataan yang
diungkapkan oleh Zahra : “Harapannya, lebih sering
menggunakan media pembelajaran terutama poster
agar konsentrasi dan fokus terhadap pembelajaran
tematik”141
Marsya selaku siswa kelas V Ustman juga
mengatakan hal yang sama : “Harapan saya, dengan
menggunakan

139

media

poster

pada

pembelajaran
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tematik agar lebih mengerti dan memahami materi
yang disampaikan guru.”142
Senada

dengan

yang

diungkapkan

oleh

Marsya, Reyhan selaku siswa kelas V Ustman juga
menambahkan hal yang sama : “Saya berharap, guru
lebih sering menggunakan media poster karena dapat
menggambar sesuka hati saya kak.”143
Dengan adanya penggunaan media poster,
motivasi belajar siswa meningkat selama proses
pembelajaran pada pembelajaran tematik. Dalam hal
tersebut, siswa antusias, bersemangat, konsentrasi,
tidak mudah merasa bosan, dan memiliki motivasi
belajar yang tinggi pada pembelajaran tematik.
Penggunaan media poster juga mampu membantu
siswa lebih aktif berpartisipasi dalam belajar. Hal
tersebut menunjukkan bahwa media poster dalam
pembelajaran tematik terhadap peningkatan motivasi
belajar siswa terbukti efektif dan positif bagi siswa.
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BAB V
PEMBAHASAN

A. Analisis

Pembelajaran

Tematik

dengan

Menggunakan Media Poster dalam Meningkatkan
Motivasi Belajar Siswa di SDN 1 Karangan, Balong,
Ponorogo
Lembaga sekolah merupakan sebuah institusi
pendidikan

yang

harus

memperhatikan

proses

pembelajaran demi tercapainya tujuan pembelajaran yang
diinginkan.

Guru

sebagai

orang

yang

bertugas

mengajarkan setiap materi pembelajaran kepada siswa
diminta

untuk

memahami

bagaimana

cara

untuk

mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Tercapainya
tujuan pembelajaran yang diinginkan tidak terlepas dari
adanya penggunaan media pembelajaran pada proses
pembelajaran. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang
diinginkan

dan

berjalan

maksimal,

maka

perlu

penggunaan media pembelajaran yang tepat sasaran dan
tepat waktu. Ketika menggunakan media pembelajaran,
guru harus cermat memilih dalam media pembelajaran.
Pada era globalisasi ini, media pembelajaran
visual banyak digunakan karena dipandang lebih efektif
123
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dan efisien untuk digunakan pada proses pembelajaran,
salah satunya adalah media poster. Kelancaran proses
pembelajaran

juga

sangat

bergantung

pada

cara

penggunaan media poster tersebut. Setiap guru memiliki
cara tersendiri untuk menggunakan media poster dalam
meningkatkan motivasi belajar siswa. Berhasil tidaknya
penggunaan media poster tergantung pada guru, siswa,
cara yang digunakan, dan hubungan antara guru dengan
suasana saat penggunaan media poster tersebut diberikan.
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang
dilakukan oleh peneliti di SDN 1 Karangan, dimana
pembelajaran tematik dengan menggunakan media poster
dalam meningkatkan motivasi belajar siswa yaitu pada
saat proses pembelajaran terutama pembelajaran tematik
poster digunakan dengan cara demonstrasi guru atau
klasikal

yang

artinya

guru

menjelaskan

materi

pembelajaran dengan poster dipajang didepan kelas
sehingga seluruh siswa bisa melihat poster tersebut.
Selain itu, pembelajaran tematik dengan menggunakan
media poster dalam meningkatkan motivasi belajar siswa
dengan cara perorangan (individual) yang artinya siswa
sendiri yang membuat poster sesuai dengan tema didalam
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materi pembelajaran tersebut.144 Pembelajaran tematik
dengan menggunakan media poster dalam meningkatkan
motivasi belajar siswa juga digunakan dengan cara
diskusi kelompok yaitu satu kelompok membuat satu
poster. Poster yang digunakan pada saat pembelajaran
tematik baik secara demonstrasi, perorangan (individual),
atau diskusi kelompok antara guru dan siswa juga dapat
dilakukan dengan membeli atau menggunakan poster
yang sudah ada sesuai dengan tema yang dipelajari. Cara
tersebut tentu disesuaikan dengan tema yang ada pada
pembelajaran tematik.145
Hal tersebut sesuai dengan pendapat Daryanto
yang mengatakan poster sebagai media pembelajaran
dalam penggunaannya pada proses pembelajaran dapat
dilakukan dengan cara pertama yaitu cara yang
digunakan sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran.
Dalam hal ini, poster digunakan untuk menjelaskan
materi kepada siswa. Poster yang digunakan harus sesuai
dengan

tujuan

dan

materi

pembelajaran.

Dalam

penggunaannya poster dipasang ditengah atau ditempel
144
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di papan tulis agar semua siswa melihat poster tersebut.
Poster disediakan guru baik membuat sendiri maupun
membeli atau menggunakan yang sudah ada. Kemudian
guru menyuruh siswa atau sekelompok siswa untuk
membuat karangan, cerita pendek, puisi, atau sesuai tema
dan menggambarinya di sela-sela kosong dalam kertas.146
Poster yang dibuat untuk pendidikan pada
prinsipnya merupakan gagasan yang diwujudkan dalam
bentuk ilustrasi obyek gambar yang disederhanakan
dengan ukuran tertentu dan bentuk huruf yang digunakan
wajar. Poster perlu didesain dengan memperhatikan
perpaduan antara kesederhanaan dengan dinamika dan
warna yang mencolok serta kekontrasan yang tinggi
sehingga mudah terbaca dan menarik perhatian orang
yang melihat.147 Pesan yang akan disampaikan harus
jelas/mudah dimengerti, menarik perhatian orang, dan
sepintas untuk mengamatinya. Jika tidak demikian,
poster tersebut tidak ada manfaatnya karena sedikit orang
yang memperhatikan kecuali poster tersebut menarik.
Meskipun hanya menekankan kekuatan indra penglihatan
dan kemampuan visual, kekuatan poster terletak pada
146
147
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kenyataan bahwa sebagian orang pada dasarnya memiliki
pemikir visual. Keberhasilan penggunaan media poster
juga ditentukan oleh kualitas dan efektivitas bahan yang
digunakan.

Hal

tersebut

dengan

mengatur

dan

mengorganisasikan gagasan yang timbul, merencanakan
dengan seksama, dan menggunakan teknik dasar untuk
membuat poster tersebut. Media poster juga hendaknya
tidak dipajang dalam waktu yang lama, karena siswa
mulai

terbiasa

dengan

lingkungannya

sehingga

kemungkinan tidak memperdulikan dan daya tarik poster
pun lenyap.148
Dari uraian diatas menunjukkan bahwa di SDN 1
Karangan menitikberatkan pembelajaran tematik dengan
menggunakan media poster sebagai upaya meningkatkan
motivasi belajar siswa. Pembelajaran tematik dengan
menggunakan media poster sebagai upaya meningkatkan
motivasi belajar siswa dapat dilakukan dengan tiga cara,
antara lain :
a. Demonstrasi guru atau klasikal yang artinya guru
menjelaskan materi pembelajaran dengan poster

148
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dipajang didepan kelas sehingga seluruh siswa bisa
melihat poster tersebut.
b. Perorangan (individual) yang artinya siswa sendiri
yang membuat poster sesuai dengan tema yang ada
didalam materi pembelajaran tersebut.
c. Diskusi kelompok yaitu satu kelompok membuat satu
poster.
Dari ketiga cara yang dilakukan tersebut diatas,
media poster juga dapat dilakukan dengan guru
menggunakan yang sudah ada atau membeli sebuah
poster yang sesuai dengan tema yang dipelajari. Namun,
hal tersebut masih dilakukan dalam tiga cara/lingkup
tersebut diatas dan semua masih dalam bimbingan guru.

B. Analisis

Kontribusi

Pembelajaran

Tematik

Media

Poster

terhadap

dalam

Peningkatan

Motivasi Belajar Siswa di SDN 1 Karangan, Balong,
Ponorogo
Penting sekali bagi guru menyadari keberhasilan
pada proses pembelajaran terutama pembelajaran tematik
yang dilakukan. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari
upaya

yang dilakukan guru

dalam meningkatkan
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motivasi belajar siswa. Guru dapat menggunakan
berbagai macam upaya dalam meningkatkan motivasi
belajar siswa pada proses pembelajaran, salah satunya
adalah dengan menggunakan media pembelajaran.
Penggunaan media pembelajaran dilakukan agar siswa
melakukan aktivitas interaktif yang menyenangkan dan
menantang potensi yang ada dalam diri siswa serta
membebaskan tumbuhnya kreativitas siswa menjadi
manusia yang memiliki pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, dan ketrampilan.
Salah satu media pembelajaran yang digunakan
guru adalah media pembelajaran yang berupa media
visualisasi

yaitu

poster.

Pada

prinsipnya,

poster

merupakan gagasan yang diilustrasikan dalam bentuk
gambar yang disederhanakan dan dibuat dalam berbagai
ukuran yang bertujuan untuk membujuk, memotivasi,
dan memperingatkan pada pesan yang disampaikan.
Media poster memiliki kekuatan dramatik yang cukup
tinggi untuk memikat dan menarik perhatian siswa dalam
proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan uraian yang
memadai secara kejiwaan dan mendorong untuk dihayati.
Poster juga memiliki kontribusi yang sangat penting
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dalam proses pembelajaran terutama pada pembelajaran
tematik terhadap peningkatan motivasi belajar siswa.
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang
dilakukan oleh peneliti di SDN 1 Karangan, kontribusi
media poster dalam pembelajaran tematik terhadap
peningkatan motivasi belajar siswa terbukti efektif. Hal
ini ditandai dengan adanya beberapa kontribusi yang
penting antara lain mampu memudahkan penjelasan
materi kepada siswa dan siswa mampu menyerap serta
memahami materi yang disampaikan. Kemudian suasana
kelas menjadi lebih kondusif sehingga siswa lebih mudah
untuk diatur.149
Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang
disampaikan oleh Rita Rahmaniati yang mengatakan
bahwa media poster merupakan salah satu media
pembelajaran yang efektif dan efisien yang digunakan
pada saat proses pembelajaran. Poster sebagai media
pembelajaran di dunia pendidikan memiliki kontribusi
yang penting saat proses pembelajaran. Kontribusi media
poster dalam proses pembelajaran sangat besar. Media
poster
149

mampu

mempermudah

menjelaskan

materi
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pembelajaran. Dengan demikian, siswa lebih mudah
memahami materi yang disampaikan, sehingga tujuan
pembelajaran dapat tercapai. Poster memberikan manfaat
pada siswa yaitu menciptakan suasana belajar yang
kondusif dan menyenangkan sehingga materi yang
disampaikan mudah dipahami dan diserap siswa. 150
Media poster juga mampu menarik perhatian
siswa

terhadap

pesan

yang

disampaikan

dan

memvisualisasikan gambar, pesan, dan warna sehingga
mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. Poster
mampu mendorong motivasi belajar siswa dalam
melakukan proses pembelajaran karena lebih jauh
mempelajari hakikat pesan dan makna yang disampaikan.
Poster juga dapat dipasang dimana-mana, sehingga
memberi kesempatan siswa untuk mengingat dan
mempelajari apa yang telah dipelajari dan memberikan
makna yang tersirat dalam poster tersebut.151
Di SDN 1 Karangan, hal tersebut sudah berjalan.
Kontribusi media poster dalam pembelajaran tematik
terhadap peningkatan motivasi belajar siswa yaitu siswa
mampu menarik perhatian siswa dan menuangkan ide
150
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151
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melalui gambar, warna, dan pesan yang tersirat. Media
poster juga mempelajari dan mengingat hakikat pesan
dan makna yang tersirat dalam sebuah gambar dalam
poster. Hal ini dikarenakan poster dapat dipasang
dimana-mana, sehingga siswa dapat melihat lebih
jelas.152
Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat yang
dikemukakan oleh Yudhi Munadi yang mengatakan
media poster kemudian digunakan dan dimanfaatkan di
lembaga

pendidikan.

Di

sekolah,

poster

dapat

mengkampanyekan pesan dan makna pendidikan. Selain
itu, poster juga dapat dijadikan suatu pekerjaan
menggambar yaitu siswa belajar memvisualisasikan suatu
ide dan gagasan tertentu dengan gambar yang lebih jelas
dan kalimat yang pendek dan tegas, sehingga melalui
media poster ini diharapkan daya kreasi siswa dapat
meningkat. Dengan demikian, media poster dapat
menarik perhatian dan memotivasi siswa untuk belajar
sehingga aktivitas belajar siswa berjalan maksimal.153
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Media poster dengan tampilan warna dan katakata yang mengandung makna tertentu dalam suatu
kalimat menjadikan poster sebagai media pembelajaran
yang menarik dalam proses pembelajaran. Daya tarik
yang dimiliki poster yaitu dengan visualisasi gambar
yang menarik dan menyenangkan mampu membantu
siswa lebih berkonsentrasi, antusias, bersemangat, dan
tidak merasa bosan. Poster sebagai media pembelajaran
yang bersifat visual juga dapat membantu siswa dalam
menyampaikan informasi yang menarik dan mampu
membantu meningkatkan motivasi belajar siswa. 154
Dalam hal tersebut diatas, di SDN 1 Karangan
juga

memiliki

kontribusi

media

poster

dalam

pembelajaran tematik terhadap peningkatan motivasi
belajar siswa yaitu siswa lebih berkonsentrasi, antusias,
dan bersemangat dalam proses pembelajaran. Siswa tidak
merasa bosan dengan metode yang digunakan guru yaitu
menjelaskan materi pembelajaran. Siswa memiliki sikap
rasa ingin tahu yang tinggi dengan penggunaan media

154

Dwinita Meiliasari, Pengaruh Penggunaan Media Poster
terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas VIII pada Mata Pelajaran IPS di
SMP Negeri Bandar Lampung Tahun Ajaran 2017/2018.
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poster yang digunakan guru dalam pembelajaran
tematik.155
Guru sebagai pencipta suasana yang bermakna
bagi siswa dijelaskan bahwa pembelajaran tematik adalah
salah satu pembelajaran yang memerlukan motivasi
belajar siswa yang tinggi untuk memadukan antar mata
pelajaran. Oleh karena itu, pembelajaran tematik yang
menyajikan materi pembelajaran dengan menggunakan
media poster yang merupakan daya tarik tersendiri bagi
siswa. Media poster tersebut sangat tergantung pada
kreasi, inovasi, dan inisiatif guru yang harus disesuaikan
dengan materi dan tujuan pembelajaran.
Penguatan yang diberi guru dalam penggunaan
media poster juga harus tepat sasaran dan waktu,
sehingga menjadi pemicu siswa dalam meningkatkan
motivasi belajar. Mereka akan sadar akan pentingnya
proses pembelajaran terutama pada pembelajaran tematik
dengan hasil yang dicapai dalam meningkatkan motivasi
belajar siswa. Oleh karena itu, guru juga akan lebih
mudah mentransfer materi pembelajaran yang diberikan
kepada siswa, sehingga siswa lebih paham dengan materi
155

Lihat Transkrip Observasi Nomor 02/O/22-03/2019 dalam
Lampiran Laporan Hasil Penelitian ini.
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pembelajaran yang disampaikan guru dan siswa juga
merasa sangat terbantu dengan adanya penggunaan
media poster dalam proses pembelajaran.
Dari uraian diatas menunjukkan bahwa di SDN 1
Karangan dengan menitikberatkan penggunaan media
poster pada pembelajaran tematik memiliki peranan yang
sangat penting dalam proses belajar siswa terhadap
peningkatan motivasi belajar siswa. Dengan adanya
penggunaan media poster pada pembelajaran tematik,
siswa memiliki motivasi belajar yang tinggi. Siswa yang
memiliki motivasi intrinsik, juga diberikan motivasi
ekstrinsik yaitu dengan menggunakan media poster pada
pembelajaran tematik. Dalam hal tersebut, perpaduan
antara motivasi intrinsik dan ektrinsik pada pembelajaran
tematik mampu meningkatkan motivasi belajar siswa
sehingga siap untuk mengikuti proses belajar secara
maksimal dengan antusias, konsentrasi, bersemangat,
tidak bosan, lebih beraktivitas, dan aktif berpatisipasi
dalam proses belajar.
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BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian di lapangan dan dibanding
dengan teori yang peneliti dapatkan, maka kesimpulan
peneliti, antara lain :
1. Pembelajaran tematik dengan menggunakan media
poster sebagai upaya meningkatkan motivasi belajar
siswa dilakukan dengan cara demonstrasi, diskusi
kelompok, maupun perorangan (individual) dan
penggunaannya

disesuaikan

dengan

tema

yang

dipelajari. Adapun media poster tersebut diperoleh
dengan

cara

membeli

atau

membuat

sendiri.

Adakalanya guru menggunakan yang sudah ada atau
meminta siswa untuk menggambarnya.
2. Kontribusi media poster dalam pembelajaran tematik
terhadap peningkatan motivasi belajar siswa, antara
lain mampu mempermudah menjelaskan materi
pembelajaran, lebih mudah memahami materi yang
disampaikan guru, menciptakan suasana belajar yang
kondusif

dan

menyenangkan,

mampu

menarik

perhatian siswa terhadap pesan yang disampaikan dan
138
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memvisualisasikan gambar, pesan, dan warna, mampu
mendorong motivasi belajar siswa dalam melakukan
proses pembelajaran karena lebih jauh mempelajari
hakikat pesan dan makna yang disampaikan, dapat
dipasang dimana-mana sehingga memberi kesempatan
siswa untuk mengingat dan mempelajari apa yang
telah dipelajari dan makna yang tersirat dalam poster.
Dengan

adanya

media

poster,

siswa

lebih

berkonsentrasi, bersikap antusias, bersemangat, tidak
mudah merasa bosan
B. Saran
Ada beberapa saran peneliti yang diharapkan
dapat membangun dan mendukung peningkatan kualitas
proses

pembelajaran

pada

pembelajaran

tematik

khususnya di SDN 1 Karangan dan umumnya di seluruh
lembaga pendidikan, antara lain :
1. Bagi sekolah
Dapat

menerapkan

dan

mengembangkan

media poster dalam meningkatkan motivasi belajar
siswa pada pembelajaran tematik.
2. Bagi guru
Dapat menerapkan media pembelajaran yang
baik yaitu dengan menggunakan media poster dalam

138

meningkatkan motivasi belajar siswa dan membantu
meningkatkan suasana pembelajaran yang kondusif
pada pembelajaran tematik.
3. Bagi siswa
Dengan penerapan dan penggunaan media
poster, diharapkan siswa dapat meningkatkan motivasi
belajarnya, mendorong semangat

untuk belajar,

mendorong rasa ingin tahu dan rasa ingin berhasil
dalam mencapai tujuan belajar yang diinginkan.
4. Bagi peneliti yang akan datang
Dapat mengembangkan hasil penelitian ini
dengan perspektif lainnya sehingga hasilnya dapat
memverifikasi hal lainnya.
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