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ABSTRAK
Titis Tri Wanudya : Pengaruh media pembelajaran miniature corporation dan motivasi berprestasi
terhadap kemampuan mendeskripsikan kenampakan permukaan bumi di lingkungan sekitar pada siswa
kelas III Semester 2 SDN Sumberbendo 1Tahun ajaran 2017/2018, Skripsi, PGSD,FKIP UN PGRI
Kediri,2018.
Kata Kunci : Miniature corporation,motivasi berprestasi, kenampakan permukaan bumi di
lingkungan sekitar.
Penelitian ini dilatarbelakangi hasil pengamatan pembelajaran IPA Materi kenampakan
permukaan bumi di lingkungan sekitar pada kelas III yang didominasi oleh peran guru. guru kurang
kreatif dalam penggunaan media pembelajaran dan kurangnya motivasi terhadap siswa. Hal ini
menyebabkan siswa kurang tertarik dengan KBM dan kemampuan yang rendah pada materi
kenampakan permukaan bumi di lingkungan sekitar. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan
adalah dengan cara menggunakan media pembelajaran yang kreatif dan memberikan motivasi terhadap
siswa untuk belajar seperti media pembelajaran miniature corporation dan motivasi berprestasi. Cara
mengetahui media pembelajara untuk diterapkan pada pembelajaran di kelas III kususnya materi
kenampakan permukaan bumi di lingkungan sekitar, dilakukan penelitian yang bertujuan untuk
mengetahui perbedaan yang signifikan kemampuan mendeskripsikan kenampakan permukaan bumi di
lingkungan sekitar menggunakan media miniature corporation pada siswa kelas III SDN
Sumberbendo 1 tahun ajaran 2017/2018. rumusan masalah penelitian ini adalah : 1) apakah ada
pengaruh kenampakan permukaan bumi di lingkungan sekitar antara siswa yang dibelajarkan
menggunakan media miniature coorporation dengan yang tidak menggunakan media 2) apakah ada
pengaruh kemampuan mendeskripsikan kenampakan permukaan bumi di lingkungan sekitar antara
siswa dengan motivasi berprestasi tinggi dengan motivasi berprestasi rendah 3) adakah interaksi antara
media pembelajaran dengan motivasi berprestasi terhadap kemampuan mendeskripsikan kenampakan
permukaan bumi di lingkungan sekitar.
Penelitian ini mengunakan teknik penelitian factorial 2 X 2 Design dengan pendekatan
penelitian kuantitatif. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas III SDN Sumberbendo 1 dengan jumlah
siswa kelas A 27 siswa dan kelas B 25 siswa. Instrument penelitian ini yang digunakan dalam
penelitian ini berup tes dan angket. Teknik analisi data menggunakan anova two way.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) ada pengaruh kenampakan permukaan bumi di
lingkungan sekitar antara siswa yang dibelajarkan menggunakan media miniature coorporation
dengan tidak menggunakan media 2)ada pengaruh kemampuan mendeskripsikan kenampakan
permukaan bumi di lingkungan sekitar antara siswa dengan motivasi berprestasi tinggi dengan
motivasi berprestasi rendah 3)ada interaksi antara media pembelajaran dengan motivasi berprestasi
terhadap kemampuan mendeskripsikan kenampakan permukaan bumi di lingkungan sekitar
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1.

LATAR BELAKANG
Implementasi
diwujudkan

pendidikan. Menurut Yudhi Munadi

pendidikan
dalam

yang

(2008:5)

bahwa

“Sumber–sumber

aktifitas

belajar selain guru inilah yang disebut

pembelajaran merupakan salah satu

penyalur atau penghubung pesan ajar

kegiatan pokok dengan guru sebagai

yang diadakan dan/atau diciptakan

pemeran

mampu

secara terencana oleh para guru atau

mendidik sedemikian rupa sehingga

pendidik, biasanya dikenal sebagai

sejalan dengan program pendidikan

Media pembelajaran”. Oleh karena itu

Nasional. Proses pendidikan tidak

media sangat mendukung kegiatan

terlepas dari kegiatan belajar, hal ini

pembelajaran agar lebih maksimal dan

sebagaimana ditegaskan Ernest R

konkrit.

dalam Sri Anitah W, dkk (2014:2.7)

mengemukakan bahwa “kurang lebih

tentang pengertian belajar “Belajar

90% hasil belajar seseorang diperoleh

merupakan proses perubahan tingkah

melalui indera penglihatan dan hanya

laku yang diperoleh melalui latihan.

sekitar 5% diperoleh melalui indera

Perubahan itu disebabkan karena ada

pendengaran, sisanya 5% dari indera

dukungan dari lingkungan yang positif

lainnya” Sardiman A.M (2014:75)

yang

terjadinya

“Motivasi belajar merupakan faktor

interaksi edukatif.” Sesuai dengan UU

psikis yang bersifat non-intelektual.

No.14 tahun 2005 pasal 1 menyatakan:

Perannya yang khas adalah dalam hal

“Guru adalah pendidik professional

penumbuhan gairah, merasa senang

dengan

mendidik,

dan semangat untuk belajar”. Siswa

membimbing,

yang memiliki motivasi kuat akan

mengarahkan, melatih, menilai, dan

banyak melakukan kegiatan belajar,

mengevaluasi peserta didik usia dini

sehingga

jalur pendidikan formal, pendidikan

berpengaruh terhadap hasil belajar,

dasar, dan pendidikan menengah.”

karena menurut penelitian kebanyakan

Terkait dengan kutipan tersebut guru

siswa yang gagal mendapatkan hasil

harus

belajar

utama

harus

menyebabkan

tugas

mengajar,

mampu

utama

mendukung

dan

Arsyad

(2009

motivasi

yang

belajar

memuaskan

:

10)

sangat

bisa

menciptakan jalannya kegiatan belajar

dikatakan bahwa motivasi belajar

peserta didik untuk menghasilkan anak

mereka kurang, begitupun sebaliknya

didik yang barkarakter sesuai tujuan

jika hasil belajar mereka memuaskan
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berarti motivasi belajar mereka kuat.
Media

pembelajaran

juga

Tabel 3.1 Desain Penelitian

dapat

memotivasi siswa untuk meningkatkan
hasil belajar mereka karena dengan
media pembelajaran mereka merasa
terdorong

untuk

belajar

yang

menjadikan mereka aktif di dalam
pembelajaran. Dengan manfaat yang
banyak

mengatasi

permasalahan

Keterangan :

pembelajaran IPA, mendorong peneliti

01 = Hasil

untuk

melakukan

pengaruh

mengetahui

media

berprestasi

terhadap

mendeskripsi-kan
permukaan

bumi

02 = Hasil belajar ceramah tanpa media

kemampuan

pembelajaran

kenampakan

berprestasi tinggi

di

lingkungan

objek

seperti

03 = Hasil
media

tempat

media

motivasi

ceramah

pembelajaran
dengan

dengan
miniature
motivasi

04 = Hasil belajar ceramah tanpa media
pembelajaran

sangat menarik jika dilibatkan dalam
pembelajaran,

dengan

berprestasi rendah

menyerupai bentuk aslinya. Media ini

proses

belajar

coorporation

ataubangunan yang dapat dilihat dari
segala arah atau 3D yang bentuknya

dengan

berprestasi tinggi

sekitar. Media ini berupa suatu tiruan
sebuah

ceramah

media pembelajara dengan motivasi

pembelajaraan

miniatur coorporation dan motivasi

belajar

coorporation

ini

miniature
dengan

motivasi

berprestasi rendah.

memberikan visualisasi yang lebih
menarik karena menampilkan keadaan
tempat

dalam

sehingga

siswa

bentuk
dapat

3.

HASIL DAN KESIMPULAN

a.

Hasil Analisis Untuk Uji Hipotesis 1

kecilnya
mengetahui

keadaan sekitar secara menyeluruh.

2.

METODE
Adapun desain Factorial 2 X 2
dapat di gambarkan sebagai berikut
(punaji setyosari,2013:190) :

Titis tri wanudya | 14.1.01.10.0244
FKIP - PGSD

Hasil analisis data yang terdapat
pada tabel 4.13 menunjukan bahwa
simki.unpkediri.ac.id
|| 4 ||

Artikel Skripsi
Universitas Nusantara PGRI Kediri

taraf signifikasi media pembelajaran

sehingga

adalah 0,000 ≤ 0,05, sehingga Ho

demikian hasil pengujian hipotesis 3

ditolak.

menyatakan ada interaksi antara media

Dengan

demikian

hasil

Ho

ditolak.

Dengan

pengujian hipotesis 1 menyatakan ada

pembelajaran

perbedaan antara peserta didik yang

berprestasi terhadap

kemampuan

diberi perlakuan menggunakan media

mendeskripsikan

kenampakan

pembelajaran miniature coorporation

permukaan bumi di lingkungan sekitar

dengan peserta didik yang tidak diberi

pada

perlakuan

Sumberbendo 1.

menggunakan

media

dengan

siswa

kelas

motivasi

III

SDN

pembelajaran miniature coorporation
terhadap kemampuan mendeskripsikan
kenampakan

permukaan

bumi

di

lingkungan sekitar pada siswa kelas III
SDN Sumberbendo 1 .
b. Hasil Analisis Untuk Hipotesis 2
Hasil

analisis

data

yang

terdapat pada tabel 4.13 menunjukan
bahwa

taraf

signifikasi

model

Adanya interaksi antara antara

pembelajaran adalah 0,015 ≤ 0,05,

media

sehingga

corporation dan motivasi berprestasi

Ho

ditolak.

Dengan

demikian hasil pengujian hipotesis 2

pembelajaran

miniature

sebesar 0,020

menyatakan ada perbedaan siswa yang
memiliki motivasi berprestasi tinggi
dan

c.

motivasi

berprestasi

rendah

4.

PENUTUP
1) Ada

pengaruh

kemampuan

terhadap kemampuan mendeskripsikan

mendeskripsikan kenampakan

kenampakan

permukaan bumi di lingkungan

permukaan

bumi

di

lingkungan sekitar pada siswa kelas III

sekitar

SDN Sumberbendo 1.

dibelajarkan

Hasil Analisis Untuk Hipotesis 3

media miniature corporation

Hasil

analisis

data

yang

dengan

antara

siswa

yang

menggunakan

yang

tidak

terdapat pada tabel 4.13 menunjukan

menggunakan media miniature

bahwa

corporation pada siswa kelas III

taraf

signifikasi

model

pembelajaran adalah 0,020 ≤ 0,05,
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SDN Sumberbendo 1 tahun

dapat diketahui bahwa hasil 5%

ajaran 2017/2018.

sehingga sangat signifikan.

Berdasarkan pada tabel 4.13

Berdasarkan

norma

rangkuman hipotesis nomor urut 1

keputusan yang telah ditetapkan,

dapat

hasil

dapat ditentukan hasil pengujian

sangat

hipotesis bahwa Ho (Hipotesis

diketahui

dar15%

bahwa

sehingga

signifikan.

nol) ditolak pada taraf signifikansi

Berdasarkan

norma

5% yang berarti Ha (hipotesis

keputusan yang telah ditetapkan,

alternative) yang diajukan benar.

dapat ditentukan hasil pengujian

Dengan

hipotesis bahwa Ho (Hipotesis

disimpulkan bahwa penggunaan

nol) ditolak pada taraf signifikansi

media

5% yang berarti Ha (hipotesis

berpengaruh

kemampuan

alternative) yang diajukan benar.

mendeskripsikan

kenampakan

Dengan

permukaan bimi di lingkunagan

demikian

dapat

demikian

miniature

disimpulkan bahwa penggunaan

sekitar

media

Sumberbendo

miniature

corporation

berpengaruh terhadap motivasi
berprestasi pada siswa kelas III
SDN

Sumberbendo

1

Tahun

Ajaran 2017/2018
2) Ada

pengaruh

corporation

siswa kelas III SDN
1Tahun

Ajaran

3) Ada interaksi antara

media

2017/2018.

pembelajaran dengan motivasi
berprstasi

kemampuan

dapat

terhadap

kemampuan

mendeskripsikan

mendeskripsikan kenampakan

kenampakan permukaan bumi

permukaan bumi di lingkungan

di

sekitar antara siswa dengan

siswa

motivasi

Sumberbendo 1 tahun ajaran

dengan

berprestasi
motivasi

tinggi

berprestasi

lingkungan

I tahun

ajaran 2017/2018.
Berdasarkan pada tabel 4.13
rangkuman hipotesis nomor urut 2

pada

III

SDN

2017/2018

rendah pada siswa kelas III
SDN Sumberbendo

kelas

sekitar

Berdasarkan pada tabel 4.13
rangkuman hipotesis nomor urut 3
dapat

diketahui

bahwa

5%

sehingga sangat signifikan.
Berdasarkan

norma

keputusan yang telah ditetapkan,
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dapat ditentukan hasil pengujian
hipotesis bahwa Ho (Hipotesis
nol) ditolak pada taraf signifikansi
5% yang berarti Ha (hipotesis
alternative) yang diajukan benar.
Dengan

demikian

dapat

disimpulkan bahwa penggunaan
media

miniature

berinteraksi

corporation

terhadap

motivasi

berprestasi siswa kelas III SDN
Sumberbendo

1

Ajaran

2017/2018.
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