
 



 



ABSTRAK 

Sri Wahyuna Ismail. 2019. Efektivitas penggunaan media gambar dalam 

memotivsi belajar siswa kelas V pada pembelajaran IPS di SDN 06 Kota Barat 

Kota Gorontalo.Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu 

Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Pembimbing I Drs. H. Haris Mahmud 

S.Pd, M.Si dan Pembimbing II Dra. Hakop Walangadi S.Pd, M.Si. 

Penelitian ini bermaksud untuk menjawab permasalahan yaitu “Apakah melalui 

media gambar dapat memotivasi siswa yang dapat membuat pembelajaran 

menjadi efektif?”Penelitian ini bertujuan dengan melalui media gambar ini dapat 

memotivasi siswa kelas V di SDN 06 Kota Barat, yang dapat membuat 

pembelajaran lebih efektif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif.  

Hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa penggunaan media gambar 

Di SDN 06 Kota Barat untuk siswa kelas V dapat membantu guru dalam 

memotivasi siswa dalam belajar. Untuk mencapai hal tersebut guru mengadakan 

berbagai persiapan untuk membuat media yang sesuai dengan materinya, tujuan 

pembelajaran yang disesuaikan dengan keadaan siswa sehingga siswa bisa 

menerima materi dengan baik, yang membuat pembelajan menjadi kondusif dan 

efektif. hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dan observasi dari aktivitas guru 

memperoleh presentasi 81%, mendapat respon baik dari aktivitas siswa dengan 

presentasi 76%, dan diperkuat dengan pemberian angket memperoleh presentasi 

untuk indikator 1 adanya hasrat dan keinginan berhasil memperoleh presentasi 

72% yang dapat dikategorikan baik, indikator 2  adanya dorongan dan kebutuhan 

dalam belajar memperoleh presentasi 73% yang dapat dikategorikan baik, 3 

adanya harapan dan cita-cita masa depan memperoleh presentsi 71% yang dapat 

dikategorikan baik, 4 adanya penghargaan dalam belajar meperoleh presentasi 

72% yang dapat dikategorikan baik, 5 adanya kegiatan yang menarik dalam 

belajar memperoleh presentasi 68% yang dapat dikategorikan baik, 6 adanya 

lingkungan belajar yang kondusif memperoleh presentasi 68% yang dapat 

dikategorikan baik, dengan hasil akhir dari 6 indikator memperoleh presentasi 

71% yang dapat dikategorikan baik. Dari hasil yang diperoleh penggunaan media 

gambar efektif dalam memotivasi belajar siswa kelas V pada pembelajaran IPS di 

SDN 06 Kota Barat. 

 

 

Kata Kunci : Media Gambar, Motivasi Belajar Siswa. 

 

 

 



 

 

 

 


