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ABSTRAK 

Pembelajaran di SDN Rejosari 03 Kota Semarang masih menggunakan media 

seadanya dan nilai ketuntasan belajar secara klasikal belum mencapai 75% dari 

jumlah siswa. Penyebabnya pembelajaran belum menggunakan media 

pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Permasalahan dalam 

penelitian ini adalah bagaimana peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa 

setelah diberikan pembelajaran dengan media buku bergambar. Penelitian ini 

bertujuan mendeskripsikan peningkatan aktivitas dan hasil belajar materi 

pengolahan data setelah diberikan pembelajaran dengan media buku bergambar.  

Jenis penelitian ini penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian siswa kelas VI 

SDN Rejosari 03 Kota Semarang tahun pelajaran 2017/2018. Instrumen terdiri 

atas lembar pengamatan, lembar angket, dan lembar hasil belajar. Teknik 

analisis data secara deskriptif persentase. 

Peningkatan aktivitas siswa yaitu 73% menjadi 87% dan hasil belajar siswa 

dari 77% menjadi 91%. Pembelajaran matematika dengan media buku 

bergambar terbukti meningkat. Seyogyanya peneliti atau guru dapat 

menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan, 

misalnya seperti media buku bergambar.  

 

Kata Kunci: Media Bergambar, Aktivitas, Hasil Belajar. 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti bahwa ketersediaaan media 

pembelajaran disekolah masih terbatas pada materi tertentu seperti beberapa tiruan 

organ tubuh manusia, globe, bangun ruang, dan lcd. Di sekolah juga terdapat 

beberapa buku bergambar yang terdapat di perpustakaan tetapi hanya digunakan 

sebagai bahan bacaan siswa dan hanya cocok digunakan untuk kelas rendah. 

Pembelajaran yang dilakukan guru di sekolah hanya menggunakan media 

seadanya saja, guru lebih sering menggunakan lcd dan metode ceramah. 

Berdasarkan angket yang diberikan peneliti kepada siswa kelas VI dijumpai hanya 

7 dari 22 siswa yang menyukai mata pelajaran matematika. Hal tersebut 

menunjukan bahwa minat belajar siswa terhadap mata pelajaran matematika 

masih tergolong rendah sehingga aktivitas siswa pun juga tergolong rendah. Dari 

data hasil belajar matematika siswa kelas VI banyak nilai dibawah Kriteria 
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Ketuntasan Minimum (KKM) sekitar 85% dari jumlah siswa, padahal nilai 

Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 65. Dijumpai 

9 nilai siswa dari 22 siswa yang tidak mencapai KKM. 

Berdasarkan beberapa permasalahan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

permasalahan timbul karena tidak adanya media yang cocok dan dapat digunakan 

guru untuk mengajarkan materi pengolahan data pada saat pembelajaran. Oleh 

sebab itu untuk menumbuhkan minat siswa dalam pembelajaran pengolahan data 

pada mata pelajaran matematika dibutuhkan media pembelajran yang inovatif 

sehingga minat dan ide siswa dapat dipacu melalui media pembelajaran tersebut. 

Salah satu media yang dapat digunakan untuk membantu membangkitkan minat 

siswa akan matematika yaitu tulisan bergambar. Gambar membantu orang untuk 

dapat menangkap ide atau informasi yang terkandung didalamnya dengan jelas, 

lebih jelas dari pada yang diungkapkan oleh kata-kata. Gambar dapat 

menggantikan kata verbal, mengkongkritkan yang abstrak, dan mengatasi 

pengamatan manusia. Gambar dengan warna-warna yang menarik juga dianggap 

mampu menarik perhatian orang, baik anak-anak maupun orang dewasa. Untuk 

itu pemilihan media buku bergambar yang didalamnya lebih menekankan gambar-

gambar yang berwarna sebagai penyampai materi diharapkan bisa menjadi 

pemacu siswa untuk tertarik dan mampu melakukan pengolahan data secara 

mandiri. Selain itu pemilihan media ini juga diharapkan dapat membantu guru 

dalam menyampaikan materi pengolahan data dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan pemaparan tersebut peneliti termotivasi untuk melakukan 

penelitian dengan media pembelajaran buku bergambar yang bertujuan untuk 

memperbaiki kualitas pembelajaran dalam memahami dan melakukan pengolahan 

data. Adapun judul penelitian ini adalah “Penggunaan Media Buku Bergambar 

untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Materi Pengolahan Data Pada 

Siswa Kelas VI Semester II SDN Rejosari 03 Semarang Tahun pelajaran 

2017/2018”. 

 

Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peningkatan 

aktivitas belajar siswa setelah diberikan pembelajaran dengan media buku 

bergambar? dan bagaimana peningkatan hasil belajar materi pengolahan data 

setelah diberikan pembelajaran dengan media buku bergambar? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan peningkatan aktivitas belajar 

siswa setelah diberikan pembelajaran dengan media buku bergambar dan 

mendeskripsikan peningkatan hasil belajar materi pengolahan data setelah 

diberikan pembelajaran dengan media buku bergambar. 

 

Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 1) memberikan pemahaman tentang konsep 

materi pelajaran pengolahan data dan dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar matematika., 2) memberikan informasi dan pengalaman empirik tentang 
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pembelajaran materi pengolahan data dan memberikan motivasi kepada guru 

untuk senantiasa melakukan inovasi pembelajaran matematika.  

 

KAJIAN PUSTAKA 

Buku Bergambar 

Huck (1987) dalam Nurgiyatoro (2010:153) menyatakan pengertian buku 

bergambar (picture book) menunjuk pada buku yang menyampaikan pesan melalui 

dua cara, yaitu melalui ilustrasi dan tulisan. 

Slamet Suyanto dalam Riyani (2015:24) menyatakan “buku bergambar  yang   

berwarna-warni  dengan  ukuran  huruf  yang   relatif  besar disediakan agar anak 

tertarik membaca secara mandiri”. 

Dari pembahasan di atas buku bergambar materi pengolahan dibuat dengan 

memadukan gambar/ilustrasi berupa grafik dengan teks. Gambar dalam buku 

bergambar materi pengolahan data dibuat berwarna-warni agar menarik untuk 

anak dan dilengkapi teks untuk menjelaskan gambar yang ada. 

Buku bergambar dapat digunakan untuk membantu anak mengenal 

lingkungan dan benda-benda yang belum anak  tahu. Stewing dalam Riyani 

(2015:27) menyatakan ada tiga manfaat buku bergambar, yaitu (a) membantu 

masukan bahasa kepada anak-anak; (b) memberikan masukan visual bagi anak- 

anak; dan (c) menstimulasi kemampuan visual dan verbal anak-anak; Dengan 

demikian melalui buku bergambar anak dapat memberikan komentar atau reaksi 

terhadap gambar.  

Dengan mengajukan dan menggali komentar anak, guru dapat memahami 

suatu bahasa dan kebiasaan anak dalam bereaksi terhadap buku. Selanjutnya guru 

dapat membantu anak mempertajam kemampuan anak untuk mengekspresikan 

apa yang mereka perhatikan dan juga membantu cara mereka bereakasi terhadap 

buku bergambar.  

Kelebihan media buku bergambar sifatnya sangat konkret lebih realistis 

dibandingkan media verbal, dapat memperjelas suatu masalah dalam bidang apa 

saja baik untuk usia muda atau tua, murah harganya dan tidak memerlukan 

peralatan khusus dalam penyampaiannya, sedangkan kekurangan media buku 

bergambar adalah gambar hanya menekankan persepsi indera mata, ukuranya 

sangat terbatas untuk kelompok besar 

 

Perlunya Aktivitas dalam Belajar 

Sardiman (2010:96) memberikan petunjuk bahwa yang lebih banyak 

melakukan aktivitas di dalam pembentukan diri adalah siswa itu sendiri, sedang 

guru memberikan bimbingan dan merencanakan segala kegiatan yang akan 

diperbuat oleh siswa. Pendapat Sardiman sangat jelas bahwa dalam kegiatan 

belajar siswa harus aktif  berbuat karena dalam belajar sangat diperlukan aktivitas, 

tanpa aktivitas proses belajar tidak mungkin berjalan dengan baik. 

Nasution (2004:88) mengatakan pengajaran modern mengutamakan 

aktivitas siswa. Pembelajaran dapat memberikan hasil yang optimal apabila siswa 

mempunyai aktivitas yang tinggi dalam mengikuti pembelajaran, sedangkan guru 

bertindak sebagai fasilitator. Aktivitas siswa dalam pembelajaran merupakan 
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keaktifan siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan baru dengan dilandasi 

pengetahuan awal yang telah dimilikinya. 

Menurut Megawangi (2005:89) belajar dipahami melalui tiga hal, yaitu: a) 

belajar merupakan sebuah proses konstruksi pengetahuan, bukan merupakan 

perekaman atau absorpsi pengetahuan; b) ketika belajar, seseorang perlu 

menggunakan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya untuk mengkonstruksi 

pengetahuan baru; dan c) belajar sangat dipengaruhi oleh situasi ketika proses 

belajar itu terjadi. 

Berdasarkan pendapat di atas agar siswa dapat belajar secara optimal maka 

siswa perlu mengkonstruksi secara aktif terhadap pengetahuan baru yang ada 

dengan didukung pengetahuan yang dimiliki sebelumnya dan situasi tempat 

berlangsungnya proses pembelajaran. Pengkonstruksian pengetahuan secara aktif 

dapat dilakukan dengan diskusi kelompok. 

Sardiman (2010:101) menggolongkan aktivitas belajar dalam beberapa 

klasifikasi, antara lain: a) visual activities, seperti: membaca, memperhatikan 

gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain, b) oral activities, seperti: 

menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, 

mengadakan wawancara, diskusi, interupsi, c) listening activities, seperti: 

mendengarkan uraian, percakapan, diskusi, musik, pidato, d) writing activities, 

seperti: menulis cerita, karangan, laporan, angket, meyalin, e) drawing activities, 

seperti: menggambar, membuat grafik, peta, diagram, f) motor activities, seperti: 

melakukan percobaan, membuat konstruksi, bermain, berkebun, g) mental 

activities, seperti: menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, 

melihat hubungan, mengambil keputusan, dan h) emotional activities, seperti: 

menaruh minat, bersemangat, bergairah, antusias, berani. 

Aktivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segera berkelompok 

dengan tertib, berpartisipasi aktif saat diskusi kelompok, percaya diri untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok, berpendapat dan bertanya dengan baik 

selama KBM, menjawab pertanyaan dari teman dalam diskusi kelompok/ diskusi 

kelas, menyelesaikan tugas diskusi/ pembuatan diagram dengan baik, 

memanfaatkan buku bergambar, menyelesaikan soal-soal latihan, Merapikan meja 

kursi kelompok dan membersihkan kelas, dan membuat kesimpulan. 

 

Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari proses 

belajar. Hasil belajar juga dapat diartikan sebagai kemampuan aktual yang diukur 

secara langsung. Hasil pengukuran belajar inilah akhirnya akan mengetahui 

seberapa jauh tujuan pendidikan dan pengajaran yang telah dicapai. 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.  

Berdasarkan teori Taksonomi Bloom, hasil belajar dalam rangka studi 

dicapai melalui tiga ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Perinciannya 

adalah sebagai berikut: 1) ranah kognitif adalah kemampuan intelektual siswa 

dalam berpikir, mengetahui, dan memecahkan masalah. Ranah kognitif berkenaan 

dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek yaitu pengetahuan, 
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pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan penilaian, 2) ranah afektif adalah 

ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah Afektif berisi perilaku-

perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, 

apresiasi, dan cara penyesuaian diri, dan 3) ranah psikomotor adalah kemampuan 

yang menyangkut kegiatan otot dan fisik. Ranah psikomotorik meliputi 

keterampilan motorik, manipulasi benda-benda,koordinasi neuromuscular 

(menghubungkan dan  mengamati). 

Aktivitas siswa dan hasil belajar saling berkaitan. Aktvitas siswa dalam 

belajar akan terbentuk melalui pembelajaran menggunakan media buku 

bergambar yang memberi kemudahan kepada siswa dalam memahami materi 

pembelajaran sehingga hasil belajar dapat meningkat. 

Hasil belajar seorang siswa dikatakan tuntas apabila telah memperoleh nilai 

tes memenuhi standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sesuai dengan yang 

telah ditetapkan oleh sekolah. Dalam penelitian ini, siswa  dikatakan tuntas jika 

menguasai sedikitnya 65% materi yang diberikan atau telah memperoleh nilai tes 

hasil belajar lebih dari atau sama dengan 65. Sedangkan dikatakan tuntas secara 

klasikal apabila banyak siswa yang tuntas mencapai KKM dalam kelas tersebut 

lebih dari atau sama dengan 75%. 

 

Pembelajaran Matematika 

Pada umumnya guru mengajarkan matematika dengan menerangkan konsep 

dan operasi matematika, memberi contoh mengerjakan soal, serta meminta siswa 

untuk mengerjakan soal yang sejenis dengan soal yang sudah diterangkan guru. 

Model ini menekankan pada menghafal konsep dan prosedur matematika guna 

menyelesaikan soal. Model pembelajaran ini disebut mekanistik. (sebagaimana 

dikutip dalam Sundayana: 2014). 

Guru menekankan pembelajaran matematika bukan pada pemahaman siswa 

terhadap konsep dan operasinya, melainkan pada pelatihan simbol-simbol 

metematika dengan penekanan pada pemberian informasi dan latihan penerapan 

algoritma. Guru bergantung pada metode ceramah, siswa yang pasif, sedikit tanya 

jawab, dan siswa mencatat dari papan tulis. 

 

Penelitian yang relevan 

Penelitian yang dilakukan oleh Azizah, Nur (2016) yang berjudul 

“Pengembangan Media Pembelajaran Buku Bergambar Pada Mata Pelajaran 

Bahasa Indonesia Materi Menulis Puisi Kelas III Madrasah Ibtidaiyah 

Darussalamah Tajinan Malang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan 

produk berupa media buku bergambar, mendeskripsikan hasil kemenarikan media 

buku bergambar, dan mengetahui efektivitas penggunaan media pembelajaran 

buku bergambar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materi menulis puisi. Hasil 

penelitian berupa hasil analisa pengembangan media yaitu analisa kemenarikan 

dan keefektifan media pembelajaran buku bergambar dan produk berupa buku 

bergambar yang berisi materi sastra dalam menulis puisi dalam bentuk syair bebas 

ini telah diperiksa dan divalidasi oleh para ahli dan reviewer ( Guru Kelas III) dan 

dinyatakan layak. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Sugita, Sangaji Bondan (2016) yang berjudul 

“Pengembangan Media Buku Matematika Bergambar (BOOKMEB) dalam 

Mengenalkan Operasi Penjumlahan pada Anak Taman Kanak-kanak Kelompok 

B”. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran buku 

matematika bergambar “Bookmeb” dalam mengenalkan operasi penjumlahan 

pada anak TK Taman Indria Nglampengan Dlingo Bantul. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian Brog and Gall dan mengikuti 5 langkah dari 10 

langkah yang ada. Media yang dikembangkan divalidasi oleh ahli materi dan ahli 

media sebelum melakukan uji coba awal terhadap anak. Secara keseluruhan media 

pembelajaran buku matematika bergambar “Bookmeb” sudah layak digunakan 

untuk mengenalkan operasi penjumlahan pada anak. Media pembelajaran buku 

bergambar “Bookmeb” dapat mempermudah anak untuk belajar matematika 

sederhana. 

Berdasarkan ketiga penelitan tersebut dapat diketahui bahwa penelitian 

tersebut memiliki relevansi dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan 

media pembelajaran berupa buku bergambar. Penelitian ini dikhususkan pada 

materi pengolahan data mata pelajaran matematika kelas VI SD Negeri Rejosari 

03 Semarang. Penelitian ini disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang dapat 

membuat siswa mau dan mampu untuk belajar secara mandiri sehingga dapat 

meningkatkan kemampuan pengolahan data siswa kelas VI SD Negeri Rejosari 03 

Semarang. 

 

METODE PENELITIAN 

Subjek, Waktu, dan Lokasi Penelitian 

Subjek penelitian adalah aktivitas dan hasil belajar yang diperoleh atau 

dicapai siswa kelas VI yang terdiri 22 siswa yaitu 11 siswa laki-laki dan 11 siswa 

perempuan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2018 sampai dengan 

bulan April 2018. Siklus I pertemuan pertama dilaksanakan hari Kamis tanggal 8 

Februari 2018, pertemuan kedua hari Kamis tanggal 15 Februari 2018. Siklus II 

pertemuan pertama dilaksanakan hari Kamis tanggal 8 Maret 2018, pertemuan 

kedua hari Kamis tanggal 15 Maret 2018. Penelitian ini dilaksanakan di SD 

Negeri Rejosari 03 UPTD Pendidikan Kecamatan Semarang Timur Kota 

Semarang.  

Data penelitian ini adalah data pelaksanaan yaitu proses pelaksanaan 

pembelajaran pengolahan data dan data hasil yaitu data tentang hasil pelaksanaan 

pembelajaran pengolahan data melalui media buku bergambar. 

Rancangan penelitian tindakan kelas mengacu pada model yang 

dikembangkan oleh Hopkins (Suharsimi Arikunto 2006, Zainal Aqib 2007) yang  

terdiri atas berbagai kegiatan yakni perencanaan (planning), tindakan (acting), 

observasi (observing), dan refleksi (reflecting). 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data kuantitatif. 

Cara pengambilan data penelitian ini dengan menggunakan metode observasi, 

angket, dan metode tes. Sedangkan instrumen pengumpulan data pada penelitian 
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ini adalah dengan lembar observasi aktivitas siswa, lembar angket siswa, dan 

lembar soal tes. 

 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan menggunakan analisis deskriptif 

persentase. Hasil pengamatan aktivitas siswa dianalisis secara deskriptif  dengan 

menggunakan statistik persentase. Selanjutnya, untuk mengetahui persentase 

perolehan nilai digunakan rumus sebagai berikut: 

NP  =   ∑N x 100% 

  S 

Keterangan: 

NP   : Nilai Persentase 

∑ N : Jumlah nilai yang diperoleh siswa 

S      : Jumlah Siswa 

Hasil perhitungan nilai siswa ini kemudian dibandingkan, yaitu antara hasil 

tes siklus I dan hasil tes siklus II, kemudian dihitung persentase peningkatan nilai 

setiap aspek pada siklus I dan siklus II. Hasil ini akan memberikan gambaran 

mengenai persentase peningkatan kompetensi siswa dalam pembelajaran 

pengolahan data 

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah meningkatnya hasil 

belajar siswa dengan sekurang-kurangnya seluruh siswa dapat mencapai kriteria 

ketuntasan belajar 75%. Dalam BNSP (2006) ketuntasan belajar ideal untuk setiap 

indikator adalah 0-100 % dengan batas kriteria ideal minimum 75%. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Tes awal yang dilaksanakan pada  ulangan umum semester I diperoleh nilai 

matematika rata-rata 64,5 dapat dijadikan dasar situasi dan kondisi pembelajaran 

matematika siswa SD Negeri Rejosari 03 pada tahun pelajaran 2017/2018 yang 

sebenarnya. 

 

Hasil Tes Siklus I dan II  

Aktivitas Siswa Siklus I 

Persentase rata-rata aktivitas siswa pada siklus I sebesar 70% pada RPP 1 

dan 73% pada RPP 2. Aktivitas siswa pada proses kegiatan pembelajaran siklus I 

dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

  
 

 

 

 

 

Gambar 1. siswa belajar berkelompok       Gambar 2. siswa mempresentasikan         

Hasil kerja kelompoknya 
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Pada siklus I didapat rata-rata nilai sebesar 73,4 dengan ketuntasan siswa 

sebesar 77% (17 siswa) dan yang tidak tuntas sebesar 23% (5 siswa). Dengan 

demikian pembelajaran siswa pada siklus I mengalami peningkatan 18% atau 

peningkatan rata-rata kelas sebesar 8,9. 
 

Aktivitas Siswa Siklus II 

Persentase rata-rata aktivitas siswa pada siklus II 84% pada RPP 1 dan 87% 

pada RPP 2. Adanya peningkatan pencapaian aktivitas siswa ini menunjukkan 

bahwa media buku bergambar yang digunakan dapat dikatakan efektif. 

Aktivitas siswa pada proses kegiatan pembelajaran siklus II dapat dilihat 

pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 3 guru membimbing siswa         Gambar 4 siswa memaparkan hasil 

     karyanya    
Pada siklus II didapat rata-rata nilai sebesar 81,3 dengan ketuntasan siswa 

sebesar 91% (20 siswa). Dengan demikian pembelajaran siswa pada siklus II 

mengalami peningkatan 32% atau peningkatan rata-rata kelas sebesar 16,8.  

 

Pembahasan  

Hasil penelitian dengan menggunakan media buku bergambar menunjukkan 

peningkatan pencapaian aktivitas siswa. Hal ini terlihat dari meningkatnya 

persentase rata-rata aktivitas siswa selama mengikuti proses pembelajaran seperti 

tampak pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Peningkatan aktivitas siswa Siklus I dan Siklus II 

Aktivitas Siswa Siklus I Aktivitas Siswa Siklus II 

Pertemuan I  : 70% 

Pertemuan II : 73% 

Pertemuan I  : 84% 

Pertemuan II : 87% 

Sumber : Penelitian diolah (2018) 

 

Berdasarkan Tabel 1 aktivitas siswa selama pembelajaran mengalami 

peningkatan. Hal ini dapat dilihat persentase rata-rata dari aktivitas siswa pada 

siklus I sebesar 70% pada RPP 1 dan 73% pada RPP 2 sedangkan siklus II 

meningkat menjadi 84% pada RPP 1 dan 87% pada RPP 2. Peningkatan aktivitas 

siswa disebabkan media pembelajaran buku bergambar memberikan kemudahan 

kepada siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran dalam memahami materi 

pengolahan data. 
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Hal tersebut sesuai hasil penelitian Azizah tahun 2016 dan Rahmatika tahun 

2014 dimana melalui media pembelajaran buku bergambar dapat menunjukkan 

keberhasilan peningkatan pencapaian aktivitas siswa. 

Implementasi pembelajaran dengan media buku bergambar selain 

berpengaruh terhadap meningkatnya aktivitas siswa juga berpengaruh terhadap 

hasil belajar siswa. Pembelajaran dengan media buku bergambar apabila 

dilaksanakan dengan baik dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Peningkatan 

yang terjadi pada penelitian ini yaitu seperti pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Peningkatan hasil belajar siklus I dan siklus II 

Hasil Belajar Siklus I Siklus II 

Rata-rata 73,4 81,3 

Tuntas 17 (77%) 20(91%) 

Tidak tuntas 8 (23%) 2 (9%) 

Sumber : Penelitian diolah (2018) 

 

Berdasarkan tabel 2 rata-rata hasil belajar siklus I 73,4 dan siklus II menjadi 

81,3 dengan ketuntasan siklus I 77% (17 siswa) dan 91% (20 siswa) pada siklus 

II. 

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa aktivitas siswa dalam 

kegiatan pembelajaran berdampak positif terhadap hasil belajar siswa, sehingga 

semakin tinggi aktivitas siswa dalam pembelajaran semakin tinggi pula hasil 

belajar yang dicapai. Hal ini sesuai penelitian Sugita (2016), bahwa dengan media 

buku matematika bergambar dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat ditarik simpulan bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan media buku bergambar dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa kelas VI SDN Rejosari 03 pada pembelajaran matematika 

materi pengolahan data. Peningkatan aktivitas siswa tersebut yaitu dari 73% pada 

siklus I meningkat menjadi  87% pada siklus II. Ketuntasan hasil belajar siswa 

dengan pembelajaran menggunakan media buku bergambar mengalami 

peningkatan yang signifikan, yaitu dari 77% pada siklus I meningkat menjadi  

91% pada siklus II. Peningkatan tersebut dapat terjadi karena pada pembelajaran 

dengan media buku bergambar memberikan kemudahan kepada siswa dalam 

memahami materi pengolahan data. Dengan siswa mudah memahami materi 

pengolahan data tersebut maka hasil belajar siswapun juga dapat meningkat. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dikemukakan di atas, 

maka diajukan beberapa saran sebagai berikut: 1) guru seyogyanya menggunakan 

media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan sehingga aktivitas 

dan hasil belajar siswa dapat meningkat, dan 2) hendaknya para peneliti dapat 

menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan, 

misalnya seperti media buku bergambar. 
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