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ABSTRAK 

Rendahnya hasil belajar siswa menjadi dasar dari penelitian ini. Dalam 

proses pembelajaran banyak sekali model pembelajaran yang dapat diterapkan 

dengan tujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Guru harus dapat 

mengkombinasikan atau menerapkan model pembelajaran yang tepat.   

Penggunaan media gambar dan pada pertemuan berikutnya siswa sudah mulai 

menyenangi pembelajaran IPA, kerena dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan 

semangat belajar. Setelah dilakukan evaluasi pada UH-1 dan UH-2 hasil belajar 

siswa menunjukkan peningkatanyaitupada prasiklus hanya 11 siswa yang 

mencapai KKM (75) atau 39,28 % saja. Pada siklus 1 naik menjadi 17 siswa atau 

61 % dan pada siklus 2 juga meningkat menjadi 23 siswa atau 82,14%. Sehingga 

bisa disimpulkan dengan menggunakan media gambar dapat memperbaiki proses 

pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar siswa. Diharapkan kepada guru 

dapat menggunakan media gambar dalam proses pembelajaran IPA 

 

Kata Kunci : media gambar, Hasil Belajar. 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Kegiatan belajar mengajar yang selama ini dilaksanakan di SDN 016 Sekip 

Hulu Rengat selalu menggunakan metode yang monoton artinya dari tahun 

ketahun tidak pernah mengalami perubahan karena adanya perubahan kondisi 

mereka akan mengalami permasalahan yang tidak mereka sadari. Oleh karena itu, 

sebagai seorang guru harus tahu apa kebutuhan anak didik terutama dalam 

penyampaian materi pelajaran. Sehingga perlu seorang guru untuk mengadakan 

variasi metode pembelajaran dalam kegiatan belajar dan mengajar. Manakah yang 

lebih bagus cara penyampaian materi supaya hasil belajar bagus dan memuaskan. 

Berdasarkan hasil observasi hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA 

dapat dikatakan bahwa pemahaman konsep IPA pada materi Sumber Daya Alam 

belum tentu optimal. Hal ini ditunjukan dari nilai rata-rata belum mencapai kriteria 

ketuntasan minimum (KKM). Dari 28 siswa hanya 11 orang yang mendapat nilai 

bagus. Sisanya 17 orang belum mencapai KKM. Hal ini diperkuat dengan 

kemampuan siswa dalam memahami materi. Pada umumnya siswa menganggap 
IPA merupakan pelajaran yang susah dimengerti. Kurang konsentrasi menghadapi 

pelajaran karena kurang dimengerti.Adapun identifikasi masalah adalah sebagai 

berikut siswa kurang tertarik pada mata pelajaran yang disajikan.Media yang 
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digunakan kurang memadai. Penejelasan masih monoton sehingga sulit dipahami 

siswa.Dan Kemampuan siswa berbeda 

Peneliti melakukan tindakan untuk mengatasi permasalahan konsep IPA 

pada materi Sumber Daya Alam dapat ditingkatkan. Dalam pembelajaran IPA SD, 

agar bahan pengajaran yang disampaikan menjadi lebih mudah dipahami siswa, 

diperlukan alat bantu pembelajaran yang disebut media. Media adalah alat bantu 

pembelajaran yang secara sengaja dan terencana disiapkan atau disediakan guru 

untuk menjelaskan bahwa pelajaran, serta digunakan siswa untuk terlibat langsung 

dalam pembelajaran IPA. Peralatan yang akan digunakan didalam kelas dapat 

digunakan untuk mengerjakan suatu tugas, tempat menulis pelajaran, membuat 

grafik, menampilkan gambar, tabel, memberikan penjelasan, mengamati dan 

mempelajari hasil perhitungan, menyelidiki suatu pola dan belatih soal-soal. 

Media gambarmerupakan salah satu alat bantu pembelajaran yang tepat 

untuk permulaan bagi guru baru yang hendak mengadakan perubahan pengajaran. 

Guru menjelaskan materi secara singkat dan kemudian siswa mengerjakan LKS 

bersama-sama. Setelah itu semua siswa menjelaskan LKS secara bergantian dan 

siswa yang menjawab benar akan mendapat penghargaan. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang 

“Penggunaan Media Gambar Guna Meningkatkan Hasil Belajar IPA Kelas IV 

SDN 016 Sekip Hulu Tahun Ajaran 2017/2018” 

 

Rumusan masalah 
Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai 

berikut“Apakah penggunaan media gambar dapat meningkatkanhasil belajar IPA 

siswa kelas IV SDN 016 Sekip Hulu Rengat semester genap tahun pelajaran 

2017/2018 pada materi Sumber Daya Alam, Lingkungan, Teknologi dan 

Masyarakat?’’ 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk memperbaiki dan 

meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IV SDN 016 Sekip Hulu Rengat 

semester genap tahun pelajaran 2017/2018 pada materi Sumber Daya Alam, 

Lingkungan, Teknologi dan Masyarakat. Bagi guru dapat meningkatkan kinerja 

dan pengetahuan guru yang profesional sehingga menghasilkan pendidikan yang 

bermutu. Khususnya bagi  siswa agar lebih tertarik dan memudahkan siswa dalam 

pemahaman konsep IPS melalui metode diskusi kelompok. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Media Gambar 

Asdam (2008) mengatakan bahwa media adalah suatu alat yang dipakai 

sebagai saluran (chanel) untuk menyampaikan suatu pesan (message) atau 

informasi dari suatu sumber (resource) kepada penerimanya (receiver). Dalam 

dunia pengajaran, pada umumnya pesan atau informasi tersebut berasal dari 
sumber informasi, yaitu guru, sedangkan penerima informasinya adalah siswa. 

Pesan atau informasi yang dikomunikasikan tersebut berupa sejumlah kemampuan 

yang perlu dikuasai oleh para siswa. 
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Di antara media pembelajaran, media gambar adalah media yang paling 

umum digunakan. Hal ini dikarenakan siswa lebih menyukai gambar dari pada 

tulisan. Menururt (Hamalik,2004), Media gambar adalah ”segala sesuatu yang 

diwujudkan secara visual dalam bentuk 2 dimensi sebagai curahan ataupun pikiran 

yang bermacam-macam seperti lukisan, potret, slide, film, strip, opaque 

proyektor”. Sehingga dapat dikatan bahwa pada dasarnya media gambar adalah 

alat visual yang dipakai sebagai saluran untuk menyampaikan suatu pesan, dan 

sesuatu yang diwujudkan secara visual ke dalam bentuk dua dimensi. 

Pemanfaatan media pembelajaran ada dalam komponen metode mengajar 

sebagai salah satu upaya untuk mempertinggi proses interaksi guru-siswa dan 

interaksi siswa dengan lingkungan belajarnya. Secara garis besar fungsi utama 

penggunaan media gambar menurut Hamalik (2004) adalah sebagai fungsi 

edukatif, artinya mendidik dan memberikan pengaruh positif pada pendidikan. 

Fungsi sosial, artinya memberikan informasi yang autentik dan pengalaman 

berbagai bidang kehidupan dan memberikan konsep yang sama kepada setiap 

orang. Fungsi  ekonomis, artinya memberikan produksi melalui pembinaan 

prestasi kerja secara maksimal. Fungsi politis, berpengaruh pada politik 

pembangunan. Fungsi seni budaya dan telekomunikasi, yang mendorong dan 

menimbulkan ciptaan baru, termasuk pola usaha penciptaan teknologi kemediaan 

yang modern.  

Selain itu media gambar memiliki fungsi praktis seperti yang dikemukakan 

menurut Rohani (2007) bahwa media gambar dapat mengatasi perbedaan 

pengalaman pribadi peserta didik, mengatasi batas ruang dan kelas, mengatasi 

keterbatasan kemampuan indera, mengatasi peristiwa alam, menyederhanakan 

kompleksitas meteri, memungkinkan siswa mengadakan kontak langsung dengan 

masyarakat. Dari uraian tersebut sudah jelas bahwa gambar dapat mempermudah 

dan membantu proses pembelajaran guru di kelas. Media gambar dapat 

menjembatani kesulitan menjadi kemudahan dalam proses pembelajaran. 

Menurut Rahadi (2003) bahwa media gambar memiliki karakteristik seperti 

harus autentik, sederhana, ukuran gambar proporsional, memadukan antara 

keindahan dengan kesesuiannya, gambar harus sebagai media yang baik. Pada 

dasarnya semua media memiliki dampak positif dan negatif seperti pendapat yang 

dikemukakan oleh Sadiman (2006) bahwa media gambar memiliki dampak positif 

seperti lebih realistis menunjukkan pokok masalah yang dibandingkan dengan 

gambar verbal semata, gambar  dapat  mengatasi  batasan  ruang  dan  waktu, 

gambar dapat mengatasi keterbatasan pengamatan kita memperjelas masalah 

bidang apa saja, serta harganya murah dan mudah didapat serta digunakan. Selain 

memiliki dampak positif, suatu media tentu memiliki dampak negatif seperti yang 

dikemukakan oleh Rahadi (2003) bahwa media gambar ukurannya terbatas hanya 

dapat dilihat oleh sekelompok siswa, gambar diinterpretasikan secara personal dan 

subyektif, serta gambar disajikan dalam ukuran yang sangat kecil sehingga kurang 

efektif dalam pembelajaran. Dengan demikian media gambar merupakan salah 

satu teknik media pembelajaran yang efektif karena mengkombinasikan fakta dan 
gagasan secara jelas, kuat dan terpadu melalui pengungkapan kata-kata dan 

gambar. 
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Hasil Belajar 
Hasil belajar berupa perubahan perilaku atau tingkah laku. Seseorang yang 

belajar akan berubah atau bertambah perilakunya, baik yang berupa pengetahuan, 

keterampilan, atau penguasaan nilai-nilai atau sikap. Perubahan perilaku sebagai 

hasil belajar ialah perubahan yang dihasilkan dari pengalaman (interaksi dengan 

lingkungan), tempat proses mental dan emosional terjadi.  Perubahan perilaku 

siswa dalam proses pembelajaran menjadi sasaran dan tujuan yang akan menjadi 

acuan proses yang harus dicapai. Sedangkan Menurut Sujana (2004) “Hasil belajar 

adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima 

pengalaman dari belajarnya.” Hasil peristiwa belajar dapat muncul dalam berbagai 

jenis perubahan atau pembuktian tingkah laku seseorang. Usaha yang dilakukan 

seseorang secara sadar untuk mencapai perubahan tingkah laku dalam berinteraksi 

dengan lingkungannya.  

Dengan memperhatikan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan hasil yang telah dicapai setelah dilaksanakan program kegiatan belajar 

mengajar di sekolah. Hasil belajar dalam periode tertentu dapat dilihat dari nilai 

raport yang secara nyata dapat dilihat dalam bentuk angka-angka. Hasil belajar 

mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran. Proses penilaian terhadap 

hasil belajar dapat memberikan informasi kepada guru tentang kemajuan siswa 

dalam upaya mencapai tujuan-tujuan belajarnya melalui kegiatan belajar. 

Sedangkan hasil belajar Matematika yang dimaksud adalah kemampuan yang 

diperoleh siswa setelah kegiatan pembelajaran Matematika. Kemampuan  yang 

dicapai siswa tersebut dinyatakan dengan angka atau skor yang diperoleh dari tes 

yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran dengan menggunakan media 

gambar pada materi Sumber Daya Alam, Lingkungan, Teknologi dan Masyarakat 

di Kelas IV SDN 016 Sekip Hulu Rengat 

 

Proses Pembelajaran IPA 

Pembelajaran IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam 

secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan 

yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga 

merupakan proses penemuan. Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana 

bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek 

pengembangan lebih lanjut dalam menerapkan didalam kehidupan sehari-hari. 

Proses pembelajaran menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk 

mengembangkan kompetensi untuk menjelajahi atau memahami alam sekitar 

secara ilmiah. Pendidikan IPA diarahkan untuk inkuiri dan berbuat sehingga dapat 

membantu siswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang 

alam sekitar (BSNP,2007). 

Dalam pencapaian hasil belajar ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar siswa yaitu : 

1. Faktor Anak. Mencakup usia, kondisi, kesehatan fisik, kecerdasan, bakat, minat 

dan motivasi yang ada dalam diri siswa. 
2. Faktor Guru. Guru adalah manajer pembelajaran, menetapkan tujuan 

pembelajaran, membuat rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran 

secara efektif, menguasai materi dan metode pembelajaran, mengevaluasi 
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proses dan hasil pembelajaran, memotivasi dan membantu tiap anak untuk 

mencapai prestasi belajar secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangan 

dan kesempatan yang dimiliki anak. Untuk dapat menjalankan fungsi dan 

peranannya secara efektif, guru harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan 

meliputi kompetensi paedagogik, kompetensi professional, kompetensi sosial, 

dan kompetensi personal secara terintegrasi. 

3. Faktor Tujuan. Tujuan harus ditetapkan dan dirumuskan sebelum pembelajaran 

dilaksanakan. Rumusan tujuan bias berupa standar kompetensi yang harus 

dikuasai oleh anak atau prilaku yang harus diubah kearah yang lebih baik lagi. 

Tujuan harus dirumuskan secara jelas dan terukur agar guru dapat memotivasi 

anak untuk mencapainya, serta dapat diukur dan menilai tingkat keberhasilan 

belajar anak. 

4. Faktor Bahan Pelajaran. Bahan pelajaran adalah sesuatu yang harus disusun dan 

disiapkan sedemikian rupa oleh guru agar mudah diakses dan dipelajari oleh 

semua siswa. Cakupan materi dan tingkat kesukarannya harus disesuaikan 

dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Selain itu materi pelajaran harus 

dikemas dengan baik dengan menggunakan metode pembelajaran yang inovatif 

dan kreatif sehingga menantang anak untuk belajar serius dan menyenangkan. 

5. Faktor Ekonomis dan Administratif. Meliputi aspek sarana ruangan kelas, 

fasilitas dan peralatan yang diperlukan dalam pembelajaran disekolah, 

semuanya harus mudah diakses dan digunakan oleh siswa agar tujuan 

pembelajaran tercapai dengan optimal (Taufiq,2012). 

Dari pendapat para ahli diatas, maka hasil belajar siswa merupakan penentu 

akhir dalam rangkaian kegiatan aktivitas belajar. Hasil belajar juga merupakan 

faktor yang menunjang di dalam pendidikan. Secara umum belajar dipandang 

sebagai perwujudan nilai yang diperoleh siswa melalui proses belajar mengajar, 

bukti adanya proses pembelajaran yang diterima siswa adalah adanya perubahan 

tingkah laku. 

 

METODE PENELITIAN 

Subjek, Tempat dan Waktu Penelitian  

Subjek dalam penelitian adalah siswa kelas IV yang jumlah siswa 28 orang, 

terdiri dari 13 orang laki-laki dan 15 orang perempuan. Penelitian ini berlokasi 

SDN 016 Tahun Pelajaran 2017/2018 pada semester II. Pelaksanaan perbaikan 

pembelajaran dilaksanankan pada bulan April 2018 

 

Desain Prosedur Perbaikan Pembelajaran 

Dalam melakukan penelitian tindakan kelas ini penulis menggunakan jenis 

penelitian tindakan kelas (PTK). Pelaksanaan penelitian tindakan kelas dilakukan 

secara bersiklus. Siklus adalah putaran waktu dari sebuah kegiatan dalam 

penelitian tindakan kelas yang meliputi beberapa komponen atau tahapan 

diantaranya; perencanaan, melakukan tindakan atau pelaksanaan, pengamatan atau 

observasi dan refleksi. Peneliti melakukan dua siklus dalam kegiatan PTK.  
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Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan ada yang bersifat kuantitatif dan 

kaulitatif. Data yang diperoleh dikategorikan dan diklasifikasikan berdasarkan 

analisis kaitan logisnya, kemudian disajikan secara aktual dan sistematis dalam 

keseluruhan permasalahan dan kegiatan penelitian. 

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif dianalisis dengan menggunakan 

teknik analisis deskriptif dengan menentukan mean dan ketuntasan belajar secara 

individual maupun klasikal dan ditampilkan dalam bentuk persentase. Analisis 

tingkat keberhasilan atau ketuntasan belajar siswa setelah pembelajaran 

berlangsung pada setiap siklusnya. 

Data kualitatif berupa data hasil observasi proses pembelajaran, catatan 

lapangan, dan angket dalam pembelajaran. Data kualitatif dalam penelitian berupa 

data hasil observasi keterampilan guru dan aktivitas diorganisasikan ke dalam 

kategori sangat baik, baik, cukup dan kurang sesuai dengan skor yang telah 

ditetapkan. 

 

Indikator Keberhasilan 

Penelitian dikatakan berhasil dan ada peningkatan apabila keterampilan guru 

dalam pembelajaran dapat meningkat serta hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika mencapai ketuntasan 75% dengan nilai KKM 75.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Pra Siklus 

 Pada pembelajaran pra siklus mata pelajaan IPA kelas IVSemester II di SDN 

SDN 016 Sekip Hulu Rengat  tahun 2017/2018 dengan materi Sumber Daya Alam, 

Lingkungan, Teknologi dan Masyarakat hasilnya kurang memuaskan. Hasil belajar 

pada pra siklus dapat disajikan pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 1. Hasil Evaluasi Belajar Pra Siklus 

 
 Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 
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Siswa yang belum tuntas dalam pembelajaran sebanyak 17 siswa yang tidak tuntas 

(39,28%), yang tuntas hanya 11 siswa dengan presentase ketuntasan belajar adalah 

61 %. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa masih rendah dalam 

penguasaan materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Maka penulis perlu 

mengambil langkah untuk memperbaiki pembelajaran tersebut. 

 

Siklus I 
Perbaikan pembelajaran siklus I dilaksanakan pada hari Jumat , 114 April 

2017 pada pertemuan ketiga yaitu UH pada siklus I. Secara lengkap hasil 

perbaikan pembelajaran siklus I dapat dilihat pada tabel 2. 

 

Tabel 2 Hasil Evaluasi Belajar Siklus I 

 
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 

 

 Dari analisis hasil tes formatif siklus I dan gambar grafik diatas dalam 

pembelajaran IPA tentang Sumber Daya Alam,Lingkungan,Teknologi dan 

Masyarakatjumlah siswa yang mencapai atau lulus KKM adalah 17 orang siswa 

(61%) dari total keselruhan kelas dan jumlah siswa yang tidak lulus KKM adalah 

11 orang (32%). Hal ini menunjukkan bahwa hasil prestasi siswa sudah ada 

kemajuan atau peningkatan hasil belajar siswa, akan tetapi masih perlu 

ditingkatkan agar siswa dapat menguasai materi pelajaran IPA Sumber Daya 

Alam,Lingkungan,Teknologi dan Masyarakatyang diajarkan oleh guru. Maka 

penulis masih perlu segera mengambil langkah untuk memperbaiki pembelajaran 

tersebut, agar siswa dapat memahami materi sesuai dengan kompetensi yang harus 

dicapai dalam pembelajaran. 

 

Siklus II 

Perbaikan pembelajaran siklus II dilaksanakan pada hari Selasa  tanggal 17 

April 2017 dengan objek penulisan adalah siswa kelas IV SDN 016 Sekip Hulu 

Rengat . Dengan dibantu teman sejawat yang bertindak sebagai observer / penulis 
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pelaksanaan sesuai dengan rencana. Skenario pembelajaran berlangsung dengan 

baik. Pada akhir siklus yaitu tanggal 21 April 2017 Pertemuan ketiga 

pembelajaran, penulis mengadakan evaluasi hasil belajar untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan. Hasil perbaikan pembelajaran disajikan pada tabel 3 sebagai berikut. 

 

Tabel 3 Hasil Evaluasi Belajar Siklus II 

 
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 

 

Dari pelaksanaan perbaikan pembelajaran siklus II. Pada akhirnya 

pembelajaran IPA dengan materi Sumber Daya Alam, Lingkungan, Teknologi dan 

Masyarakat dikelas IV Semester II tahun pelajaran 2017/2018 di SDN 016 Sekip 

Hulu Rengat  dapat berhasil dengan memuaskan, lebih dari 75 % siswa tuntas 

belajar dengan nilai 75 ke atas. Setelah melalui kegiatan perbaikan pembelajaran 

siklus II maka hasil tes formatif mata pelajaran IPS pada akhir siklus II mengalami 

peningkatan yang signifikan. Dari tabel 3 dapat dilihat hasil evaluasi perbaikan 

pembelajaran siklus II, bahwa dari 28 siswa ada 5 siswa yang mendapat nilai di 

bawah 75 karena nilai terendah adalah 75 dalam hasil siklus II tersebut dan nilai 

tertinggi adalah 90 dari batas KKM yaitu 75.  

Dari hasil penulisan yang dilakukan diatas, dari pra siklus hingga siklus II, 

menunjukkan bahwa ada peningkatan dalam proses pembelajaran dan hasil belajar 

siswa yang dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini. 
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Tabel 4. Peningkatan Ketuntasan Hasil Belajar dan Nilai

 
Rata-rata 

 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 

 

 Dari tabel di atas siswa yang nilainya 75 ke atas pada evaluasi sebelum 

perbaikan pembelajaran ada 11 siswa dari 28 siswa atau 39,28 %. Pada perbaikan 

pembelajaran siklus I terjadi peningkatan. Siswa yang mendapat nilai 75 ke atas 

menjadi 17 siswa atau 62 % dan pada perbaikan pembelajaran siklus II yang 

mendapat nilai 75 ke atas menjadi 23 siswa atau 82,14 %.  

 

Pembahasan 

 Berdasarkan hasil penelitian mulai dari prasiklu, siklus I, sampai siklus II 

dapat dijelaskan bahwa ketercapaian KKM siswa meningkat setelah 

dilaksanakannya pembelajaran IPA dengan menggunakan Media gambar. 

 Pada prasiklus, siswa yang telah mencapai kriteria keberhasilan hanya 11 

siswa (39,28%) dari jumlah seluruhnya 28 siswa. Partisipasi belum terlihat dalam 

pembelajaran IPA. Siswa masih malu bertanya kepada guru, enggan disuruh maju 

ke depan kelas, mengobrol sendiri ketika guru menjelaskan serta ada yang 

mengganggu temannya sehingga suasana menjadi riuh, ada pula anak yang senang 

berkata kotor terhadap teman-temannya. Melihat hal ini guru dan peneliti sepakat 

untuk meningkatkan memperbaiki praktek pembelajaran terutama penggunaan 

metode pembelajaran. Metode yang akan digunakan adalah Metode Diskusi 

Kelompok kelompok. 

 Pada siklus I, siswa yang mencapai kriteria keberhasilan meningkat menjadi 

17 siswa (61%) dari 28 siswa. Pada siklus I ini, pembelajaran IPS sudah 

menggunakan media gambar. Pembelajaran IPa menggunakan media gambar tidak 

berfokus pada guru. Guru melakukan pengamatan, memberikan pengarahan dan 

bimbingan kepada kelompok yang mengalami kesulitan, sedangkan siswa 

bekerjasama memecahkan topik yang diberikan guru dengan kelompoknya 
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masing-masing. Siswa belajar bagaimana belajar dari orang lain, menanggapi 

pendapat orang lain, bagaimana memelihara kesatuan kelompok, dan belajar 

tentang teknik-teknik pengambilan keputusan yang amat berguna bagi mereka 

dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui aktivitas-aktivitas ini berangsur-angsur 

akan meningkatkan kecerdasan interpersonal siswa.  

 Peningkatan aktivitas siswa pada siklus I terlihat dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran. Siswa sudah mau bertanya dan menjawab pertanyaan dari 

guru, berani untuk berbicara didepan kelas walaupun masih malu-malu, dan dapat 

mengutarakan pendapatnya. Dibalik peningkatan tersebut, pelaksanaan siklus I 

juga masih memiliki kekurangan. Kekurangan itu adalah, jalannya diskusi masih 

dikuasai siswa yang aktif, ada beberapa siswa yang masih pasif, siswa masih malu-

malu dalam melaksanakan diskusi dan presentasi belum melibatkan partisipasi 

aktif seluruh peserta diskusi. Melihat hal tersebut, guru dan peneliti menyusun 

rencana perbaikan yang akan dilaksanakan dalam siklus II. 

 Pada siklus II, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 23 siswa 

(82,14%) sudah mencapai kriteria keberhasilan yang telah ditentukan. Guru 

melaksanakan pembelajaran berdasarkan perbaikan yang telah direncanakan 

sebelumnya. Guru menciptakan pembelajaran yang menyenangkan namun tetap 

terkontrol. Pembelajaran diselingi dengan lelucon-lelucon yang bertujuan untuk 

menarik perhatian siswa. Siswa menjadi lebih antusias mengikuti pembelajaran. 

Mereka juga tidak tegang ataupun malu untuk bertanya pada guru dalam proses 

diskusi. Aktivitas siswa meningkat, siswa yang pasif sudah ikut berpartisipasi aktif 

dan terlihat kerjasama yang baik dalam setiap kelompok. Siswa dapat 

mengeluarkan pendapatnya, menghargai pendapat temannya, bertukar pendapat 

dan sudah terjadi interaksi dengan peserta diskusi dalam melakukan presentasi. 

Siswa juga dapat bergabung dengan teman lain selain teman akrabnya. 

 Pada akhir siklus II, masih dijumpai 5 siswa yang belum mencapai kriteria 

keberhasilan dari total seluruhnya 28 siswa. Hal ini dikarenakan siswa tersebut 

memang memiliki sifat yang sangat pemalu dan kurang percaya diri, sehingga 

dibutuhkan waktu yang lebih lama dan berkesinambungan agar kecerdasan 

interpersonal mereka meningkat. Pada dasarnya kriteria keberhasilan yang 

ditentukan telah tercapai karena sebanyak 82,14%, peneliti akan tetap 

memperhatikan 5 siswa yang belum berhasil. Perlakuan-perlakuan yang akan 

diberikan guru yaitu: lebih banyak memberikan kesempatan untuk tampil di depan 

kelas untuk memunculkan keberanian siswa, memberi motivasi untuk lebih 

percaya diri, dan melakukan pendekatan secara lebih mendalam. 

 Hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II 

walaupun disini peneliti tidak meneliti hasil belajar siswa. Peningkatan ini dirasa 

sangat baik karena selain berupaya untuk meningkatkan kecerdasan interpersonal 

siswa, kemampuan akademik siswa juga tidak terlupakan. 

 Dari observasi dan refleksi yang dilakukan guru dan peneliti, pelaksanaan 

pembelajaran IPA dengan menggunakan media gambar telah sesuai dengan yang 

diharapkan. Sebagian besar siswa sudah menunjukkan keaktifannya dalam 
pembelajaran. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa siswa dapat 

melaksanakan pembelajaran berangsur-angsur kecerdasan interpersonal siswa 

meningkat. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan media 
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gambar untuk meningkatkan Hasil pembelajaran IPA kelas IV pada materi Sumber 

Daya Alam, Lingkungan, Teknologi dan Masyarakat dalam pembelajaran IPA 

dinilai berhasil. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan dengan 

meggunakan media gambar pada mata pelajaran IPA siswa kelas IV  SDN 016 

Sekip Hulu 

Proses pelaksanaan pembelajaran IPA dengan menggunakan media gambar. 

Penggunaan media gambar ini telah memunculkan beberapa perilaku belajar siswa 

yang lebih baik. Perilaku tersebut berupa aktivitas siswa yang aktif dalam belajar, 

seperti siswa yang aktif bertanya, mengemukakan pendapat, dan berani tampil di 

depan. Siswa juga merasa senang dan berkesan positif dengan pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. 

Dilihat dari hasil kemampuan pemahaman siswa dalam belajar IPA yang 

diukur dengan hasil jawaban siswa terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan 

materi yang telah disampaikan dari setiap siklusnya mengalami peningkatan. 

Dibuktikan dengan peningkatan hasil belajar siswa. Ketuntasan belajar siswa juga 

terjadi peningkatan dari 61% pada siklus 1 meningkat jadi 82% pada siklus ke 2 

yang sekaligus menunjukkan bahwa pembelajaran telah tuntas. 

 

Saran 

Bagi Siswa 

Siswa diharapkan selalu aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, 

sehingga dapat dengan mudah memahami materi pembelajaran dan hasil belajar 

dapat meningkat.  

Bagi Guru 

Hendaknya dalam pelaksanaan pembelajaran IPA, guru menggunakan media 

gambar, karena dapat membantu meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPA 

Bagi Sekolah 

Memfasilitasi sarana dan prasarana untuk digunakan dalam pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran. 
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