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ABSTRAK 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan dengan 2 

siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahapan, yaitu: (1) perencanaan, (2) 

pelaksanaan, (3) observasi, (4) refleksi. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas V 

SD Negeri 014 Air Molek 1 dengan jumlah siswa 36 anak. Instrumen 

pengumpulan data adalah observasi, wawancara, tes, dokumentasi. Data 

selanjutnya diolah menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif dan 

kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media gambar 

berjalan berhasil meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas V SD Negeri 014 Air 

Molek 1. Dalam setiap siklus aktivitas belajar siswa mengalami peningkatan 

yaitu: bahwa terjadi penurunan persentase ketidak ketuntasan belajar siswa dari 

13 siswa (36,11%) menjadi 4 siswa (11,11%) dan terjadi peningkatan yang 

signifikan pada hasil belajar yang dicapai pada siklus II. Hasil belajar pada siklus 

I rataannya hanya 64,17 menjadi 72,78 pada siklus II, berarti sudah melebihi nilai 

KKM yang ditetapkan, yaitu sebesar 70, terjadi peningkatan sebesar 2,78 point. 

Demikian pula halnya dengan ketuntasan belajar secara klasikal.  

 

Kata Kunci: Belajar, IPS, Media, Gambar 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang  

Pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya demi 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia 

dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Sebagai upaya 

mewujudkan pembangunan di bidang pendidikan antara lain diperlukan 

peningkatan sumberdaya manusia yang terlibat dalam proses belajar mengajar, 

dalam hal ini guru dan siswa. Sebagai pendidik guru harus selalu berusaha 

meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam memberikan materi dan 

pengelolaan belajar mengajar. Sedangkan siswa berusaha memahami materi 

dengan baik sehingga dapat menyelesaikan tugas dan dapat menerapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Kemajuan suatu bangsa tidak terlepas dari sektor 

pendidikan.  

Pendidikan sangat diperlukan, baik untuk pribadi, masyarakat maupun 

bangsa. Pendidikan merupakan hak yang hakiki bagi setiap orang, di dalam 

pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan negara salah satunya adalah 

“Ikut mencerdaskan kehidupan bangsa”. Hal ini mempunyai maksud bahwa tujuan 
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Negara memprioritaskan sektor pendidikan. Sektor pendidikan menjadi suatu 

program pembangunan yang sangat penting untuk dikembangkan, karena salah 

satu indikator suatu bangsa dapat dilihat dari sektor pendidikan, hal ini sesuai 

dengan apa yang disampaikan oleh Isjoni bahwa “Indikator suartu bangsa juga 

sangat dipengaruhi oleh kemajuan sektor pendidikan”.  

Menurut UU NO.20 tahun 2003 pasal 37 tentang Sisdiknas (2003:86), IPS 

merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib diajarkan dalam proses belajar 

mengajar di sekolah dasar maupun menengah. Bertumpu pada undang-undang NO. 

20 tahun 2003 pasal 37 tentang Sisdiknas (2003:86), kurikulum KTSP mata 

pelajaran IPS tahun 2006 bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan 

berikut (Arif Gunawan, 2011:41); 1) mengenal konsep-konsep yang berkaitan 

dengan masyarakat dan lingkungan, 2) memiliki kemampuan dasar untuk berfikir 

logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan ketrampilan 

dalam kehidupan sosial, 3) memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai 

sosial dan kemanusiaan, 4) Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama 

dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, ditingkat lokal, nasional, dan 

global. 

Sering digunakannya metode ceramah yang tanpa diimbangi atau 

dipadukan dengan metode pembelajaran yang lain, mengakibatkan aktivitas belajar 

dan hasil belajar mata pelajaran IPS mempunyai kategori kurang. Hasil belajar 

mata pelajaran IPS juga menunjukan bahwa siswa memperoleh nilai yang rendah.  

Media pembelajaran merupakan sarana yang membantu proses belajar terhadap 

indra pendengar dan penglihatan. Media ini dapat mempercepat proses 

pembelajaran siswa, serta dapat menciptakan suasana belajar yang menantang, 

menarik, dan relatif memudahkan belajar. Menurut Susanto Amijoyo media adalah 

“Semua bentuk perantara yang digunakan manusia untuk menyampaikan ide-ide 

atau gagasan kepada penerima informasi” (dalam A. Arsyad, 2009:11). Lebih 

lanjut dikatakan oleh Blek dan Horasen yang dikutip oleh J. D. Latuhen MP bahwa 

media adalah saluran komunikasi yang digunakan untuk, menyampaikan pesan 

kepada pemberi dan penerima informasi (Watie, E.D.S 2013:11). 

Media pembelajaran dapat juga diartikan “Sebagai segala sesuatu yang 

dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong siswa dalam proses 

belajar mengajar” (Muhammad Ali, 2009:89). 

Dari ungkapan diatas ternyata media merupakan suatu alat bantu ataupun 

benda yang dapat dimanfaatkan untuk memudahkan pemahaman arti informasi 

kepada penerima informasi atau pesan. Media pembelajaran merupakan bagian 

integral dalam sistem pengajaran. Penggunaan media harus didasarkan kepada 

pemilihan yang tepat sehingga dapat memperbesar arti dan fungsi dalam 

menunjang aktivitas dan peningkatan hasil belajar yang diharapkan. 

Bentuk-bentuk media yang digunakan untuk meningkatkan hasil belajar 

agar lebih kongkrit, banyak ragamnya tergantung kepada penggunaan yang 

dilakukan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Dalam pembelajaran dengan 

memudahkan menerima materi pembelajaran bagi siswa perlu diusahakan anak 

didik dapat mengingat apa yang dipelajari. Bila anak didik menerima pelajaran 
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dengan mendengar (ceramah) saja maka sulit bagi anak untuk mengingat dan 

mengerti apa yang disampaikan oleh guru. 

Usaha membuat belajar lebih kongkrit dengan menggunakan media banyak 

dilakukan oleh guru berbagai jenis media dan mempunyai nilai kegunaan masing-

masing tergantung pada penggunaan dalam proses belajar mengajar. 

Agar hasil lebih baik dan bermakna perlu bantuan media pembelajaran 

yang sesuai dengan bahan ajar. Dengan menggunakan media pembelajaran sebagai 

alat bantu dalam proses belajar megajar akan memiliki manfaat sebagai berikut 

yaitu pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menimbulkan motivasi belajar. Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya 

sehingga dapat lebih dipahami. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak 

semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru sehingga 

tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apabila guru untuk setiap mata 

pelajaran. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya 

mendengar uraian guru tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, 

memdemonstrasikan, dan lain-lain. 

Pembelajaran yang selama ini dilaksanakan belum menampakan kemajuan 

yang berarti bagi siswa. Pembelajaran biasa hanya menggunakan metode ceramah 

dalam penyampaian materi kurang menunjukkan perubahan sikap atau prilaku bagi 

siswa. Siswa tidak termotivasi untuk kreatif dan anak lebih cenderung pasif atau 

menerima adanya yang diberikan oleh guru dalam ceramahnya di dalam kelas, 

sehingga hasil yang diperoleh oleh siswa kurang memuaskan. 

Disini penulis telah memilih media gambar untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam mata pelajaran IPS kelas V SD Negeri 014 Air Molek I 

Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. Karena sesuatu hal guru jarang 

sekali menggunakan media dalam pembelajaran, dengan berbagai alasan misalnya 

tidak punya waktu, tidak bisa membuatnya dan lain sebagainya, maka siswa selalu 

kurang aktif dalam belajar. Oleh karena itu nilai siswa selalu rendah dibandingkan 

dengan nilai pelajaran lain. 

Oleh karena itu dalam tulisan ini khususnya penulis mengkaji satu aspek 

tentang meningkatkan nilai siswa, maka ditulis judul “Penggunaan Media 

Gambar Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPS 

Kelas V SD Negeri 014 Air Molek I Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri 

Hulu.” 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan kondisi yang diuraikan diatas pada pendahulua maka rumusan 

masalah adalah apakah dengan penggunaan media gambar dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 014 Air Molek I Kecamatan Pasir Penyu 

Kabupaten Indragiri Hulu? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memperbaiki 

proses pembelajaran agar dapat meningkatkan hasil belajar IPS melalui 

penggunaan media gambar pada materi pokok Keragaman suku bangsa dan 

budaya di Indonesia. 
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KAJIAN PUSTAKA 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Istilah ilmu pengetahuan sosial atau yang lebih dikenal dengan IPS 

merupakan nama mata pelajaran ditingkat sekolah dasar menengah, atas, maupun 

perguruan tinggi, biasanya ditingkat perguruan tinggi lebih dikenal dengan nama 

”social studies” (Sapriya, 2009:19). 

Menurut Soemantri dalam Sapriya (2009:11) pendidikan IPS adalah seleksi 

dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan hum oniaria, serta kegiatan dasar manusia yang 

diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan 

pendidikan. Contoh ptk IPS SD pdf Pengertian tentang pendidikan IPS menurut 

Soemantri tersebut menunjukan bahwa mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial 

yang diambil, atau diperoleh dari lingkungan masyarakat yang sangat dekat 

dengan kehidupan siswa sehingga pendidikan IPS penting diberikan di sekolah 

dasar, menengah dan sekolah tingkat atas bahkan ditingkat perguruan tinggi yang 

memeang mempunyai konsentrasi dan layak diberikan pendidikan IPS. 

Pendidikan IPS SD dalam implementasinya pada pembelajaran di kelas 

dapat dilakukan melalui berbagai cara metode. Metode tersebut sekarang banyak 

dikem bangkan sebagai contoh pembelajaran interaktif, metode pemecahan 

masalah, metode inkuiri, metode dialog kreatif,metode bermain peran, metode 

karyawisata dan sebagainya. 

Menurut Kurikulum KTSP (2009:575) ilmu pengetahuan sosial (IPS) 

mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan 

dengan isu sosial. Pada jenjang SD/MI mata pelajaran IPS memuat materi 

geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Melaluimata pelajaran IPS, peserta didik 

diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, dan 

bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai 

Sesuai dengan kurikulum KTSP (2009:575), mata pelajaran IPS bertujuan 

agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut yaitu mengenal konsep-

konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. 

Memiliki kemampuan dasar untuk berfikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, 

memecahkan masalah dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Memiliki 

komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Memiliki 

kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetensi dalam masyarakat 

yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, maupun global. 

Ruang lingkup mata pelajaran IPS SD menurut Arif Gunawan (2011:39) 

adalah sebagai berikut: 1) manusia, tempat, dan linkungan, 2) waktu, 

keberlanjutan, dan perubahan 3) sistem sosial dan budaya 4) perilaku ekonomi dan 

kesejahteraan IPS sebagai pendidikan global, yakni mendidik siswa akan 

kebinekaan bangsa, budaya, dan peradaban di dunia. Menanamkan kesadaran 

ketergantungan antar bangsa. Menanamkan kesadaran semakin terbukanya 

komunikasi dan transportasi antar bangsa di dunia. Mengurangi kemiskinan 

kebodohan dan perusakan lingkungan. 

 

Media Pembelajaran  

Isitilah media dan bahasa latin yang merupakan bentuk jamak dari 

“Medium” yang berarti perkataan atau pengantar. Makna umumnya adalah segala 
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sesuatu yang dapat menyalurkan informasi. Isitilah media ini sangat popular dalam 

bidang komunikasi. Proses belajar mengajar pada dasarnya juga merupakan proses 

komunikasi, sehingga media yang digunakan dalam proses pembelajaran disebut 

media pengajaran. 

Media pendidikan tentu saja media yang digunakan dalam proses dan 

untuk mencapai tujuan pendidikan. Pada hakekatnya media pendidikan juga 

merupakan media komunikasi, karena proses pendidikan juga merupakan proses 

komunikasi. Apabila kita bandingkan dengan media pembelajaran, maka media 

pendidikan bersifat umum, sedangkan media pembelajaran bersifat lebih 

mengkhusus, maksudnya media pendidikan yang secara khusus digunakan untuk 

mencapai tujuan belajar tertentu yang telah dirumuskan secara khusus. Tidak 

semua media pendidikan adalah media pembelajaran, tetapi stiap media 

pembelajaran adalah media pendidikan. 

Di dalam dunia pendidika media pengajaran dinamakan juga sebagai alat 

peraga dan ada juga yang menyebutnya Audio Viduas Aid (AVA). Media 

pengajaran adalah alat, metode dan teknik yang digunakan dalam rangka 

meningkatkan efektifitas. Pendapat lain mengatakan bahwa “Media pengajaran 

semua alat bantu atau benda yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar 

untuk menyampaikan informasi sehingga tujuan pengajaran tercapai sesuai dengan 

pengharapan  

Media gambar merupakan media yang menarik untuk diperagakan dengan 

jelas tentang suatu benda. Gambar dapat diperoleh dengan mudah. Selain itu 

gambar juga memberikan pengalaman yang komplit, maksudnya adalah gambar 

yang digunakan adalah gambar yang sesuai dengan pokok bahasan. Melalui media 

gambar dapat mengatasi ruang dan waktu. Dalam pelajaran IPS terutama kelas V 

erat sekali kaitannya dengan dimensi ruang dan waktu yang memperhatikan 

ketegasan tentang kenyataan misalnya melihat gambar. 

Banyak cara yang dapat dilakukan oleh guru terutama dalam pelajaran IPS 

untuk menghidupkan atau menggairahkan suasana belajar dan menolong siswa 

memudahkan dan memahami pelajaran IPS khususnya dengan membuat media 

gambar yang menarik perhatian siswa yang sesuai dengan materi. 

 

Hasil Belajar 

Belajar pada hakekatnya merupakan suatu proses atau aktifitas siswa 

dikatakan belajar kalau terdapat aktifitas pada dirinya baik secara fisik, mental 

(pikiran), maupun emosional (perasaan). 

Hasil belajar merupakan faktor penting dalam pendidikan dimana secara 

umum hasil belajar selalu dipandang sebagai perwujudan nilai yang diperoleh 

siswa melalui pembelajaran. Menurut Anas Sudjana (2008) hasil belajar adalah 

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. 

Media pembelajaran pada hakekatnya merupakan penyaluran peesan-pesan 

pembelajaran yang disampaikan dengan maksud agar pesan tersebut dapat diserap 

dengan cepat dan tepat sesuai dengan tujuan. Dari beberapa pendapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar adalah penguasaan yang dicapai siswa setelah 

melakukan kegiatan pembelajaran. 
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Penggunaan media gambar bukan hanya membuat proses pembelajaran 

lebih efisien, tetapi juga membantu siswa menyerap belajar lebih mendalam dan 

utuh. Bila hanya mendengarkan informasi guru saja mungkin kurang memahami 

pelajaran secara baik, tetapi jika hal ini diperkaya dengan kegiatan melihat 

gambar, maka hasil belajar siswa pasti lebih baik. Maka dari itu hasil belajar bisa 

dikatakan adalah hasil yang dicapai pada setiap akhir pelajaran yang menyangkut 

efektif, kognitif dan psikomotorik. 

Media gambar dapat mempertinggi hasil belajar. Hasil belajar siswa 

dikarenakan pelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

memotivasi belajar, materi pelajaran akan lebih jelas sehingga dapat lebih mudah 

dipaham oleh siswa dan memungkinkan materi tersebut, metode pengajaran akan 

lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata 

oleh guru sehingga siswa tidak bosan, serta siswa lebih aktif dalam belajar seperti 

mengamati, melakukan, mendemostrasi, memerankan, dan lain-lain. 

Hasil belajar merupakan bukti atau buah yang dipetik dari siswa yang telah 

menjalani proses belajar. Hasil belajar yang biasa diterima siswa sebagai buah dari 

proses belajaranya dapat berupa hasil yang diinginkan maupun yang tidak 

diinginkan, semua itu tergantung dari usaha dan kesunguhan yang telah dilakukan 

sewaktu menjalani proses belajar. Menurut Aunurrahman (2009:37) hasil belajar 

biasanya ditandai dengan perubahan tingkah laku. 

Menurut Gagne dalam Ngalim Purwanto (2009:8) mengatakan bahwa hasil 

belajar adalah dicapainya sejumlah kemampuan setelah mengikuti proses belajar 

mengajar, yaitu ketrampilan intelektual (pengetahuan), strategi kognitif 

(memecahkan masalah), informasi verbal (mendeskripsikan sesuatu), keterampilan 

motorik, sikap dan nilai. Sedangkan menurut Nana Sudjana (2004:22) hasil belajar 

adalah adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima 

pengalaman belajarnya. 

Kingsley dalam Nana Sudjana (2004:22) membagi tiga macam hasil belajar 

mengajar yaitu: 1) keterampilan dan kebiasaan, 2) pengetahuan dan pengarahan, 3) 

sikap dan cita-cita. Sedangkan Gagne dalam Aunurahman (2009:47) membagi 

lima macam hasil belajar yaitu: 1) keterampilan intelektual atau pengetahuan 

prosedural yang diperoleh melalui penyajian materi di sekolah, 2) strategi kognitif 

atau kemampuan memecahkan masalah-masalah baru degan jalan mengatur proses 

internal masing-masing individu, 3) informasi verbal atau kemampuan untuk 

mendeskripsikan sesuatu dengan kata-kata, 4) keterampilan motorik atau kemam 

puan untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan gerakan-gerakan yang 

berhubungan dengan otot, 5) sikap atau kemampuan internal yang mempengaruhi 

tingkah laku seseorang yang didasari oleh emosi, kepercayaan-kepercayaan serta 

faktor intelektual. 

Hasil belajar dapat dikategorikan menjadi tiga bidang, yaitu bidang 

kognitif atau memecahkan masalah, afektif atau sikap, dan psikomotorik 

melaksanakan gerakan-gerakan. Oleh karena itu hasil belajar siswa jelas akan 

berbeda-bedakarena dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yaitu faktor dari dalam 

siswa dan dari luar siswa (Nana Sudjana, 2005:39). 

Antara proses dan hasil dalam pembelajaran merupakan dua hal yang tidak 

berdiri sendiri, namun saling terkait. Rini Risnawati s., Ghufron M (2010:20) 
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menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran antara lain 

adalah faktor siswa seperti kecerdasan emosional, guru, strategi atau metode 

mengajar, dan sarana atau perangkat pembelajaran, dan gaya belajar. 

 

METODE PENELITIAN 

Subjek, Waktu dan Tempat Peneletian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 014 Air Molek I 

Pasir Penyu Tahun Ajaran 2015/2016 yang berjumlah 32 orang yang terdiri dari 13 

orang laki-laki dan 19 orang perempuan. Penelitian terdiri dari 4 kali pertemuan 

dengan alokasi waktu 4 x 35 menit (dua siklus), pada tanggal 15-23 September 

2016, yang dilakukan di ruang kelas V SD Negeri 014 Air Molek I Kecamatan 

Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu.  

 

Prosedur Penelitian 

Penelitian ini berlangsung menggunakan dua siklus, dengan dua siklus 

yang masing-masing terdapat 4 komponen yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan, serta refleksi. Kegiatan ini diawali dengan perencanaan sebagai 

berikut, dalam pelaksanaan penelitian agar tercapai ketuntasan dengan baik, guru 

membuat rencana pembelajaran yaitu dengan mempersiapkan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) yang digunakan dalam proses belajar mengajar berlangsung, 

mempersiapkan jumlah pertemuan, mencari teman sejawat untuk membantu 

mengamati proses pembelajaran dilaksanakan, menetapkan materi pelajaran yang 

disajikan, menyusun perangkat pembelajaran yang diperlukan, menetapkan 

keberhasilan dan kekurangan yang diperoleh dari hasil tindakan, membuat lembar 

kerja siswa (LKS), membuat observasi siswa, serta membuat lembar observasi 

guru. 

Setelah rencana perbaikan dianggap sudah cukup layak maka guru 

mempersiapkan diri untuk melaksanakan perbaikan tindakan kelas yang sesuai 

dengan PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Pelaksanaan perbaikan pembelajaran 

mata pelajaran IPS kelas V dilakukan dua siklus, dimana pengambilan data awal 

dilakukan pada siklus I dan pelaksanaan perbaikan di siklus II. Siklus I pertemuan 

I dilaksanakan hari Kamis 15 September 2016 dan pelaksanaan perbaikan 

dilaksanakan pada pertemuan II pada hari Jum’at 16 September 2016 dengan 

kompetensi dasar “Menghargai keragaman suku budaya di Indonesia.” Siklus II 

pertemuan I dilaksanakan hari Kamis 22 September 2016 dan pelaksanaan 

perbaikan dilaksanakan pada pertemuan II pada hari Jum’at 23 september 2016 

dengan kompetensi dasar  yang sama dengan siklus I tetapi dengan materi yang 

berbeda. 

Pengamatan dilakukan oleh guru kelas VI SDN 014 Air Molek I, dengan 

langkah-langkah sebagai berikut, pada pertemuan di siklus I diawali dengan 

berdoa bersama, mengabsen siswa, serta memberikan motivasi. Selanjutnya pada 

kegiatan inti, guru menjelaskan tentang berbagai macam suku bangsa yang ada di 

Indonesia beserta penyebarannya, setelah itu memberikan kesempatan siswa untuk 

bertanya dan berdiskusi untuk mencari dimana letak suku pada peta yang diberikan 

berdasarkan penjelasan tadi. Selanjutnya guru memberikan jawaban yang benar 

tentang keragaman suku bangsa di Indonesia dan siswa mengerjakan LKS yang 
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diberikan oleh guru. Pertemuan pertama ditutup dengan guru memberikan 

kesimpulan pelajaran dan memberikan PR kepada siswa. Selanjutnya Pada 

pertemuan kedua di siklus pertama kegiatan diawali sama seperti di pertemuan 

pertama hanya saja pada pertemuan kedua guru menjelaskan tentang persebaran 

suku di Indonesia. Sedangkan pada pertemuan pertama dan kedua di siklus kedua 

materi yang dibawakan adalah berbagai macam rumah adat yang ada di indonesia. 

Pada tahap ini data yang didapat pada Siklus I dikumpulkan dan dianalisis. Data 

ini dapat dijadikan pedoman sebagai pedoman bagi guru untuk melaksanakan 

perbaikan pada siklus berikutnya. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dua tentang aktifitas 

siswa dan guru selama proses pembelajaran dan data tentang hasil belajar IPS 

siswa setelah proses pembelajaran. Data tentang aktifitas siswa dan guru selama 

proses pembelajaran dikumpulkan dengan menggunakan lembar observasi, Untuk 

memudahkan pengamat mengisi lembar observasi maka peneliti memandu dengan 

langkah-langkah penggunaan media gambar. Observasi dilengkapi kolom kritikan 

dan saran sehingga memudahkan pengamat untuk mengisinya. Selanjutnya data 

tentang hasil belajar IPS siswa dikumpulkan dari skor yang diperoleh siswa setelah 

proses pembelajaran. Ukuran standar dari hasil belajar menurut kurikulum KTSP 

memiliki makna bahwa siswa setelah menguasai mata pelajaran IPS, standar KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimum) yaitu 70. 

 

Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil observasi dan hasil belajar siswa dianalisis 

secara statistik deskriptif. Menurut Sudjana (2002) yang dimaksud dengan statistik 

deskriptif adalah berusaha menulis dan menganalisa kelompok yang diberikan 

tanpa bermaksud atau menarik kesimpulan tentang populasi atau kelompok yang 

lebih besar. Analisis statistik deskriptif bertujuan mendeskripsikan data-data 

tentang aktifitas guru dan siswa yang diamati langsung selama proses 

pembelajaran. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Siklus I 

Pada pertemuan pertama ini kegiatan dilakukan dengan menyampaikan 

materi pembelajaran oleh guru, selanjutnya guru dan siswa mengadakan tanya 

jawab. Setelah siswa mulai mengerti, guru memberikan LKS. Setelah melakukan 

eksperimen, guru memantau siswa bekerja sambil membimbing siswa yang 

mengalami kesulitan. Hal ini dilakukan selama 20 menit. Setelah siswa 

mengerjakan LKS, kemudian guru bersama siswa membahas jawaban yang benar 

dari soal yang diberikan. Diakhir pembelajaran guru dan siswa mengambil 

kesimpulan dari pembelajaran hari ini dan memberikan pekerjaan rumah yang ada 

di buku paket IPS. Pada pertemuan pertama mata pelajaran IPS, siswa terlihat aktif 

dan semangat dalam menerima penjelasan dari guru. Hasil Refleksi pada 

pertemuan ini kegiatan yang dilaksanakan peneliti belum maksimal. Peneliti harus 
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banyak konsultasi lagi dengan teman sejawat tentang apa saja yang harus 

dilakukan dalam proses pembelajaran tersebut. Pada pertemuan pertama, 

didapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 1 Persentase Hasil Belajar Siswa pada Siklus I Pertemuan I 

No Interval Kategori Pertemuan I N (%) 

1 0-49 Rendah 1 (2,77) 

2 59-69 Kurang  13 (36,11) 

3 70-84 Sedang 20 (55,55) 

4 85-100  Tinggi 2 (5,55) 

Jumlah 36 ( 100) 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2016) 

Pada pertemuan kedua di siklus ini guru membahas tentang keragaman suku 

dan budaya di Indonesia dengan RPP sebagai bahan acuan. Sebelum masuk 

kegiatan inti seperti biasa guru mengabsen siswa dan meminta mereka untuk 

membuka PR yang telah diberikan pada pertemuan I. Guru meminta beberapa 

siswa untuk menjawab satu persatu jawaban dari PR yang diberikan. Guru 

membantu dengan memberikan jawaban yang benar apabila mereka salah. Setelah 

membahas PR, guru menjelaskan tentang tujuan pembelajaran pada pertemuan II 

sekaligus memotivasi siswa agar dapat belajar lebih semangat dan konsentrasi. 

Pada kegiatan ini guru menjelaskan secara umum tentang suku dan budaya yang 

ada di wilayah Indonesia.Guru juga memberikan contoh gambar rumah adat dan 

tempat asal daerahnya. Selain itu guru mengadakan tanya jawab dimana siswa 

tampak aktif dalam mengajukan pertanyaan. Beberapa menit kemudian guru 

memberikan LKS untuk dikerjakan siswa dengan materi yang diajarakan hari ini. 

Terlihat beberapa siswa kesulitan dalam mengerjakan LKS, Setelah semua 

jawaban dikumpulkan, guru bertanya kepada siswa mengenai kesulitan dalam 

mengerjakan LKS, Namun sudah banyak siswa menunjukkan jawaban benar pada 

LKS. Pada pertemuan kedua ini penulis berusaha untuk memperbaiki kesalahan 

yang dilakukan pada pertemuan I, yaitu dengan membuat media gambar yang 

lebih besar sehingga menghidupkan suasana belajar, dan membuat siswa 

termotivasi untuk mengikuti pelajaran dengan lebih serius.  

Refleksi pada siklus ini yang dilihat berdasarkan hasil pengamatan diskusi 

dengan supervisor maka diperoleh kekurangan dan kelemahan dalam pembelajaran 

IPS yang dilakukan oleh peneliti adalah Media gambar yang digunakan terlalu 

kecil, guru terlalu banyak ceramah, siswa kurang aktif dalam berdiskusi, media 

gambar yang digunakan sedikit, penggunaan media gambar kurang sesuai dengan 

materi yang diajarkan, alat penelitian kurang sesuai dengan indicator, pengelolaan 

waktu pembelajaran kurang efisien, pemahaman siswa terhadap pelajaran rendah. 

Berdasarkan kelemahan yang ditemui pada siklus I penulis telah membuat 

rencana untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan pada siklus I untuk 

dapat diterapkan pada siklus II, yaitu memperbaiki media gambar menjadi lebih 

besar sehingga siswa yang duduk dibelakang sekalipun dapat melihat dengan jelas, 

memakai metode pembelajaran yang bervariasi sehingga siswa tidak bosan, 

membuat suasana belajar menjadi lebih menarik, memperbaiki alat penilaian, 

memperbanyak media yang berkaitan dengan materi, serta mempergunakan waktu 

menjadi lebih efisien sehingga pembelajaran sesuai dengan RPP. 
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Siklus II 

Pada siklus II pertemuan I ini guru mengawali pembelajaran dengan 

berdoa, salam dan menanyakan keadaan siswa. Selanjutnya guru melakukan 

apersepsi dengan tanya jawab tentang materi yang telah pada pertemuan 

sebelumnya. Kemudian guru menjelaskan tentang tujuan pembelajaran hari ini. 

Hal ini dilakukan untuk memotivasi siswa supaya tertarik dengan pelajaran yang 

diajarkan. Pada kegiatan inti, guru menjelaskan kepada siswa tentang rumah adat 

yang ada di Indonesia. Kemudian guru meminta salah satu  siswa untuk 

menunjukkan pada peta persebaran budaya di Indonesia. Selanjutnya guru 

memberikan LKS yang berisikan pertanyaan tentang materi yang telah diajarkan 

dan siswa tampak bersemangat mengerjakannya. Pada akhir kegiatan guru 

memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini sekaligus memberi siswa 

pekerjaan rumah untuk memperkuat pengetahuan siswa tentang materi yang telah 

diajarkan. Pada siklus II ini sudah terlihat hampir sempurna kegiatan yang 

dilakukan oleh peneliti setelah melakukan musyawarah dengan teman sejawat. 

Peneliti sudah maksimal dalam melakukan kegiatan pembelajaran.  

Pada pertemuan II di siklus ini, kegiatan pembelajaran diawali dengan 

memotivasi siswa dengan melakukan tanya jawab tentang pelajaran yang telah 

diajarakan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian guru menyampaikan tujuan 

yang akan dicapai dalam pembelajaran yang akan berlangsung. Selanjutnya pada 

kegiatan inti, guru meminta salah satu siswa untuk maju dan menunjukkan daerah 

persebaran suku dan budaya seperti rumah adat, tarian, bahasa, dan alat musik. 

Kemudian guru melakukan tanya jawab dimana pada saat tanya jawab tersebut 

terlihat siswa sangat bersemangat dan aktif, walaupun ada beberapa siswa yang 

hanya diam dan serius. Setelah itu guru memberikan LKS dan meminta siswa 

mengerjakannya dengan benar. Pada akhir kegiatan, guru memberikan penguatan 

dan kesimpulan dari pembelajaran yang telah berlangsung. Guru kemudian 

mengevaluasi hasil belajar siswa yang dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2 Persentase Hasil Belajar Siswa pada Siklus II Pertemuan II 

No Rentang Nilai Kategori Pertemuan I N (%) 

1 0-49 Rendah - 

2 59-69 Kurang  4 (11,11) 

3 70-84 Sedang  26 (72,22) 

4 85-100  Tinggi 6 (16,66) 

Jumlah 36 (100) 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2016) 

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan pada siklus II ini terjadi 

peningkatan hasil belajar yang sangat signifikan dimana hanya 4 orang siswa saja 

nilainya yang tidak mencapai KKM. Hal ini disebabkan karena memang siswa 

tersebut mempunyai intelegensi yang agak lemah dibandingkan siswa lain. Ini 

berarti ketuntasan siswa secara klasikal telah berhasil, tenyata dengan 

menggunakan media gambar dapat meningkatkan semangat dalam belajar 

khusunya pada mata pelajaran IPS. 

Pada proses siklus II, pembelajaran berlangsung lebih baik dari siklus I. 

Siswa lebih mudah memahami dan sudah terbiasa dengan langkah-langkah 

pembelajaran sehingga tidak terlalu banyak kesalahan. Walaupun demikian dari 
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hasil diskusi penulis dan pengamat, didapati beberapa kelemahan guru pada siklus 

II, diantaranya siswa masih ada yang mencontek pada saat diberi LKS, respon 

siswa terhadap pendapat siswa lain kurang, serta kurangnya interaksi siswa dalam 

tanya jawab. Namun pada siklus berikut terdapat kelebihan yaitu guru sudah 

menguasai materi dengan baik, serta antara guru dan siswa saling bekerja sama 

dan aktif. Berikut ini rekapitulasi hasil belajar siswa dari siklus I dan II. 

Tabel 3 Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa Persiklus 

No 
Rentang 

Nilai 
Kategori 

Siklus I Siklus II 

Jumlah Siswa % Jumlah Siswa % 

1 0-49 Rendah 1 2,77 -  

2 59-69 Kurang  13 36,11 4 11,11 

3 70-84 Sedang  20 55,55 26 72,22 

4 85-100   Tinggi 2 5,55 6 16,66 

   36 (100)  36 (100)  

Rataan  64,17 72,78 

Nilai Tertinggi 90 100 

Nilai Terendah 40 50 

Persentase ketuntasan  61,11% 88,88% 

  Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2016) 

Terlihat pada table 5 bahwa terjadi penurunan persentase ketidak 

ketuntasan belajar siswa dari 13 siswa (36,11%) menjadi 4 siswa (11,11%) dan 

terjadi peningkatan yang signifikan pada hasil belajar yang dicapai pada siklus II. 

Hasil belajar pada siklus I rata-ratanya hanya 64,17 menjadi 72,78 pada siklus II, 

berarti sudah melebihi nilai KKM yang ditetapkan, yaitu sebesar 70, terjadi 

peningkatan sebesar 8.61 point. Demikian pula halnya dengan ketuntasan belajar 

secara klasikal. Pada siklus I ketuntasan klasikal hanya 22 siswa (61%) menjadi 32 

siswa (89%) pada siklus II terjadi peningkatan sebesar 27% dan telah memenuhi 

kriteria ketuntasan secara klasikal sebesar 75%. Demikian juga halnya pada nilai 

tertinggi dan terendahnya, semua mengalami peningkatan.  

Dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan selama 2 siklus pada mata 

pelajaran IPS ternyata penggunaan media gambar dapat mempengaruhi hasil 

belajar siswa dimana terjadi peningkatan nilai yang didapat.Oleh karena itu sangat 

disarankan kepada guru untuk menggunakan media gambar dalam pembelajaran 

sehingga siswa termotivasi dan aktif dalam pembelajaran mata pelajaran IPS. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan media gambar dapat meningkatkan hasil belajar 

IPS siswa kelas V SDN 014 Air Molek I Pasir Penyu tahun pelajaran 2015/2016. 

Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil belajar IPS siswa kelas V SDN 014 Air 

Molek I Pasir Penyu pada siklus I rataannya penurunan persentase ketidak 

ketuntasan belajar siswa dari 13 siswa (36,11%) menjadi 4 siswa (11,11%) dan 

terjadi peningkatan yang signifikan pada hasil belajar yang dicapai pada siklus II. 

Hasil belajar pada siklus I rataannya hanya 64,17 menjadi 72,78 pada siklus II, 

berarti sudah melebihi nilai KKM yang ditetapkan, yaitu sebesar 70, terjadi 
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peningkatan sebesar 2,78 point. Demikian pula halnya dengan ketuntasan belajar 

secara klasikal. Pada siklus I ketuntasan klasikal hanya 22 siswa (61%) menjadi 32 

siswa (89%) pada siklus II terjadi peningkatan sebesar 28%. Dengan demikian  

 

Saran 

Melalui penelitian yang telah dilaksanakan peneliti mengemukakan saran-

saran yang berhubungan dengan menggunakan media gambar dalam pembelajaran 

mata pelajaran IPS sebagai berikut: 

1. Kepada guru SDN 014 Air Molek I Pasir Penyu dapat menerapkan penggunaan 

media gambar sebagai salah satu alternatif pembelajaran yang dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Dilihat dari hasil yang diperoleh dalam mengerjakan LKS soal-soal latihan, 

peneniliti menyarankan bahwa dalam membuat LKS, soal-soal perlu 

direncanakan sedemikian rupa sehingga tidak ada soal-soal atau perintah soal 

yang membingungkan siswa. 

3. Sebelum dan selama penelitian berlangsung sebaiknya antara peneliti dan 

pengamat selalu mendiskusikan semua yang ada agara kesalahan serupa tidak 

terulang. 

4. Penelitian yang dilakukan sebanyak dua siklus ini sebaiknya dilanjutkan lagi ke 

siklus berikutnya, karena hasil yang diperoleh belum maksimal. 
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