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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan rendahnya hasil 

belajar IPA siswa di kelas IV SDN 20 Koto Gaek Guguk. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar IPA siswa 

kelas IV SDN 20 Koto Gaek Guguk berbantuan media gambar. Penelitian 

ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek penelitian ini 

adalah siswa kelas IV SDN 20 Koto Gaek Guguk yang terdiri atas 22 orang 

siswa. Penelitian ini terdiri dari dua siklus yang dilakukan melalui 4 

tahapan, yaitu: tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 

refleksi. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, 

dokumentasi, dan hasil tes belajar. Data yang terkumpul dianalisis secara 

kualitatif dan kuantitatif. Hasil analisis data penelitian menunjukkan 

bahwa pada aspek kognitif siklus I diperoleh rata-rata 74 dan untuk siklus 

II diperoleh rata-rata 89. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa media 

gambar dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IV SDN 20 Koto 

Gaek Guguk Kecamatan Gunung Talang. 

 

kata kunci: media gambar, hasil belajar, IPA 

 

PENDAHULUAN  

 

Menurut Maslichah (2006:7), “Ilmu Pengetahuan Alam adalah 

sebagai pengetahuan yang diperoleh lewat serangkaian proses yang 

sistematik dengan alam semesta”. Dengan demikian, penggunaan media 

dalam proses pembelajaran IPA, dapat meransang pikiran, perasaan, 

perhatian, dan kemampuan siswa dalam belajar, bagi guru dapat 

menyampaikan pesan atau isi pembelajaran dalam kegiatan mengajar 



Vol. 4, No. 1, Maret 2020                                                   ISSN: 2621-8852 

 

Jurnal Aufklarung  85 

 

 

yang dilakukan. Oleh sebab itu pemahaman guru terhadap jenis media 

yang dapat mendukung terlaksananya proses pembelajaran yang 

diharapkan dari siswa dalam perwujudannya merupakan terjadi interaksi 

antara guru, siswa, dan media pengajaran dalam proses pembelajaran. 

Kenyataan yang peneliti temukan dilapangan, kemampuan siswa 

sekolah dasar untuk menerapkan pembelajaran IPA di lingkungannya 

sehari-hari masih di bawah rata-rata, hal ini sebabkan guru hanya 

memberikan hafalan yang berupa fakta, konsep atau prinsip saja dalam 

proses pembelajaran, guru lebih banyak menggunakan metode ceramah, 

sehingga hasil belajar siswa tidak sesuai dengan yang diinginkan, dimana 

kurikulum menuntut agar siswa diarahkan pada pengalaman belajar 

dalam penggunaan media gambar. Kenyataan yang ada, belum 

sepenuhnya mengunakan media gambar, karena guru masih beranggapan 

bahwa pembuatan media gambar sangat rumit digunakan dan 

memerlukan waktu yang lama, dan tidak jarang pula guru tidak ada 

keterampilan dalam membuat gambar, akhirnya dalam pembelajaran IPA 

siswa kurang termotivasi dan kurang memahami konsep yang telah 

diberikan guru dan hasil belajar siswa  masih di bawah rata-rata. 

Untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi 

pembelajaran yang diberikan, sehingga hasil pembelajaran dapat 

ditingkatkan. Sebagaimana pendapat Maslichah (2006:1) yang 

menyatakan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh 

seseorang sesudah mengikuti proses pembelajaran. Hasil belajar siswa 

dikatakan baik apa bila ranah kognitif, afektif dan psikomotor meningkat. 

Ketiga aspek ini dapat diamati secara langsung dalam pembelajaran IPA, 

karena aspek pokok dalam pembelajaran IPA adalah membangkitkan rasa 
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ingin tahu siswa untuk menggali berbagai pengetahuan baru, dan 

akhirnya dapat mengaplikasikan dalam kehidupan mereka. 

Arsyad (2003:4) menyatakan bahwa media pembelajaran adalah 

semua alat bantu atau benda yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran dengan maksud untuk menyampaikan pesan atau informasi 

dari sumber, baik guru maupun lain kepada penerima atau siswa. Arsyad 

(2003:15) menambahkan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam 

proses pembelajaran dapat membangkitkan keinginan dan minat yang 

baru, membangkitkan motivasi dan ransangan proses pembelajaran, dan 

bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologi terhadap siswa. 

Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan 

sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian 

pesan dan isi pembelajaran pada saat itu. Di samping membangkitkan 

motivasi dan minat siswa, media pembelajaran juga dapat membantu 

siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan 

terpercaya, memudahkan penafsiran data, dan memadatkan informasi. 

Media gambar sangat penting digunakan dalam pembelajaran 

usaha memperjelas pengertian kepada siswa. Menurut Hujair (2009:72), 

media gambar adalah gambar yang mengkomunikasikan pesan secara 

singkat. Senada dengan pendapat Hujair,  Susilana (2007:175) menyatakan 

bahwa dengan menggunakan media gambar pengalaman dan pengertian 

siswa menjadi lebih luas, lebih jelas dan tidak mudah dilupakan, serta 

lebih konkret dalam ingatan dan asosiasi siswa. Menurut Sudjana 

(2009:13), media gambar adalah media visual dasar atau media pandang 

berbentuk dua dimensi yang dapat mengungkapkan fakta atau informasi. 
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Ariani (2006:14) mengemukakan bahwa beberapa fungsi media 

gambar adalah: mengembangkan kemampuan visual, mengembangkan 

imajinasi siswa, membantu meningkatkan penguasaan siswa terhadap 

hal-hal abstrak atau peristiwa yang tidak mungkin dihadirkan dalam 

kelas, dan mengembangkan kreativitas siswa. Kurniasih (2016:44) bahwa 

penggunaan media gambar ini memiliki beberapa langkah yaitu: (1) guru 

menyampaikan tujuan yang ingin dicapai, (2) guru menyampaikan 

pengantar pembelajaran, (3) guru memperlihatkan gambar-gambar yang 

telah disiapkan, (4) siswa dipanggil atau berkelompok (diskusi kelompok) 

untuk mengurutkan gambar, (5) guru menanyakan alasan logis urutan 

gambar (presentasi), dan (6) guru menanamkan konsep berdasarkan 

gambar. 

METODOLOGI 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian tindakan Kelas (PTK). 

Penelitian ini dilakukan di kelas IV SDN 20 Koto Gaek Guguk Kecamatan 

Gunung Talang. Subjek penelitian adalah siswa kelas IV SDN 20 Koto 

Gaek Guguk berjumlah 22 orang. Penelitian ini terdiri atas dua siklus 

dengan 4 tahapan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 

refleksi. Secara umum ada dua teknik yang dapat digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam satu penelitian. Dua teknik itu adalah teknik 

tes dan teknik non tes. Data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis 

dengan menggunakan model analisa kualitatif deskriptif, yaitu: analisis 

data dengan refleksi sejak pengumpulan data sampai seluruh data 

terkumpul.  
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil penilaian berupa tes hasil belajar IPA siswa kelas 

IV SDN 20 Koto Gaek Guguk, maka dapat dijelaskan pencapaian tes hasil 

belajar siklus I sebagai berikut:  

 

No. Nama Siswa KKM Siklus I Ketuntasan  

ya tdk 

1 Alifia Khairani 76 90   √ - 

2 Andri Arasifin 76 70 - √ 

3 Arimbi 76 50 - √ 

4 Cita Laura 76 80 √ - 

5 Farel 76 80 √ - 

6 Fesa Rahma 76 60 - √ 

7 Hajriyah 76 60 - √ 

8 Kevin Yudika 76 80 √ - 

9 Kirana 76 80 √ - 

10 Latifah 76 60 - √ 

11 Givran 76 90 √ - 

12 Razif  76 50 - √ 

13 Refal  76 80 √ - 

14 Nurfhadilla 76 90 √ - 

15 Rachel J 76 100 √ - 

16 Raisya Aziz 76 80 √ - 

17 Keysha 76 90 √ - 

18 Rahel Oktavia 76 70 - √ 

19 Raisya Nabila 76 80 √ - 

20 Yuzza Putra 76 80 √  

21 Jero Alhakim 76 60 - √ 

22 Arka  76 40 - √ 

 Jumlah  1620 13 9 

 Rata-Rata  74 - - 

 Kualifikasi  B 59 41 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui pencapaian hasil belajar 

IPA siswa kelas IV SDN 20 Koto Gaek Guguk. Aspek pengetahuan untuk 
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siklus I bernilai 74 dengan kategori baik dan belum tuntas. Terlihat siswa 

yang tuntas 13 orang dengan persentase 59%, masih jauh dari kriteria 

yang diharapkan yaitu di atas 75%. Hasil penilaian berupa tes hasil belajar 

IPA siswa kelas IV SDN 20 Koto Gaek Guguk pada siklus II sebagai 

berikut: 

 

No. Nama Siswa KKM Siklus II Ketuntasan  

ya tdk 

1 Alifia Khairani 76 100 √ - 

2 Andri Arasifin 76 80 √ - 

3 Arimbi 76 70 - √ 

4 Cita Laura 76 100 √ - 

5 Farel 76 90 √ - 

6 Fesa Rahma 76 80 √ - 

7 Hajriyah 76 90 √ - 

8 Kevin Yudika 76 100 √ - 

9 Kirana 76 100 √ - 

10 Latifah 76 80 √ - 

11 Givran 76 100 √ - 

12 Razif  76 80 √ - 

13 Refal  76 100 √ - 

14 Nurfhadilla 76 100 √ - 

15 Rachel J 76 100 √ - 

16 Raisya Aziz 76 90 √ - 

17 Keysha 76 100 √ - 

18 Rahel Oktavia 76 80 √ - 

19 Raisya Nabila 76 90 √ - 

20 Yuzza Putra 76 90 √ - 

21 Jero Alhakim 76 80 √ - 

22 Arka  76 60 - √ 

 Jumlah  1960 20 2 

 Rata-Rata  89 - - 

 Kualifikasi  SB 91 0 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui pencapaian hasil belajar 

IPA siswa kelas IV SDN 20 Koto Gaek Guguk pada siklus II. Aspek 

pengetahuan untuk siklus II bernilai 89 dengan kategori sangat baik. 

Jumlah siswa yang tuntas sudah mencapai 20 orang dengan persentase 

91%. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka terbukti bahwa 

hasil belajar siswa kelas IV SDN 20 Koto Gaek Guguk pada pembelajaran 

IPA dapat ditingkatkan. Menurut Sudjana (2009:51), untuk meningkatkan 

mutu pendidikan dan pembelajaran dimasa yang akan dating diperlukan 

perubahan pola pikir yang akan dijadikan sebagai landasan pelaksanaan 

program pembelajaran, pada waktu yang lalu proses pembelajaran 

terfokus pada guru, dan kurang terfokus pada siswa, akibatnya kegiatan 

belajar mengajar lebih menekankan pada pengajaran dan bukan pada 

pembelajaran.  

Menurut Hujair (2009:9), pembelajaran pada hakikatnya adalah 

proses komunikasi, yaitu proses enyampaian pesan dari sumbe pesan ke 

penerima pesan melalui saluran atau media tertentu. Untuk itu, proses 

komunikasi harus diciptakan dan diwujudkan melalui kegiatan 

penyampaian pesan, tukar menukar pesan ata informasi dari setiap 

pengajar kepada pembelajar. Semua aktifitas tersebut dapat tercapai 

dengan penggunaan media yang tepat seperti media gambar. 

Terlihat sebelum penelitian tindakan kelas hasil belajar kognitif 

siswa kelas IV SDN 20 Koto Gaek Guguk masih rendah. Setelah dilakukan 

tindakan penelitian maka didapat hasil penilaian untuk aspek kognitif 74 

dan untuk aspek proses (afektif dan psikomotor) adalah 74. Siswa masih 

belum mengalami perkebangan yang baik dalam hal bekerjasama dalam 
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kelomok, masih ada siswa yang maunya sendiri, siswa kurang memiliki 

keberanian untuk bertanya dan menjawab. 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Penggunaan media gambar merupakan salah satu media yang 

dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar ipa siswa kelas IV 

SDN 20 Koto Gaek Guguk. Proses pembelajaran dapat ditingkatkan dari 

siklus I ke siklus II. Hasil belajar siswa, aspek kognitif siklus I adalah 74 

pada siklus II meningkat menjadi 89. Oleh sebab itu, disarankan agar guru 

sekolah dasar hendaknya dapat meningkatkan semangat dan kreatifitas 

siswa dalam belajar, yaitu menggunakan media dalam belajar yang 

bervariasi salah satunya yaitu media gambar. Selain itu, kepala sekolah 

dasar kiranya dapat memberikan perhatian kepada guru terutama dalam 

penyediaan media dan alat pembelajaran dalam proses pembelajaran. 
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