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ABSTRAK 

 
Pembelajaran sejarah di Kelas XI IPS 1 SMA Negeri 2 Cimahi dianggap pembelajaran yang 

membosankan. Sehingga kebanyakan siswa tidak menunjukkan ketertarikan, tidak 

bersemangat dan tidak memiliki perhatian ketika pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa 

siswa Kelas XI IPS 1 memiliki motivasi yang rendah dalam proses pembelajaran sejarah, 

sehingga media stopmotion menjadi solusi yang akan dikembangkan untuk mengatasi 

permasalahan tersebut. Media stopmotion merupakan media audio visual yang menampilkan 

gambar-gambar, tulisan dan suara. Media tersebut dapat menyederhanakan materi yang 

abstrak menjadi lebih nyata. Dengan penggunaan media stopmotion maka proses 

pembelajaran sejarah akan lebih menarik perhatian siswa dan kondisi pembelajaran lebih 

aktif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian tindakan kelas 

(PTK), sementara desain penelitian yang digunakan adalah desain dari Kemmis dan Mc. 

Taggart. Desain ini dalam setiap siklusnya terdiri dari perencanaan (plan), pelaksanaan (act), 

pengamatan (observ), dan refleksi (reflect). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Berdasarkan empat siklus yang dilakukan, 

setiap indikator mengalami peningkatan yang konsisten. Ketika ditampilkannya media 

stopmotion siswa menunjukkan perhatian terhadap materi, kemudianrasa ingin tahu dan 

timbulnya rasa senang dapat terlihat ketika siswa mengerjakan tugas. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa penggunaan media stopmotion dapat meningkatkan motivasi belajar 

siswa. Namun demikian, dalam penggunaan media stopmotion ini sangat membutuhkan 

keterampilan dari guru agar media tersebut dapat menunjang pembelajaran dengan optimal. 

Kata Kunci: Stopmotion, Motivasi Belajar, Penelitian Tindakan Kelas 

 
 

ABSTRACT 

 

Learning history in Class XI IPS 1 SMAN 2 Cimahi considered boring. So the most of 

the students are dont interesting in learning, they dont excited and do not have a 

concern while they learning. It shows that students of class XI IPS 1 have a little 

motivation in the process of learning in history subject, so the stopmotion media be a 

solution that will be solve these problems. Stopmotion media is an audio-visual media 

that displays images, text and sound. The media can simplify the abstract material 

that becomes more apparent. With the use of media stopmotion in the learning 

process will be more interesting for students, and increassing their attention and 

more active learning. The method used in this classroom action research (PTK), The 

design of Kemmis and Mc. Taggart is used for these research. The design is consists 
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of plan, action, observation and reflection. Data collection techniques used were 

observation, interviews and documentation in the class. Based on the four cycles 

were performed, each indicator has increased consistently, when displaying media 

stopmotion students showing interest in the matter, then the curiosity and the 

emergence of a sense of fun can be seen when the students do the work. It shows that 

the use of media stopmotion can increase students' motivation. However, the use of 

these very media stopmotion requires skills of teachers so that the media can support 

optimal learning. 

Keywords : Stopmotion, Study of Motivation, Classroom Action Research 
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PENDAHULUAN 

 

Pendidikan sejarah merupakan 

suatu proses penghayatan nilai-nilai 

nasionalisme, pengetahuan, dan 

keterampilan dari segi kesejarahan yang 

dirangkai dengan maksud untuk 

mempengaruhi dan mendukung 

terjadinya proses pembelajaran 

mengenai masa lampau. Sejarah akan 

terus selalu ada selama manusia masih 

hidup, sehingga manusia tidak akan 

pernah lepas dari sejarah. Hal tersebut 

sejalan dengan pendapat Carr (dalam 

Ismaun, 2005, hlm. 15) bahwa: 

History is a continuous process of 

interaction between the historian 

and his fact, and an unending 

dialog between the present and 

the past (Sejarah adalah suatu 

proses interaksi antara sejarawan 

dengan fakta-fakta yang ada 

padanya, suatu dialog tanpa 

hentinya antara masa sekarang 

dengan masa datang). 

 

 Pembelajaran sejarah sering kali 

dianggap sebagai mata pelajaran yang 

menitikberatkan pada pengetahuan 

mengenai masa lalu, hal ini yang 

kemudian beranggapan bahwa 

mempelajari sejarah tidak berpengaruh 

dan tidak berkaitan dengan kehidupan 

masa kini maupun masa yang akan 

datang. Tidak jarang pula siswa yang 

beranggapan bahwa mata pelajaran 

sejarah itu kuno, sehingga tidak 

menganggap mata pelajaran  sejarah itu 

penting untuk dipelajari. Anggapan 

keliru ini lah yang kemudian hidup 

dalam pemikiran setiap siswa, sehingga 

sangat jarang ditemukan siswa yang 

merasa tertarik untuk belajar sejarah.  

 Banyak siswa beranggapan bahwa 

pembelajaran sejarah  itu identik dengan 

hafalan saja sehingga fakta yang tersaji 

kering dan tidak menarik sehingga 

siswa merasa bosan terhadap 

pembelajaran sejarah. Oleh karena itu 

maka pembelajaran sejarah tidak akan 

berlangsung secara optimal. 

Pembelajaran sejarah harus disajikan 

dengan berbagai metode dan media 

yang menunjang terhadap materi, 

sehingga motivasi siswa dalam 

pembelajaran akan semakin meningkat 

dan menghasilkan suatu pembelajaran 

yang bermakna.  

Dilatar belakangi hasil observasi 

di kelas XI IPS 1 SMA Negeri 2 

Cimahi, terdapat beberapa 

permasalahan yang muncul ketika 

pembelajaran sejarah berlangsung. 

Pertama, minat siswa untuk mengikuti 

pembelajaran sejarah masih rendah. Hal 

tersebut terlihat dari bahan belajar siswa 

yang masih terbatas, bahkan 

kebanyakan siswa belum membaca 

mengenai materi yang akan dipelajari. 

Kedua, siswa kurang bersemangatketika 

mengikutipembelajaran. Ketika 

pembelajaran banyak siswa yang 

melakukan berbagai aktivitas diluar 

pembelajaran sejarah,contohnya 

mengerjakan tugas mata pelajaran lain. 

Ketiga, siswa tidak memiliki perhatian 

pada materi yang disampaikan. Hal 

tersebut terlihat ketika proses 

pembelajaran berlangsung siswa di 

kelas sibuk mengobrol yang tidak 

berkaitan dengan pembelajaran sejarah. 

Keempat, siswa tidak menyenangi 

pembelajaran sejarah. Hal tersebut 

terlihat ketika guru memberikan tugas 

secara berkelompok siswa tidak 

merespon tugas tersebut dengan baik, 

bahkan untuk berkelompok siswa harus 

ditegur terlebih dahulu oleh guru. Siswa 

dalam mengerjakan tugas terlihat 

bermalas-malasan dan hasil yang 

dikumpulkan tidak optimal. Kelima, 

siswa tidak menunjukkan rasa ingin 

tahu terhadap materi sejarah yang 

dipelajari. Hal tersebut terbukti dari 

ketidaksiapan siswa dalam mengikuti 

proses tersebut seperti bertanya, 
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membaca, ataupun memberikan 

pendapat. 

Berdasarkan beberapa 

permasalahan yang timbul di kelas XI 

IPS 1 SMA Negeri 2 Cimahi tersebut 

pada dasarnya terangkum dalam satu 

permasalahan yaitu kurangnya motivasi 

belajar siswa dalam pembelajara 

sejarah, hal tersebut terbukti dari tidak 

adanya perhatian, rasa senang, dan rasa 

ingin tahu siswa dalam pembelajaran. 

Peran guru dalam proses pembelajaran 

bukan hanya menyampaikan materi 

pembelajaran secara utuh, tetapi juga 

mampu menyajikan proses 

pembelajaran yang sesuai dengan minat 

dan ketertarikan siswa. Minat dan 

ketertarikan siswa terhadap proses 

pembelajaran mampu menumbuhkan 

dan meningkatkan motivasi siswa untuk 

mengikuti proses pembelajaran. 

Motivasi merupakan hal yang 

mendasari seseorang untuk melakukan 

suatu kegiatan. Siswa yang memiliki 

motivasi belajar akan memiliki 

perhatian dan mampu untuk terlibat 

langsung dalam proses pembelajaran. 

oleh karena itu, guru harus mampu 

memahami minat belajar siswa dengan 

baik sehingga guru dapat merencanakan 

dan melaksanakan proses pembelajaran 

yang dapat menumbuhkan motivasi 

belajar siswa.  

Motivasi adalah dorongan dasar 

yang menggerakan seseorang 

bertingkah laku. Motivasi lebih dekat 

pada keinginan untuk melaksanakan 

sesuatu, dengan kata lain motivasi 

merupakan dorongan mental pada diri 

seseorang. Motivasi merupakan 

dorongan mental pada diri seseorang 

untuk perubahan tingkah laku yang 

lebih baik dalam memenuhi 

kebutuhannya. 

Menurut Mc. Donald (dalam 

Sardiman, 2011, hlm. 73) motivasi 

adalah ‘perubahan energi dalam diri 

seseorang yang ditandai dengan 

munculnya “feeling” dan didahului 

dengan tanggapan terhadap adanya 

tujuan’. Bedasarkan hal tersebut 

motivasi merupakan suatu perubahan 

tingkah laku pada diri seseorang sesuai 

dengan tujuan yang akan dicapai. 

Adapun pendapat lain yang berkaitan 

dengan pengertian motivasi 

diungkapkan oleh Hamzah B. Uno 

(2010, hlm. 23) yaitu. 

Ada kegemaran alami (bawaan) 

pada diri siswa untuk belajar, 

sehingga guru dapat 

mengembangkannya atau 

mendorongnya. Yang lebih 

penting lagi menurut kaum 

humanis adalah menghormati atau 

menghargai siswa sebagai 

manausia yang mempunyai 

potensi dan keinginan sendiri 

untuk belajar dan peran guru 

adalah menjadikan pelajaran 

menjadi benar-benar berarti bagi 

siswa. 

 

 Berdasarkan teori motivasi yang 

dikemukakan tersebut dapat diketahui 

bahwa motivasi merupakan dorongan 

yang berasal dari diri individu itu 

sendiri, baik yang timbul dari dalam 

individu itu sendiri, maupun yang 

timbul dari luar diri individu tersebut, 

yang ditandai dengan munculnya 

“feeling” yang didahului dengan respon 

terhadap adanya tujuan, tujuan ini yang 

akan menjadi kebutuhan setiap individu 

dan menjadi dasar pendorong individu 

untuk bertingkah laku dalam mencapai 

tujuan. Menurut Maslow (dalam 

Supardan, 2015, hlm. 218) 

mengemukakan bahwa ‘motivasi 

penting dalam pemenuhan kebutuhan 

dasar, tetapi pilihan yang lebih besar 

tersedia ketika ketika mencoba 

memaksimalkan potensi seseorang’. 

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa 

motivasi tidak hanya timbul dari dalam 

diri individu tetapi dapat 
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dimaksimalkan pula dari luar individu 

tersebut.  

 Adapun yang mempengaruhi 

motivasi belajar menurut Hamzah B. 

Uno (2010, hlm. 23) mengatakan 

bahwa. 

Motivasi belajar timbul karena 

faktor intrinsik, berupa hasrat dan 

keinginan berhasil dan dorongan 

kebutuhan belajar, harapan akan 

cita-cita. Sedangkan faktor 

ekstrinsiknya adalah adanya 

penghargaan, lingkungan belajar 

yang kondusif, dan kegiatan 

belajar yang menarik. 

 

Berdasarkan pernyataan di atas 

dapat disimpulkan bahwa terdapat dua 

aspek dalam motivasi. 

Pertama,dorongan dari dalam dan luar 

untuk mengadakan perubahan dari suatu 

keadaan pada keadaan yang diharapkan.  
Kedua, usaha untuk mencapai tujuan, 

dengan sasaran mendorong manusia 

melakukan aktivitas untuk pemenuhan 

kebutuhannya, menentukan arah tujuan 

yang akan dicapai dan perbuatan yang 

harus dilakukan. Begitu pula halnya 

dengan motivasi belajar yang 

dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan 

ekstrinsik.Motivasi yang diberikan guru 

adalah sebagai stimulus siswa agar 

produktif dalam belajar sehingga 

pembelajaran sejarah menjadi 

bermakna, sehingga motivasi belajar 

siswa pun dapat dimaksimalkan dengan 

penggunaan media pembelajaran. 

Menurut Gagne media adalah 

‘berbagai jenis komponen dalam 

lingkungan siswa yang dapat 

merangsang siswa untuk belajar’, 

kemudian menurut Miarso media adalah 

‘segala sesuatu yang dapat digunakan 

untuk menyalurkan pesan yang dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian 

dan kemauan siswa untuk belajar’ 

(Susilana dan Cepi, 2007, hlm. 6). 

Berdasarkan pendapat tersebut media 

pembelajaran sangat diperlukan oleh 

seorang guru ketika akan 

menyampaikan gagasan dari suatu 

materi tujuannya yaitu untuk 

menyederhanakan suatu materi 

sehingga siswa bisa menyerap 

pembelajaran secara efektif.Seorang 

guru dapat memilih media pembelajaran 

yang dianggap sesuai dan relevan 

dengan materi dan juga keadaan 

kelasnya. Setiap media memiliki 

kelebihan dan kekurangan tergantung 

seorang guru menyesuaikan media 

tersebut dengan keadaan siswa, sekolah 

dan juga materi.  

 Media yang digunakan dalam 

upaya menumbuhkan motivasi belajar 

siswa di kelas XI IPS 1 SMA Negeri 2 

Cimahiadalah menggunakan media 

stopmotion.Stopmotion dikategorikan ke 

dalam jenis media audiovisual, dan jika 

dilihat dari daya liputnya, media 

stopmotion dikategorikan ke dalam 

jenis media yang memiliki daya liput 

terbatas oleh ruang dan tempat. 

Teknik stopmotion mulai ada pada 

tahun 1906 dan ditemukan oleh Stuart 

Blakton. Stuart Blakton  menggambar 

ekspresi wajah sebuah tokoh kartun 

pada papan tulis, diambil gambarnya 

dengan still camera, kemudian dihapus 

untuk menggambar ekspresi wajah 

selanjutnya. Teknik stopmotion animasi 

ini sering digunakan dalam visual effect 

untuk film-film di era tahun 1950-1960-

an bahkan sampai saat 

ini.Stopmotion adalah suatu teknik 

animasi untuk membuat objek yang 

dimanipulasi secara fisik agar terlihat 

bergerak sendiri. Setiap pergerakan dari 

objek tersebut difoto (frame individual), 

sehingga menciptakan ilusi gerakan 

ketika serangkaian frame dimainkan 

berurutan secara 

berkesinambungan.Teknik ini terdiri 

dari dua kata yaitu stop yang berarti 

berhenti dan motion yang berarti 

gerakan. Stop 
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motion diciptakan menggunakan teknik 

ini menggunakan  prinsipframe to 

frame, seperti animasi dua dimensi. 

Pengerjaannya sama dengan animasi 

pada umumnya yaitu mengatur frame 

per frame gambar. 

Kemudian media stopmotion 

merupakan gambar hidup (motion 

picture) yaitu rangkaian gambar-gambar 

yang diproyeksikan ke sebuah layar, 

rangkaian cerita yang beralur ini akan 

mudah dipahami sebagai media 

penyampai pesan bahan ajar. Sehingga 

diharapkan media tersebut dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian mengenai penggunaan 

media stopmotion untuk menumbuhkan 

motivasi belajar siswa dalam 

pembelajaran sejarah ini menggunakan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

sebagai metode penelitiannya. Menurut 

Ebbut (Arifin, 2011) menjelaskan 

“bahwa penelitian tindakan kelas 

merupakan suatu studi percobaan yang 

sistematis untuk memperbaiki praktik 

pendidikan dengan melibatkan 

kelompok partisipan (guru) melalui 

tindakan pembelajaran dan refleksi 

mereka sebagai akibat dari tindakan 

tersebut”.Kemudian menurut 

Wiriaatmadja (2007, hlm. 13) 

mendefinisikan “penelitian tindakan 

kelas adalah bagaimana sekelompok 

guru dapat mengorganisasi kondisi 

praktek pembelajaran mereka dan 

belajar dari pengalaman mereka 

sendiri”. Alasan peneliti memilih PTK 

dalam penelitian ini karena metode ini 

merupakan metode yang cocok 

digunakan untuk memperbaiki proses 

pembelajaran berdasarkan permasalahan 

yang ditemukan di dalam kelas, yaitu 

untuk menumbuhkan motivasi 

belajarsiswa dalam pembelajaran 

sejarah serta peneliti bisa terjun 

langsung ke lapangan sebagai observer 

maupun guru secara langsung 

melakukan penelitian. Sehingga peneliti 

dapat melihat secara langsung kendala-

kendala penggunaan media stopmotion 

untuk menumbuhkan motivasi belajar 

dalam pembelajaran sejarah. Kemudian 

peneliti juga dapat mencari solusi untuk 

kendala yang dihadapi tersebut.  

Adapun desain yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah desain 

model Kemmis dan Taggart. Alasan 

peneliti menggunakan desain Kemmis 

dan Taggart karena desain tersebut 

relevan dengan permasalahan yang akan 

diteliti yaitu penggunaan media 

stopmotion untuk menumbuhkan 

motivasi belajar siswa. Penelitian 

tindakan kelas ini dilakukan dengan 

sangat terencana dan terarah. Desain 

model Kemmis dan Taggart ini terdiri 

dari empat tahapan yakni perencanaan 

(plan), tindakan (act), observasi 

(observation), dan refleksi (reflection).  

 Alat pengumpul data dalam 

penelitian ini terdiri dari lembar 

observasi, catatan lapangan, dan 

pedoman wawancara kemudian teknik 

pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini berupa observasi, 

catatan lapangan, wawancara dan studi 

dokumentasi. Setelah data terkumpul, 

kegiatan yang dilakukan selanjutnya 

adalah mengolah data tersebut. Di 

dalam pelaksanaan penelitian tindakan 

kelas ini, ada dua jenis data yang 

dikumpullkan yaitu data kualitatif dan 

data kuantitatif. 

Berdasarkan data yang diperoleh 

pada proses penelitian perlu adanya 

pengujian atau analisis data. Pada 

penelitian ini, cara yang dilakukan 

untuk menguji validasi yaitu dengan 

melakukan member check, expert 

opiniondan audit trail.  
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HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

 Berdasarkan observasi 

prapenelitian yang telah dilakukan, 

peneliti mengidentifikasi permasalahan 

yang ditemukan di kelas dan melakukan 

perencanaan penggunaan media 

stopmotion untuk menumbuhkan 

motivasi belajar siswa dalam 

pembelajaran sejarah di kelas XI IPS 1. 

Adapun perencanaan yang dilakukan 

oleh peneliti diantaranya, menelaah 

silabus, pada tahap ini peneliti 

menyesuaikan kegiatan pembelajaran 

dengan silabus pada kurikulum 2013. 

Menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) denganmengacu 

pada materi yang telah ditentukan. RPP 

yang telah dibuat kemudian 

didiskusikan dengan dosen pembimbing 

dan juga dengan guru mata pelajaran 

sejarah yang bersangkutan. Kemudian 

mengembangkan materi pembelajaran, 

pada tahap ini peneliti membuat peta 

konsep untuk membatasi materi-materi 

yang akan disampaikan sesuai dengan 

sumber yang relevan dengan materi, 

kemudian peneliti juga membuat lembar 

kerja siswa (LKS) serta membuat 

penilaian untuk mengukur kemampuan 

siswa. Setelah itu pembuatan media 

pembelajaran, media yang digunakan 

yaitu media stopmotion sesuai dengan 

yang akan diamati dalam penelitian. 

Ketika mempersiapkan media tersebut 

peneliti membuat konsep yang akan 

dibuat dalam mediastopmotion tersebut. 

Media stopmotion yang akan digunakan 

harus disesuaikan dengan materi-materi 

pembelajaran yang telah disepakati. 

Mempersiapkan instrumen yang akan 

digunakan dalam penelitian. Pemilihan 

instrumen penelitian untuk 

mempermudah peneliti dalam proses 

pengumpulan data. Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

pedoman observasi, pedoman 

wawancara, dan catatan lapangan.  

Pelaksanaan tindakan penelitian 

terdiri dari tiga bagian yaitu kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan 

penutup. Kegiatan pendahuluan diawali 

ketika guru memasuki kelas dengan 

mengucapkan salam, setelah itu guru 

mempersiapkan kelas untuk 

pembelajaran. Kemudian salah seorang 

siswa memimpin doa, lalu guru 

mendata kehadiran siswa. Selanjutnya 

guru melakukan apersepsi dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan. 

Setelah itu guru menyampaian topik 

pembelajaran, indikator pencapaian, dan 

tujuan pembelajaran, serta memberi 

motivasi dan menegaskan pentingnya 

topik pembelajaran yang akan 

dipelajari.  

Pada kegiatan inti, guru 

menjelaskan materi pembelajaran 

dengan menggunakan media stopmotion 

dan power point. Setelah itu guru 

memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya dan menanggapi media 

yang disajikan. Pada tahap selanjutnya 

guru membagi kelas menjadi delapan 

kelompok, setiap kelompok terdiri dari 

4-5 siswa dengan heterogen 

kemampuan akademik di dalam kelas. 

Kemudian guru memberi lembar kerja 

siswa (LKS) serta penjelasan ketentuan 

yang harus dikerjakan oleh siswa. 

Setelah semua kelompok mendapatkan 

LKS, guru memberikan waktu pada 

kelompok yang ingin bertanya 

mengenai penugasan yang diberikan, 

kemudian guru menentukan waktu 

berdiskusi untuk kelompok. Selesai 

berdiskusi guru memberi kesempatan 

kepada setiap kelompok untuk 

menjelaskan kepada kelompok lainnya 

mengenai hasil diskusi kelompoknya. 

Kelompok yang tampil dipilih secara 

acak dan yang menyampaikan hasil 

diskusi tersebut merupakan perwakilan 

acak dari kelompok masing-masing. Hal 

ini dilakukan agar semua siswa merasa 

siap dan tidak tergantung pada satu 
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orang. Setelah selesai, guru pun 

memberikan kesempatan kepada 

kelompok atau siswa yang belum tampil 

untuk bertanya atau berkomentar 

terhadap materi yang dijelaskan.  

Pelaksanaan tindakan penelitian 

diakhiri dengan kegiatan penutup, yaitu 

guru bersama siswa memberikan 

penguatan mengenai materi yang 

dipelajari dan menyampaikan beberapa 

pertanyaan untuk mengulas materi yang 

dipelajari. Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk 

menyimpulkan dan menyampaikan nilai 

yang dapat diambil dari materi dan 

proses pembelajaran. Kemudian guru 

menyampaikan topik pembelajaran 

yang akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya, dan menutup pembeljaran 

dengan salam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil temuan di 

lapangan, yaitu selama melakukan 

penelitian mengenai penerapan 

penggunaan media stopmotion untuk 

menumbuhkan motivasi belajar siswa 

dalam pembelajaran sejarah, 

memperoleh hasil bahwa motivasi 

belajar siswa mengalami peningkatan 

dalam setiap tindakannya. Peningkatan 

motivasi belajar siswa ketika siswa 

melakukan aktivitas pembelajaran 

berlangsung secara berkelompok 

terlihat dari persentase rata-rata yang 

dijabarkan dalam tabel berikut ini. 



151 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1 

Perolehan Skor Penggunaan Media Stopmotion untuk Menumbuhkan Motivasi 

Belajar Siswa dalam Pembelajaran Sejarah 

No Kelompok 

Perolehan Skor 

Tindakan I Tindakan II Tindakan III Tindakan IV 

1 Kelompok 1 16 17 19 27 

2 Kelompok 2 11 18 20 24 

3 Kelompok 3 10 15 24 30 

4 Kelompok 4 10 16 18 26 

5 Kelompok 5 9 14 19 24 

6 Kelompok 6 8 16 20 20 

7 Kelompok 7 9 15 22 27 

8 Kelompok 8 12 16 23 25 

Jumlah Skor 85 127 166 203 

Jumlah Skor 

Maksimal 
256 

Presentase Rata-

Rata (%) 
33,2 49,6 64,8 79,3 

 

Keterangan 

Skor Maksimal = Skor Keseluruhan x Jumlah Kelompok yaitu 32 x 8 = 256 

 

Perhitungan rata-rata (presentase) = Jumlah Perolehan kelompok x 100 

     Jumlah Skor Maksimal 

 

Berdasarkan data di atas, 

terlihat bahwa pada tindakan I, 

presentase rata-rata motivasi belajar 

siswa sebesar 33,2%. Kemudian pada 

tindakan II, presentase rata-rata 

motivasi belajar siswa mengalami 

peningkatan sebesar 16,4% menjadi 

49,6%. Selanjutnya pada tindakan III, 

presentase rata-rata mengalami 

peningkatan kembali sebesar 15,2% 

dari tindakan sebelumnya, sehingga 

menjadi 64,8%. Lalu pada tindakan 

IV, presentase rata-rata motivasi 

belajar siswa kembali mengalami 

peningkatan sebesar 14,5% menjadi 

79,3%. Berdasarkan pengolahan data 

presentase mengenai motivasi belajar 

siswa di atas, terlihat bahwa terjadi 

peningkatan dalam motivasi belajar 

siswa dalam pembelajaran sejarah 
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setelah penggunaan media stopmotion. 

Peningkatan motivasi yang paling 

besar terjadi pada tindakan ke II, akan 

tetapi peningkatan motivasi belajar 

siswa yang terjadi cukup stabil. 

Kemudian peningkatan yang paling 

kecil terjadi pada tindakan IV, hal ini 

terjadi karena siswa mulai jenuh 

dengan pembelajaran yang dilakukan. 

Kenaikan presentase yang terjadi 

dalam setiap tindakan menunjukkan 

bahwa dengan penggunaan media 

stopmotion dalam pembelajaran 

sejarah dapat menumbuhkan motivasi 

belajar siswa.  

Berdasarkan berbagai analisis 

pengolahan data yang telah dilakukan 

secara keseluruan bahwa penggunaaan 

media stopmotion untuk 

menumbuhkan motivasi belajar siswa 

dalam pembelajaran sejarah 

mengalami peningkatan. Peningkatan 

motivasi terlihat dari aktifitas siswa 

selama pembelajaran. Minat dan 

semangat siswa tumbuh dengan baik 

hal ini terlihat dari ketertarikan siswa 

untuk mempelajari materi sejarah 

dengan baik, selain itu siswa 

mengerjakan tugas dengan baik. 

Kemudian rasa ingin tahu siswa 

mengalami peningkatan, baik dari 

yang bertanya ataupun yang 

menyampaikan gagasannya. 

Banyaknya yang aktif selama 

pembelajaran guru harus membatasi 

pertanyaan dan pendapat yang 

disampaikan siswa. Peningkatan ini 

terjadi karena adanya berbagai upaya 

perbaikan media stopmotion yang 

digunakan serta memperbaiki langkah-

langkah pembelajaran untuk 

menumbuhkan motivasi belajar siswa 

dalam setiap tindakannya. Sehingga 

diperoleh kesimpulan bahwa 

penggunaan media stopmotion dapat 

menumbuhkan motivasi belajar siswa 

dalam pembelajaran sejarah di kelas 

XI IPS 1 SMA Negeri 2 Cimahi. 

Pada penggunaan media 

stopmotion untuk menumbuhkan 

motivasi belajar siswa dalam 

mempelajaran sejarah di kelas XI IPS 

2 meskipun berjalan dengan lancar, 

dalam proses pelaksanaan dalam setiap 

tindakan mengalami beberapa kendala, 

baik dari tindakan I sampai dengan 

tindakan IV. Adapun kendala yang 

dialami peneliti antara lain. 

1. Pemilihan media yang sesuai 

dengan materi pembelajaran 

terbatas sehingga guru harus 

membuat terlebih dahulu 

sehingga membutuhkan waktu 

yang lebih banyak. Seperti 

menyusun konsep pembuatan 

media, kemudian mencari atau 

membuat gambar yang sesuai 

dengan materi yang akan 

disampaikan 

2. Penggunaan media stopmotion 

yang harus menggunakan 

proyektor dibutuhkan waktu 

lebih untuk mempersiapkannya 

dan terkadang proyektornya 

tidak bisa langsung dipakai 

3. Ketika ditampilkan media 

stopmotion ini terkadang siswa 

langsung mengomentari media 

tersebut padahal media tersebut 

belum selesai. 

4. Saat  pembagian kelompok 

dilakukan terkadang mobilisasi 

waktu sedikit menyita waktu 

sehingga waktu berdiskusi 

sedikit berkurang.  

 Kendala-kendala tersebut pada 

umumnya tidak menghalangi 

pelaksanaan penelitian, sehingga 

penelitian masih bisa berjalan dengan 

baik. Setiap tindakan dilakukan 
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perbaikan-perbaikan sehingga kendala 

yang dihadapi tidak terulang pada 

tindakan berikutnya. Upaya yang 

dilakukan oleh peneliti untuk 

menyelesaikan kendala yang muncul 

dilakukan beberapa hal diantaranya 

melalui proses bimbingan dengan 

dosen dan juga dengan guru mitra, 

selain itu peneliti melakukan diskusi 

dengan observer. Adapun upaya yang 

dilakukan diantaranya. 

1. Menyusun RPP dengan 

maksimal agar materi yang 

akan disampaikan jelas, 

sehingga dalam 

mempersiapkan media 

stopmotion tidak terlalu 

membutuhkan waktu yang 

cukup lama karena konsep 

materi sudah matang.  

2. Guru mengoptimalkan 

persiapan sebelum melakukan 

pembelajaran sehingga ketika 

pembelajaran akan dimulai 

persiapan di dalam kelas hanya 

sebentar.  

3. Kemudian ketika akan 

ditampilakan media 

pembelajaran guru memberikan 

instruksi dan aturan mengenai 

bertanya dan mengomentari 

media tersebut sehingga waktu 

lebih efektif.  

4. Upaya yang dilakuakan untuk 

mobilisasi kelompok lebih 

cepat yaitu dengan 

menggunakan kelompok yang 

sama sehingga setiap siswa 

telah mengetahui penempatan 

kelompok masing-masing.  

 

Upaya yang dilakukan dapat berjalan 

dengan baik sehingga kendala yang 

muncul pada suatu tidakan dapat 

diperbaiki dan pada tindakan 

selanjutnya tidak ada kendala yang 

sama. Hal ini menjadikan proses 

pembelajaran semakin baik dan sesuai 

yang diharapkan. 

 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian 

penggunaan media stopmotion dapat 

menumbuhkan motivasi belajar siswa 

dalam pembelajaran sejarah. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya peningkatan 

dari setiap tindakan yang dilakukan 

selama penelitian. Pada setiap tindakan 

mengalami peningkatan motivasi yang 

cukup signifikan. Motivasi belajar 

siswa sudah mulai muncul pada 

tindakan I akan tetapi belum sesuai 

yang yang diharapkan oleh peneliti 

sehingga dilakukan tindakan II, III, 

dan IV. Kemudian peneliti 

memutuskan bahwa tindakan ke IV 

merupakan tindakan terakhir dan 

tujuan dari peneliti sudah tercapai pada 

tindakan IV ini. Pada pelaksanaannya 

penggunaan media stopmotion dapat 

menumbuhkan minat siswa terhadap 

pembelajaran, kemudian ketika 

pembelajaran atau mengerjakan tugas 

siswa memiliki rasa senang dan rasa 

ingin tahu siswa pun semakin 

meningkat. Hal tersebut menunjukkan 

tumbuhnya motivasi belajar siswa 

dalam pembelajaran sejarah.  
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