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ABSTRAK 

Peningkatkan hasil belajar siswa perlu dilakukan secara secara optimal 

melalui suatu program dalam pembelajaran serta strategi yang dapat dilakukan 
oleh guru yang profesional. Hal tersebut sebagai wujud nyata dalam upaya 
pemberdayaan dan meningkatkan kompetensi kelulusan siswa sesuai dengan 

harapan dan kebutuhan masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan 
adalah dengan cara menggunakan media gambar untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah media 
gambar dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA di SDN 
006 Kelawat. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model siklus yang dimulai 
dari aspek mengembangkan perencanaan, melakukan observasi terhadap tindakan 

dan melakukan refleksi terhadap perencanaan kegiatan tindakan dan kesuksesan 
hasil yang diperoleh. Data dalam PTK ini dikumpulkan dengan menggunakan 
berbagai instrumen penelitian, seperti : catatan harian, lapangan, lembar 

observasi; pedoman wawancara; lembar angket/kuesioner, lembar masukan guru 
(refleksi tindakan) dan lembar penilaian unjuk kerja. Data yang telah terkumpul 

dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Analisis data dalam 
PTK bertujuan bukan untuk digeneralisasikan, melainkan untuk memperoleh bukti 
kepastian apakah terjadi perbaikan, peningkatan, dan atau perubahan 

sebagaimana yang diharapkan. 
 

Kata kunci:  media gambar, hasil belajar, IPA. 
 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Penyelenggaraan proses pendidikan tidak terlepas dari sebuah proses 

pengajaran, karena pengajaran merupakan sarana yang ampuh dalam pelaksanaan 
pendidikan. Inti dari pendidikan yaitu mengajar yang dilakukan oleh pendidik, 
sedangkan inti dari pengajaran yaitu siswa belajar. Oleh karena itu, mengajar tidak 

dapat dipisahkan dari kegiatan belajar. Berhasil tidaknya proses belajar akan 
banyak tergantung sampai seberapa jauh guru telah mampu memainkan peranan 

tersebut. 
Kegiatan proses belajar mengajar di tingkat persekolahan pada saat ini 

tertumpu pada suatu persoalan, yaitu bagaimana guru dapat memberikan berbagai 

kemungkinan-kemungkinan bagi siswa agar terjadi proses belajar mengajar yang 
efektif dan dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan. Selain itu kondisi proses 

belajar mengajar masih diwarnai oleh penekanan pada aspek pengetahuan dan 
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masih sedikit yang mengacu pada pelibatan siswa dalam proses pembelajaran itu 
sendiri. Oleh karena itu, salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki guru 
sebagai pendidik adalah kemampuan dalam merencanakan dan melaksanakan 

proses belajar mengajar. 
Dari beberapa permasalahan yang ada, terdapat satu permasalahan yang 

paling utama yaitu terdapat siswa banyak yang sulit memahami materi pelajaran 
IPA yang dijelaskan oleh guru khususnya materi benda padat dan benda cair. Hal 
ini terlihat pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Dengan ciri-cirinya 

yaitu: siswa mengerjakan soal latihan tidak mengikuti petunjuk yang dijelaskan 
oleh guru, siswa menyembunyikan hasil kerjanya ketika guru mendekat inya, 

kebiasaan siswa mengerjakan pekerjaan rumah (PR) di sekolah dan siswa tidak 
bisa menjawab pertanyaan dari guru.  

Dari ciri-ciri tersebut diketahui beberapa penyebabnya antara lain siswa 

tidak memperhatikan ketika guru menjelaskan materi pelajaran, guru tidak 
menggunakan media, kurang bersemangatnya dalam belajar, siswa kurang tertarik 

terhadap mata pelajaran IPA, dan daya tangkap siswa tersebut rendah. Setelah di 
lakukan pengamatan, maka cara mengatasi masalah tersebut adalah dengan 
memberikan pengarahan atau pendekatan individual, memberikan latihan 

tambahan, menggunakan media yang menarik, memberikan penguatan atau 
motivasi bahwa belajar IPA itu tidak sulit, dan menggunakan metode pembelajaran 

permainan dan menggunakan alat peraga yang menarik. Model pembelajaran ini 
memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam 
mengerjakan latihan- latihan yang diberikan oleh guru dan teman sekelas.  

Informasi yang diperoleh melalui penglihatan juga lebih mudah ditangkap 
dan diingat oleh memori seseorang. Media gambar apabila didukung oleh metode 

pembelajaran yang sesuai, juga dapat membawa siswa pada lingkungan belajar 
yang aktif dan menyenangkan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti 
tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Penggunaan Media Gambar dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar IPA pada Siswa Kelas II B Sekolah Dasar Negeri 006  
Kelawat”. 

 
Rumusan Masalah 

Apakah menggunakan media gambar dapat meningkatkan hasil belajar IPA 

pada siswa kelas Kelas II B Sekolah Dasar Negeri 006 Kelawat?. 
 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah media gambar dapat 
meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas II B Sekolah Dasar Negeri 006 

Kelawat. 
 

Manfaat Penelitian 

Dari penelitian diatas, manfaat yang diinginkan peneliti adalah: 
1. Secara Teoritis 

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
kepada pembelajaran matematika utamanya pada peningkatan hasil belajar 

siswa. Secara khusus penelitian ini memberikan kontribusi pada strategi 
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pembelajaran IPA yang mulai bergeser ke pembelajaran yang mementingkan 
prosesnya, karena dalam proses pembelajaran disarankan untuk menggunakan 
paradigma belajar yang menunjukkan pada proses untuk mencapai hasil.  

2. Secara Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk guru dan 

siswa. Bagi guru dapat digunakan sebagai masukan untuk menyelenggarakan 
pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman materi pelajaran IPA, 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam belajar IPA, serta dapat 

meningkatkan kemampuannya. 
 

KAJIAN PUSTAKA 

Pengertian Media Gambar 
Menurut Oemar Hamalik dalam Rheea M. (2012:1) berpendapat bahwa 

“Gambar adalah segala sesuatu yang diwujudkan secara visual dalam bentuk dua 
dimensi sebagai curahan perasaan atau pikiran”. Sedangkan dalam Kamus Besar  

Bahasa Indonesia (2001: 329) “Gambar adalah tiruan barang, binatang, tumbuhan 
dan sebagainya.” Selain fungsi umum tersebut, secara khusus gambar berfungsi 
pula untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, mengilustrasikan atau 

menghiasi fakta yang mungkin cepat akan dilupakan atau diabaikan tidak 
digambarkan. Gambar termasuk media yang relatif mudah ditinjau dari segi 

biayanya. 
Selain fungsi umum tersebut, secara khusus gambar berfungsi pula untuk 

menarik perhatian, memperjelas sajian ide, mengilustrasikan atau menghiasi fakta 

yang mungkin cepat akan dilupakan atau diabaikan tidak digambarkan. Gambar 
termasuk media yang relatif mudah ditinjau dari segi biayanya. Media gambar 

untuk membantu guru dan siswa dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, 
Secara umum fungsi media gambar menurut Basuki (2001: 42) yaitu: 
1) Mengembangkan kemampuan visual. 

2) Mengembangkan imanijasi anak. 
3) Membantu meningkatkan kemampuan anak terhadap hal-hal yang abstrak atau 

peristiwa yang tidak mungkin dihadirkan di dalam kelas.  
4) Mengeningkan kreativitas siswa. 

Gambar sebagai media pembelajaran dapat mengkomunikasikan elemen-

elemen pengetahuan dengan cara yang terorganisasikan dengan baik, spesifik, dan 
jelas”. (Azhar, 2002: 23). Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa jika 

penggunaan media gambar tersebut sesuai dengan materi yang disampaikan dan 
disertai dengan penjalasan–penjelasan yang sesuai dan tepat yang dapat 
menunjukkan keadaan yang digambarkan serta gambar dan penjelasan–penjelasan 

tersebut dapat disajikan secara terorganisir, jelas dan spesifik, sehingga dapat  
digunakan sebagai alat komunikasi dalam elemen–elemen pengetahuan dalam 

sebuah pembelajaran, maka kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan.  
 

Fungsi Media Gambar 

Secara khusus gambar berfungsi pula untuk menarik perhatian, memperjelas 
sajian ide, mengilustrasikan atau menghiasi fakta yang mungkin cepat akan 

dilupakan atau diabaikan jika tidak digambarkan. Maksud dari uraian diatas adalah 

https://www.blogger.com/null
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bahwa dengan penggunaan, media gambar dapat menarik perhatian, jika perhatian 
siswa sudah tertarik, maka siswa semangat untuk belajar serta membantu 
memantapkan pengetahuan pada benak para siswa dan dapat menghidupkan 

pelajaran, sehingga dengan semangat belajar yang meningkat dan disertai 
penggunaan media gambar yang tepat dan sesuai dengan materi dapat dijadikan 

sebagai alat pengingat, maka hasil belajar siswa akan meningkat.  
Menurut evied an Lenz dalam bukunya Azhar ( 2002: 16) menyatakan 

bahwa “Media pembelajaran, khususnya media visual (gambar) mempunyai 4 

fungsi  yaitu (a) Fungsi atensi, (b) Fungsi kognitif, (c) Afektif serta (d) Fungsi  
kompentsatoris”. “Media visual (gambar) dalam proses belajar mengajar dapat 

mengembangkan kemampuan visual, mengembangkan imajinasi anak, membantu 
meningkatkan penguasaan anak terhadap hal-hal yang abstrak atau peristiwa yang 
tidak mungkin dihadirkan dikelas”. (Angkowo , 2007: 28). Secara singkat dapat 

dikatakan bahwa media gambar dapat  meningkatkan hasil belajar siswa. 
Dengan pengembangan kemampuan visual, imajinasi serta penguasaan 

terhadap hal yang abstrak, maka siswa secara tidak langsung dapat memperoleh 
pembelajaran yang lebih bermakna karena siswa memperoleh pengetahuan yang 
telah disampaikan oleh guru. Pemanfaatan media pembelajaran ada dalam 

komponen metode mengajar sebagai salah satu upaya untuk mempertinggi proses 
interaksi guru-siswa dan interaksi siswa dengan lingkungan belajarnya. Oleh sebab 

itu, fungsi utama dari media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar 
yang dipergunakan guru. Secara garis besar fungsi utama penggunaan media 
gambar adalah : 

a. Fungsi edukatif artinya mendidik dan memberikan pengaruh positif pada 
pendidikan. 

b. Fungsi sosial artinya memberikan informasi yang autentik dan pengalaman 
berbagai bidang kehidupan dan memberikan konsep yang sama kepada setiap 
orang. 

c. Fungsi ekonomis artinya memberikan produksi melalui pembinaan prestasi 
kerja secara maksimal. 

d. Fungsi politis yakni berpengaruh pada politik pembangunan.  
e. Fungsi seni budaya dan telekomunikasi, yang mendorong dan menimbulkan 

ciptaan baru, termasuk pola usaha penciptaan teknologi kemediaan yang 

modern  
Fungsi- fungsi tersebut diatas terkesan masih bersifat konseptual. Fungsi 

praktis yang dijalankan oleh media pengajaran adalah sebagai berikut :  
a. Mengatasi perbedaan pengalaman pribadi pesrta didik, misalnya kaset video 

rekaman kehidupan di luar sangat diperlukan oleh anak yang tinggal didaerah 

pegunungan. 
b. Mengatasi batas ruang dan kelas, misalnya gambar tokoh pahlawan yang 

dipasang diruang kelas. 
c. Mengatasi keterbatasan kemampuan indera 
d. Mengatasi peristiwa alam, misalnya rekaman peristiwa letusan gunung berapi 

untuk menerangkan gejala alam. 
e. Menyederhanakan kompleksitas meteri.  
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f. Memungkinkan siswa mengadakan kontak langsung dengan masyarakat atau 
alam sekitar. 

 

Hasil Belajar 

Proses belajar akan menghasilkan hasil belajar. Meskipun tujuan 

pembelajaran itu dirumuskan secara jelas dan baik, belum tentu hasil pengajaran 
yang diperoleh mesti optimal. Karena hasil yang baik itu dipengaruhi oleh 
komponen-komponen yang lain, dan terutama bagaimana aktivitas siswa sebagai 

subjek belajar. Suatu proses belajar mengajar dikatakan baik, bila proses tersebut 
dapat membangkitkan kegiatan belajar yang efektif. Dalam hal ini perlu disadari, 

masalah yang akan menentukan bukan metode atau prosedur yang digunakan 
dalam pengajaran. Semua itu mungkin penting artinya, tetapi tidak merupakan 
pertimbangan akhir, karena itu hanya berkaitan dengan “alat” bukan “tujuan” 

pengajaran. Bagi pengukuran suksesnya pengajaran, memang syarat utama adalah 
“hasilnya”. Tetapi “hasil” itu pun harus secara cermat dan tepat, yaitu 

memerhatikan bagaimana “prosesnya” (Sardiman, 2012: 49).  
Hasil yang dapat diraih tergantung dari lingkungan.Artinya, ada faktor-faktor 

yang berada di luar dirinya yang dapat menentukan atau memengaruhi hasil belajar 

yang dicapai. Salah satu lingkungan belajar yang dominan mempengaruhi hasil 
belajar di sekolah, ialah kualitas pengajaran. Yang dimaksud dengan kualitas 

pengajaran ialah tinggi rendahnya atau efektif tidaknya proses belajar mengajar 
dalam mencapai tujuan pengajaran. Hasil belajar pada hakikatnya tersirat dalam 
tujuan pengajaran.Oleh sebab itu, hasil belajar siswa di sekolah dipengaruhi oleh 

kemampuan siswa dan kualitas pengajaran (Sudjana, 2011: 40).  
Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar digunakan oleh guru untuk 
dijadikan ukuran atau kriteria dalam mencapai suatu tujuan pendidikan. Hal ini 
dapat tercapai apabila siswa sudah memahami belajar dengan diiringi oleh 

perubahan tingkah laku yang lebih baik lagi (Indramunawar, 2009: 3).  
 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan merupakan penelitian tindakan kelas. Menurut 

Arikunto, dkk (2012:57) penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang 
dilakukan oleh guru, bekerja sama dengan peneliti (atau dilakukan oleh guru 

sendiri yang juga bertindak sebagai peneliti) dikelas atau disekolah tempat 
mengajar dengan penekanan pada penyempurnaan atau peningkatan proses dan 
praktis pembelajaran. Penelitian tindakan kelas juga merupakan salah satu cara 

yang strategis bagi guru untuk memperbaiki layanan pendidikan yang harus 
diselenggarakan dalam konteks pembelajaran di kelas dan peningkatan kualiatas 

program sekolah secara keseluruhan.  
 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan Sekolah Dasar Negeri 006 Kelawat pada siswa 
kelas II B pada tahun 2015/2016. Di dalam penelitian ini yang menjadi subjek 
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penelitian adalah siswa kelas II B pada tahun 2015/2016 di Sekolah Dasar Negeri 
006 Kelawat. 
 

Cara Pengambilan Data  

1. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa. 
2. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa yang diambil dengan 

cara memberikan evaluasi tes kepada siswa diakhir proses pembelajran.  
  

Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Wawancara 

Wawancara dilakukan oleh peneliti terhadap guru mengenai proses 
pembelajaran yang selama ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui respon 

atau hasil yang timbul dari proses pembelajaran tersebut. Data yang dihasilkan 
dari kegiatan wawancara ini berupa catatan lapangan mendeskripsikan atau 
menggambarkan proses pembelajaran yang selama ini dilakukan.  

2. Observasi 
Observasi dilakukan oleh peneliti dengan mengamati proses pembelajaran di 

kelas saat guru tengah memberikan materi pelajaran. Data yang dihasilkan dari 
kegiatan obsevasi berupa catatan lapangan yang mendeskripsikan proses 
pembelajaran saat observasi awal, siklus I dan siklus II dilakukan. 

3. Tes 
Tes merupakan alat yang digunakan peneliti untuk mengetahui hasil dari 

penelitian yang telah dilakukan.  
 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah metode deskriptif. Adapun 
tujuan analisis deskriptif ini adalah untuk mendeskripsikan data tentang aktivitas 

guru dan siswa. Data dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
1. Hasil Belajar 

a. Menghitung nilai rata-rata atau persentase hasil belajar siswa sebelum 

dilakukan tindakan pada siklus I dan siklus II untuk mengetahui adanya 
peningkatan hasil belajar.  

Nilai rata-rata siswa dicari dengan rumus sebagai berikut: 

   
  

 
   (Sudjana 2009:109) 

Keterangan: 

X = Nilai rata-rata 
   = Jumlah nilai seluruh siswa 

N = Banyak siswa yang mengikuti tes 
b. Ketuntasan secara klasikal dihitung dengan rumus: 

   
   

  
      

Keterangan: 

KK = Persentase ketuntasan belajar secara klasikal  
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JT = Jumlah siswa yang tuntas 
JS  = Jumlah keseluruhan siswa 

c. Data tentang Ketuntasan Siswa 

Ketuntasan belajar siswa dihitung dengan menggunakan rumus deskriptif 
persentase sebagai berikut: 

  
 

 
           (Ali 2005:186) 

Keterangan: 
% = Persentase 

N = Jumlah skor yang diperoleh dari data 
N = Jumlah skor maksimal 

Kemampuan siswa secara individu dalam menyerap materi pelajaran yang 
diberikan yakni mencapai minimal 75% (Depdiknas dalam Trianto, 2010:241). 
Ketuntasan belajar klasikal mencapai 85% dengan kata lain 85% siswa dikelas 

tersebut sudah tuntas belajar secara individu atau mendapat nilai KKM sebesar 75 
(Depdiknas dalam Trianto, 2010:241). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Siklus 1 

Berdasarkan permasalahan dalam pembelajaran, maka direncanakan suatu 
tindakan. Tindakan yang dilakukan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, 

observasi dan refleksi, agar siswa dapat meningkatkan hasil belajarnya. 
Pelaksanaan  siklus I diawali dengan pemberian tes awal. Analisis hasil tes belajar 
yang dilaksanakan akhir siklus I. Hasil tes awal siswa dan rata-rata nilai siklus I 

dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini: 
Tabel 1.  Hasil Belajar Siswa Pada Tes Awal dan Siklus I 

No 

Uji Coba Siklus I 

Tuntas 

Tidak 

Tuntas  

Nilai 

Rata-
Rata 

Tuntas 
Tidak 

Tuntas 

Nilai 

Rata-
Rata 

1 3 27 62.88 9 21 66.66 

     Sumber : Hasil Penelitian Diolah (2016) 

 Analisis data yang diperoleh dari tes hasil belajar dapat diketahui terjadi 
peningkatan hasil belajar dari tes awal ke siklus I. Rata-rata tes awal hanya 62,88, 

sedangkan pada siklus I menjadi 66,66. Pada tes awal, hanya 3 (10%) siswa yang 
tuntas dalam pembelajaran. Pada siklus I hasil belajar siswa yang mencapai 
ketuntasan individual adalah 9 (30%). Namun secara klasikal belum tuntas dalam 

pembelajaran IPA.  
 

Siklus 2 

 Untuk lebih meningkatnya hasil belajar siswa perlu dirancang kembali 
suatu tidakan pada siklus II. Tindakan utama pada siklus I tetap dipertahankan 

pada siklus II yaitu penggunaan pembelajaran media gambar dalam pembelajaran 
IPA. Langkah- langkah yang akan dilakukan adalah  perencanaan, pelaksanaan, 
observasi dan refleksi.  
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 Pelaksanaan siklus II terdiri dari dua peretmuan yaitu pertemuan 1 dan 
pertemuan 2. Dari hasil pengamatan tentang kegiatan siswa selama pembelajaran 
terjadi peningkatan hasil belajar  pada pertemuan 1 ke pertemuan 2 pada siklus II. 

untuk lebih jelasnya data yang  diperoleh dari hasil pengamatan pada siklus I dapat 
dilihat pada tabel  2  berikut ini :  

Tabel 2.  Hasil Belajar Siswa Pada Siklus I dan Siklus II 

No 

Siklus I Siklus II 

Tuntas 
Tidak 
Tuntas  

Nilai 
Rata-
Rata 

Tuntas 
Tidak 
Tuntas 

Nilai 
Rata-
Rata 

1 9 21 66.66 25 5 86.66 

     Sumber : Hasil Penelitian Diolah (2016) 
 Pada siklus II hasil belajar siswa yang mencapai ketuntasan individual 

adalah 9 (30%). Namun secara klasikal belum tuntas dalam pembelajaran IPA. 
Rata-rata pada siklus II adalah 86,66. Siswa yang mencapai ketuntasan adalah 25 
(83,33%). Secara klasikal, dalam pembelajaran IPA siklus II telah mengalami 

ketuntasan secara klasikal. Hal ini disebabkan penggunaan pembelajaran yang 
dilaksanakan dalam pembelajaran dapat membantu siswa dalam memahami materi 

dan konsep dalam pembelajaran IPA menggunakan media gambar.  
 

Pembahasan 

Siklus 1 

Siklus 1 dimulai dari perencanaan, pelaksanaan tindakan melalui dua 

pertemuan kemudian dilanjutkan dengan observasi dan refleksi. Dari hasil 
kegiatan dan analisis data pada siklus I ditemukan beberapa permasalahan  antara 
lain sebagai berikut: 

a. Pada awal pelaksanaan tindakan terlihat siswa belum maksimal mengikuti 
pembelajaran. Hal ini disebabkan karena siswa baru mengenal pembelajaran 
menggunakan media gambar ini. Siswa masih dalam keadaan penyesuaian.  

b. Dalam penerapan pembelajaran menggunakan media gambar pada siklus I 
proses pembelajaran belum begitu lancar. Hasil belajar siswa sudah meningkat, 

namun belum mencapai standar ketuntasan yang ditetapkan.  
Dari hasil refleksi ini maka dilakukan kembali perencanaan untuk mengatasi 

permasalahan yang ditemui pada siklus I. Tindak lanjut dari refleksi adalah 

sebagai berikut: 
a. Menjelaskan kembali prosedur yang dilalui dalam pembelajaran menggunakan 

pembelajaran menggunakan media gambar.  
b. Siswa dilatih berpikir untuk memecahkan permasalahannya dalam 

pembelajaran. Siswa diarahkan untuk saling tanya jawab dan berdiskusi dengan 

temannya sehingga menemukan suatu kesimpulan.  
c. Hasil analisis ini dan perencanaan akan diterapkan kembali pada siklus II 

dengan pencapaian yang lebih sempurna.  
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Siklus 2 

Siklus 2 dimulai dari perencanaan, pelaksanaan tindakan melalui dua 
pertemuan kemudian dilanjutkan dengan observasi dan refleksi. Berdasarkan 

tindakan yang telah dilakukan pada siklus I dan siklus II dapat dinyatakan sebagai 
berikut: 

a. Terjadi peningkatan hasil belajar siswa secara signifikan pada setiap siklus. 
Secara klasikal terdapat kemajuan yang baik dalam hal hasil belajar siswa.  

b. Perlu pembiasaan dalam penggunaan pembelajaran menggunakan media 

gambar, untuk menekankan bahwa belajar tidak hanya sekedar menghafal tetapi 
mengkonstruksikan atau membangun pengetahuan dan keterampilan baru lewat 

fakta- fakta atau proposisi yang mereka alami dalam kehidupannya.  
c. Dari setiap hasil yang diperoleh oleh siswa dan guru sebaiknya dapat 

meningkatkan dan menerapkan dalam kegiatan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan selanjutnya. 
Dari temuan yang telah dikemukakan pada laporan penelitian sebelumnya 

dapat disimpulkan bahwa pengunaan pembelajaran menggunakan media gambar 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Penelitian ini mencakup penyelidikan 
sendiri, sumber-sumber, menganalisa, mendiskusikan dan menarik kesimpulan 

dari hasil yang telah dicapai siswa. Hasil pengamatan dan refleksi dijadikan bahan 
perencanaan untuk siklus II. Pada siklus II, perencanaan merupakan perbaikan dari 

siklus I dan juga melaksanakan pembelajaran dengan peta konsepyang belum 
bercakup dalam meningkatkan hasil belajar.  

Siklus II menunjukkan pelaksanana pembelajaran IPA menggunakan 

pembelajaran media gambar sudah stabil. Dari hasil belajar siswa menunjukkan 
peningkatan yang baik seperti yang terlihat pada nilai LKS dan tes hasil belajar 

siswa, dimana setiap siklus mengalami peningkatan rata-rata hasil belajar mereka.  
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan pembelajaran menggunakan media gambar secara dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran IPA pada kelas II B Sekolah 
Dasar Negeri 006 Kelawat. Peningkatan terjadi dari sebelum siklus ke siklus I dan 

siklus II. 
 

Saran  

Berdasarkan pada kesimpulan disarankan beberapa hal dalam pembelajaran 
melalui pengunaan peta konsep: 

1. Guru dapat menggunakan pengunaan pembelajaran menggunakan media 
gambar dalam proses pembelajaran, agar siswa dapat belajar sesuai dengan 

kemampuan mereka. Guru sebagai fasilitator dapat membantu siswa 
memecahkan permasalahan yang dijumpainya dalam proses pembelajaran.  

2. Pemahaman seorang guru terhadap pengertian pembelajaran akan 

mempengaruhi cara guru itu mengajar, karena pembelajaran suatu proses yang 
dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku.  
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