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Abstrak. Menurut peneliti, penggunaan media gambar dapat meningkatkan hasil belajar, 

karena media gambar dapat menimbulkan gairah belajar,memfokuskan dan menarik 

perhatian, memberikan perangsang yang sama untuk mempersamakan pengalaman dan 

persepsi. Menurut Arif S. Sadiman, 1999. Media gambar dapat membantu siswa dalam 

kemampuan  berbahasa, pernyataan kreatif, serta menafsirkan dan mengingat isi 

materi.Penelitian ini berdasarkan permasalahan : Apakah penggunaan media gambar 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V semester II dalam kegiatan pembelajaran 

IPA? Tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan hasil belajar siswa kelas V 

semester II pada mata pelajaran IPA dalam materi Organ Pernapasan Manusia dengan 

menggunakan media gambar di SDN 3 Tlogosari tahun pelajaran 2015-2016. Penelitian 

ini dilakukan dua siklus. Siklus pertama kurang berhasil karena ketuntasan belajar 

secara klasikal tidak tuntas, ketuntasan secara klasikal hanya mencapai 36,66%. 

Kemudian pada siklus kedua secara klasikal mencapai 96,66% dan dinyatakan tuntas. 

Simpulan dari penelitian ini adalah  penggunaan media gambar dapat meningkatkan 

hasil belajara siswa. Untuk itu penggunaan media gambar  dapat digunakan sebagai 

media dalam pembeljaran IPA.  

 

Kata kunci : Media  Pembelajaran, Media Gambar, IPA, Hasil Belajar. 

 

PENDAHULUAN 

Kemajuan suatu bangsa dapat dicapai melalui penataan dan peningkatan mutu 

pendidikan yang baik. Dengan peningkatan mutu pendidikan diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai itu, 

maka pendidikan harus adaptif dan inovatif terhadap perubahan dan tuntutan 

masyarakat. 

Arif. S. Sadiman,(1999) yang mengutip pendapat Gagne menyebut media 

“berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk 

belajar”. Menurut Edgar Dale dalam  Wina Sanjaya,(2007) pengalaman belajar yang 

diperoleh siswa dapat melalui proses perbuatan atau mengalami sendiri apa yang 

dipelajari, proses mengamati dan mendengarkan melalui media tertentu dan proses 

mendengarkan melalui bahasa. Semakin konkret siswa mempelajari bahan pengajaran, 
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semakin banyak pengalaman diperoleh. Sebaliknya semakin abstrak siswa 

mempelajari bahan pengajaran semakin sedikit pengalaman diperoleh. 

Penggunaan media pembelajaran dapat menimbulkan kegairahan belajar, 

memfokuskan/menarik perhatian memberikan perangsang yang sama untuk 

mempersamakan pengalaman dan persepsi. Media pembelajaran menjadikan belajar 

tidak terlupakan. Media yang menarik dapat membantu siswa dalam mengingat materi 

pelajaran yang telah diterima selama ini. Selain itu untuk membantu siswa agar siap 

mengahadapi ujian semester atau ujian akhir. 

Hasil refleksi yang peneliti lakukan pada siswa kelas V di SDN 3 Tlogosari 

Kecamatan Sumbermalang, yang hasilnya adalah sebagai berikut ; 

a. Rendahnya hasil belajar IPA khususnya pada materi alat pernapasan pada 

manusia yang dilakukan Pada semester II  tahun pelajaran 2015-2016 belum 

mencapai hasil yang optimal. Ketuntasan belajar siswa secara klasikal selalu di 

bawah 60%. Hal ini dianggap belum tuntas dari standar ketuntasan secara 

klasikal yang ditentukan, yaitu 85%. Dan tingkat keberhasilan siswa dalam 

mengerjakan soal ulangan harian tidak begitu memuaskan. 7 siswa  dari 30 siswa 

tidak tuntas dalam pembelajaran IPA. 

b. Siswa kurang aktif dan asyik dengan kegiatannya sendiri di kelas saat guru 

menerangkan pelajaran IPA. 

Berdasarkan kelemahan-kelemahan yang peneliti temukan dalam pembelajaran 

tersebut,maka peneliti ingin meningkatkan hasil belajar siswa tersebut dengan 

menerapkan penggunaan media gambar. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka dirumuskan  

Permasalahan sebagai berikut ; 

1. Apakah penggunaan media gambar dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas V SDN 3 Tlogosari Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo 

Semester II Tahun Pelajaran 2015-2016 ? 

2. Apakah penggunaan media gambar dapat meningkatkan motivasi belajar 

siswa kelas V SDN 3 Tlogosari Kecamatan Sumbermalang Kabupaten 

Situbondo Semester II Tahun Pelajaran 2015-2016 ? 

Adapun tujuan penelitian perbaikan pembelajaran adalah:  
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1. Meningkatkan hasil belajar siswa kelas V semester II dalam mata pelajaran 

IPA di SDN 3 Tlogosari Tahun Pelajaran 2015-2016. 

2. Mendeskripsikan apakah media gambar dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa kelas V semester II dalam mata pelajaran IPA di SDN 3 

Tlogosari Tahun Pelajaran 2015-2016. 

 

METODE PENELITIAN 

Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah semua siswa kelas V semester II 

SDN 3 Tlogosari Tahun Pelajaran 2015-2016 yang berjumlah 30 siswa. Sedangkan 

mata pelajaran yang akan diberikan adalah mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

dengan pokok bahasan Organ Pernapasan  Manusia. 

Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian 

untuk memperoleh data yang diinginkan.Penelitian ini bertempat di Kelas V SDN 3 

Tlogosari Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo. 

Waktu penelitian adalah waktu berlangsungnya penelitian atau saat penelitian ini 

dilangsungkan.Penelitian ini dilaksanakan pada semester II tahun pelajaran 2015-

2016. 

Proses penelitian ini menggunakan PTK, karena guru dianggap paling tepat 

melakukan PTK. Menurut Hopkins (dalam Igak Wardani) ” Pengaruh penelitian 

tentang mengajar terhadap praktek pembelajaran sangat kecil karena asumsi tentang 

mengajar yang digunakan para peneliti berbeda dengan asumsi yang digunakan para 

guru”. 

Tujuan PTK untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas aplikasi 

pembelajaran secara berkesinambungan sehingga dapat  meningkatkan mutu hasil 

belajar siswa.  

Penelitian tindakan kelas menggambarkan sebagai suatu proses yang dinamis 

meliputi aspek perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi yang merupakan langkah 

berurutan dalam satu siklus yang berhubungan dengan siklus berikutnya. 

Sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih, yaitu penelitian tindakan, maka 

penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan dari Kemmis,dan 

Taggart,dalam Arikunto,(2006), yaitu berbentuk spiral dari siklus yang satu ke siklus 

yang berikutnya. Setiap siklus meliputi planning (rencana), action (tindakan), 
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observation (pengamatan), dan reflection (refleksi).Langkah pada siklus berikutnya 

adalah perencanaan yang sudah direvisi, tindakan, pengamatan, dan refleksi.Sebelum 

masuk pada siklus 1 dilakukan tindakan pendahuluan yang berupa identifikasi 

permasalahan. Siklus spiral dari tahap-tahap penelitian tindakan kelas dapat dilihat 

pada gambar berikut; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Alur PTK 

Penjelasan alur di atas adalah: 

1. Rancangan/rencana awal, sebelum mengadakan penelitian peneliti menyusun 

rumusan masalah, tujuan dan membuat rencana tindakan, termasuk di dalamnya 

instrumen penelitian dan perangkat pembelajaran. 

2. Kegiatan dan pengamatan, meliputi tindakan yang dilakukan oleh peneliti sebagai 

upaya membangun pemahaman konsep siswa serta mengamati hasil atau 

dampak dari diterapkannya penggunaan media gambar 

3. Refleksi, peneliti mengkaji, melihat dan mempertimbangkan hasil atau dampak 

dari tindakan yang dilakukan berdasarkan lembar pengamatan yang diisi oleh 

pengamat. 
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4. Rancangan/rencana yang direvisi, berdasarkan hasil refleksi dari pengamat 

membuat rancangan yang direvisi untuk dilaksanakan pada siklus berikutnya. 

Pada desain prosedur perbaikan pembelajaran ini dilaksanakan dengan 2 

siklus dan setiap siklus satu kali pertemuan. Pada setiap siklus terdapat rencana, 

tindakan,observasi dan refleksi.Dibuat dalam 2 siklus dimaksudkan untuk 

memperbaiki sistem pengajaran yang telah dilaksanakan. 

a.  Siklus 1 

Penelitian ini terdiri dari dua siklus dengan tahapan per siklus: (1) 

perencanaan; (2) tindakan; (3) observasi; (4) refleksi. Siklus I akan dijadikan acuan 

terhadap perencanaan tindakan siklus II. Apabila dalam siklus I belum mencapai 

ketuntasan belajar siswa, maka dilanjutkan pada siklus II, dan apabila dalam siklus 

I telah mencapai ketuntasan belajar siswa, maka siklus II tidak dilanjutkan. 

1. Perencanaan  

Sebelum dilaksanakan penelitian, dalam hal ini menerapkan penggunaaan 

media gambar, peneliti mengadakan refleksi untuk mengetahui kendala yang 

dihadapi dalam pembelajaran IPA serta minat dan motivasi siswa dalam 

mempelajari IPA. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini meliputi : 

o Membuat skenario pembelajaran. 

o Membuat lembaran observasi untuk melihat bagaimana kondisi belajar 

mengajar di kelas. 

o Mendesain alat evaluasi untuk melihat apakah kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal-soal alat peredaran darah telah meningkat. 

2. Tindakan 

Adapun tujuan dari pelaksanaan tindakan pertama ini adalah untuk mengetahui 

sampai sejauh mana kemampuan, keterampilan keberhasilan dan hambatan 

dalam pelaksaan pembelajaran dengan penggunaan alat peraga media gambar. 

Kegiatan yang dilakukan adalah melaksanakan skenario pelaksanaan perbaikan 

pembelajaran yang telah dibuat. 

3. Observasi  

Kegiatan ini dilakukan pada pelaksanaan tindakan untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan siswa dalam menerima pelajaran dengan menggunakan media 

gambar. Pada penelitian ini yang diobservasi adalah segala sesuatu yang terjadi 
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selama pelaksanan tindakan yang meliputi aktivitas siswa secara individu 

maupun kelompok. 

4. Refleksi 

Berkaitan  dengan hasil observasi  peneliti menetapkan apa yang telah dicapai 

dan apa yang belum dicapai siswa dalan memahami materi dengan penggunaan 

media gambar . Setelah itu menetapkan apa yang perlu diperbaiki dalam 

pembelajaran selanjutunya. 

b.  Siklus 2 

1. Perencanaan 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap perencanaan adalah menelaah kembali 

perangkat pembelajaran yang kurang sempurna pada siklus 1 yang meliputi : 

seluruh komponen RPP dan penilaian sehingga memilki kualitas yang lebih 

baik. 

2. Tindakan 

Langkah-langkah pada siklus II hampir sama dengan silkus 1.Perencanaan 

pada siklus II ini tetap berpedoman pada rencana perbaikan pembelajaran 

yang telah dibuat. Hanya saja pada siklus kedua ini lembar kerja siswa dan 

evaluasi soalnya berbeda. 

3. Observasi 

Kegiatan observasi pada siklus II ini sama dengan siklus I yaitu dilaksanakan 

dilaksanakan bersama-sama dengan pelaksanaan tindakan.Pada penelitian ini 

yang diobservasi adalah segala sesuatu yang terjadi selama pelaksanaan 

tindakan. 

4. Refleksi 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah menganalisa data yang 

diperoleh dari hasil tes, apabila pada tahap ini tujuan yang diinginkan sudah 

tercapai maka pelaksanaan siklus dihentikan pada siklus II. 

Untuk mengetahui keefektivan media gambar dalam kegiatan pembelajaran 

perlu diadakan analisa data. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif 

kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan atau 

fakta sesuai dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar 
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yang dicapai siswa juga untuk memperoleh respon siswa terhadap kegiatan 

pembelajaran serta aktivitas siswa selama proses pembelajaran. 

Untuk mengalisis tingkat keberhasilan atau persentase keberhasilan siswa 

setelah proses belajar mengajar setiap putarannya dilakukan dengan cara memberikan 

evaluasi berupa soal tes tertulis pada setiap akhir putaran. 

Analisis ini dihitung dengan menggunakan statistik sederhana yaitu: 

1. Persentase aktifitas guru pada pembelajaran dicari dengan rumus : 

 %100
.

..
x

maksimalSkor

dicapaiyangSkor
P






 

Keterangan  : 

 P  = Persentase aktifitas guru pada pembelajaran. 

 

2. Untuk menilai ulangan atau tes formatif  

Peneliti melakukan penjumlahan nilai yang diperoleh siswa, yang selanjutnya 

dibagi dengan jumlah siswa yang ada di kelas tersebut sehingga diperoleh rata-rata tes 

formatif dapat dirumuskan: 





N

X
X   Dengan  : X  = Nilai rata-rata 

Σ X  = Jumlah semua nilai siswa 

                 Σ N = Jumlah siswa 

2.  Untuk ketuntasan belajar 

Ada dua kategori ketuntasan belajar yaitu secara perorangan dan secara klasikal. 

Berdasarkan petunjuk pelaksanaan belajar mengajar kurikulum 1994 (Depdikbud, 

1994), yaitu seorang siswa telah tuntas belajar bila telah mencapai skor 65% atau nilai 

65, dan kelas disebut tuntas belajar bila di kelas tersebut terdapat 85% yang telah 

mencapai daya serap lebih dari atau sama dengan 65%. Untuk menghitung persentase 

ketuntasan belajar digunakan rumus sebagai berikut: 
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A.   Deskripsi Hasil Penelitian Perbaikan Pembelajaran 

Pada penelitian ini diperoleh data bahwa pembelajaran IPA dengan 

menggunakan media gambar  materi Alat pada manusia mata pelajaran IPA dapat 

membantu guru untuk mempermudah menyampaikan materi kepada siswa. Hanya saja 

karena tingkat pemahaman siswa masih belum maksimal, sehingga pada pembelajaran 

di prasiklus belum mencapai hasil yang memuaskan.Akan tetapi, pada tahap siklus 1 

dan siklus 2 siswa sudah mulai memberikan respon yang baik terhadap pelajaran IPA. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil refleksi persiklusnya. 

Proses pembelajaran IPA yang diberikan bertujuan untuk memahami pokok 

bahasan “Organ Pernapasan Manusia” melalui penggunaan media gambar. Adapun 

indikatornya adalah sebagai berikut: (1) Menyebutkan fungsi dari masing-masing 

organ pernapasan  manusia.  

Dengan melakukan observasi dan tes maka dapat diketahui hasil dari tiap siklus. 

Hasil tersebut dibandingkan hasilnya sebelum dan sesudah dilakukan penggunaan 

media gambar. 

1. Kegiatan Siklus 1 

1. Perencanaan 

Pada tahap ini kegiatan dilaksanakan adalah menyusun dan merancang desain 

pembelajaran, dan menyusun soal tes akhir. 

2. Tindakan 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus I dilaksanakan pada 

tanggal 10 Pebruari 2014 di Kelas V dengan jumlah siswa 30 siswa. Dalam hal ini 

peneliti bertindak sebagai guru. Adapun proses belajar mengajar mengacu pada 

rencana perbaikan pembelajaran yang telah dipersiapkan. Pengamatan (observasi) 

dilaksanakan bersamaan dengan pelaksaaan belajar mengajar.Pada akhir proses 

belajar mengajar siswa diberi tes formatif untuk mengetahui tingkat keberhasilan 

siswa dalam proses belajar mengajar yang telah dilakukan.  

3. Observasi 

Pengamatan (observasi) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksaanaan belajar 

mengajar.Keberhasilan tindakan ini berdasarkan hasil pengamatan selama 

pelaksanaan tindakan dan sesudah tindakan dilaksanakan. Selama proses 



Suyono: Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas V Mata ... ______________ 149 

 

 

 

 

pelaksanaan pembelajaran aspek yang diamati adalah kegiatan selama proses 

pembelajaran. 

Tabel 1. Observasi pada kegiatan guru mengajar 

Indikator Standar Operasional Prosedur Skor Skor 

maksimal 

1. Keterampilan 

membuka 

pelajaran 

Mengkondisikan kelas 1 4 

Memberi apersepsi 1 

Memberi motivasi 1 

Meyampaikan tujuan pembelajaran 1 

2. Keterampilan 

memandu siswa 

dalam belajar 

Memberi petunjuk teknis pembelajaan 1 4 

Memandu siswa dalam mengerjakan 

LKS 

- 

Mengatur siswa dalam berinteraksi - 

Memandu siswa dalam berdiskusi 1 

3. Kemampuan 

memberi 

motivasi pada 

siswa 

Memberi penguatan 1 4 

Memberi kesempatan bertanya 1 

Memancing siswa bertanya - 

Memancing siswa aktif dalam 

pembelajaran 

- 

4. Kemampuan 

penguasaan 

kelas 

Siswa tidak ramai - 4 

Siswa  aktif belajar - 

Siswa saling berinteraksi - 

Proses pembelajaran sesuai dengan 

perencanaan 

1 

5. Kemampuan 

menutup 

pelajaran 

Memberi kesimpulan 1 4 

Memberikan umpan balik - 

Merefleksi pembelajaran - 

Memb  memberi salam 1 

Jumlah  11 20 

Berdasarkan tabel di atas,  nilai akhir kegiatan guru dalam mengajar masih 

rendah. Hal ini terlihat nilai akhir yang hanya mencapai  55 %, dimana 

pencapaian ini masih  rendah. Aspek yang tidak dilaksanakan di atas, merupakan 

suatu kelemahan yang terjadi pada siklus I dan akan dijadikan bahan kajian 

untuk refleksi dan revisi yang akan dilakukan pada siklus II.  

Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif I dengan tujuan 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar 

yang telah dilakukan.  

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Tes Siklus I 
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No Uraian Hasil Siklus I 

1 

2 

3 

Nilai rata-rata tes formatif 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 

Persentase ketuntasan belajar 

61,33 

11 

36,66 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa bahwa dengan menggunakan 

media gambar diperoleh nilai rata-rata hasil belajar siswa adalah 61,33 dan 

ketuntasan belajar mencapai 36,66% atau ada 11 siswa  dari 30 siswa sudah 

tuntas belajar. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada siklus pertama secara 

klasikal siswa belum tuntas belajar, karena siswa yang memperoleh nilai ≥ 70 

hanya sebesar 36,66% lebih kecil dari persentase ketuntasan yang dikehendaki 

yaitu sebesar 85%. Hal ini disebabkan karena siswa belum mengerti apa yang 

dijelaskan guru dan gambar yang digunakan tidak menarik, sehingga  tidak dapat 

memotivasi siswa dalam belajar. 

4. Refleksi  

Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar diperoleh informasi dari hasil 

pengamatan sebagai berikut : 

a. Media gambar yang digunakan kurang menarik minat siswa karena warna 

kurang bervariasi. 

b. Ukuran terlalu kecil sehingga siswa tidak bisa melihat dengan jelas. 

c. Guru kurang baik dalam mengelola waktu. 

d. Guru terlalu banyak mendominasi sehingga siswa menjadi pasif. 

5. Revisi pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada siklus 1 ini masih terdapat 

banyak kekurangan, sehingga perlu adanya refisi untuk dilakukan  pada siklus 

berikutnya. 

a. Guru perlu lebih terampil dalam menggunakan media gambar agar siswa 

lebih termotivasi untuk belajar. 

b. Guru perlu mendistribusikan waktu secara baik dengan menambahkan 

informasi yang dirasa perlu dan memberi catatan. 

c. Guru harus bias mengelola kegiatan belajar agar siswa merasa diajak  untuk 

terlibat dalam setiap kegiatan yang dilakukan. 

2. Kegiatan Siklus  II 
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1. Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri 

dari rencana perbaikan pembelajaran 2, soal tes formatif 2 dan alat peraga 

(media gambar ) yang sudah mengalami perbaikan. 

2. Tindakan  

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus II dilaksanakan pada 

tanggal 13 Pebruari 2014 di Kelas V dengan jumlah siswa 30 siswa. Dalam hal 

ini peneliti bertindak sebagai guru. Adapun proses belajar mengajar mengacu 

pada rencana perbaikan pembelajaran dengan memperhatikan revisi pada siklus 

I, sehingga kesalahan atau kekurangan pada siklus I tidak terulang lagi pada 

siklus II. 

3. 0bservasi 

 Pengamatan (observasi) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan 

belajar mengajar,meliputi observasi pada saat guru mengajar. 

Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif II dengan 

tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa selama proses belajar 

mengajar yang telah dilakukan. Instrument yang digunakan adalah tes formatif 

II.Adapun data hasil penelitian pada siklus II adalah sebagai berikut. 

Tabel 3. Observasi pada Kegiatan Guru mengajar 

Indikator Standar Operasional Prosedur Skor Skor 

maksimal 

1. Keterampilan 

membuka pelajaran 

Menkondisikan kelas 1 4 

Memberi apersepsi 1 

Memberi motivasi 1 

Meyampaikan tujuan pembelajaran 1 

2. Keterampilan 

memandu siswa 

dalam belajar 

Memberi petunjuk teknis 

pembelajaan 

1 4 

Memandu siswa dalam 

mengerjakan LKS 

1 

Mengatur siswa dalam berinteraksi 1 

Memandu siswa dalam berdiskusi 1 

3. Kemampuan 

memberi motivasi 

pada siswa 

Memberi penguatan 1 4 

Memberi kesempatan bertanya 1 

Memancing siswa bertanya 1 

Memancing siswa aktif dalam 

pembelajaran 

1 
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Indikator Standar Operasional Prosedur Skor Skor 

maksimal 

4. Kemampuan 

penguasaan kelas 

Siswa tidak ramai 1 4 

Siswa  aktif belajar 1 

Siswa saling berinteraksi 1 

Proses pembelajaran sesuai dengan 

perencanaan 

1 

5. Kemampuan 

menutup pelajaran 

Memberi kesimpulan 1 4 

Memberikan umpan balik 1 

Merefleksi pembelajaran 1 

Memb  Memberi salam 1 

Jumlah 20 20 

 

Berdasarkan tabel di atas,  nilai akhir kegiatan guru dalam mengajar sudah 

mengalami peningkatan. Hal ini terlihat nilai akhir yang  mencapai  100%, 

dimana pencapaian ini sudah maksimal.  Aspek-aspek yang diamati pada 

kegiatan belajar mengajar (siklus II) yang dilaksanakan oleh guru dengan 

menggunakan media gambar mendapatkan penilaian cukup baik dari pengamat. 

Penyempurnaan aspek-aspek diatas diharapkan dapat berhasil semaksimal 

mungkin. 

Tabel 4.  Rekapitulasi Hasil Tes siklus II 

No Uraian Hasil Siklus II 

1 

2 

3 

Nilai rata-rata tes formatif 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 

Persentase ketuntasan belajar 

81,00 

29 

96,66 

 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai rata-rata tes formatif sebesar 81,00 

dan dari 30 siswa yang telah tuntas sebanyak 29 siswa dan 1 siswa belum 

mencapai ketuntasan belajar. Maka secara klasikal ketuntasan belajar yang telah 

tercapai sebesar 96,66% (termasuk kategori tuntas).  Hasil pada siklus II ini 

mengalami peningkatan lebih baik dari siklus I. Adanya peningkatan hasil 

belajar pada siklus II ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan kemampuan guru 

dalam menggunakan media gambar sehingga siswa lebih mudah dalam 

memahami materi yang telah diberikan. Pada siklus II ini ketuntasan secara 

klasikal telah tercapai, sehingga penelitian ini hanya sampai pada siklus II. 
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3.  Refleksi 

Pada tahap ini akah dikaji apa yang telah terlaksana dengan baik maupun 

yang masih kurang baik dalam proses belajar mengajar dengan menggunakan 

media gambar. Dari data-data yang telah diperoleh dapat di uraikan sebagai 

berikut:  

1) Selama proses belajar mengajar guru telah melaksanakan semua 

pembelajaran dengan baik. Meskipun ada beberapa aspek yang belum 

sempurna, tetapi persentase pelaksanaannya untuk masing-masing aspek 

cukup besar. 

2) Berdasarkan data hasil pengamatan diketahui bahwa siswa aktif selama 

proses belajar berlangsung. 

3) Kekurangan pada siklus-siklus sebelumnya sudah mengalami perbaikan 

dan peningkatan sehingga menjadi lebih baik. 

4) Hasil belajar siswa pada siklus II mencapai ketuntasan. 

4.  Revisi Pelaksanaan  

Pada siklus II guru telah menerapkan penggunaan media gambar dengan 

baik dan dilihat dari aktivitas siswa serta hasil belajar siswa pelaksanaan proses 

belajar mengajar sudah berjalan dengan baik. Maka tidak diperlukan revisi 

terlalu banyak, tetapi yang perlu diperhatikan untuk tindakan selanjutnya adalah 

memaksimalkan dan mepertahankan apa yang telah ada dengan tujuan agar pada 

pelaksanaan proses belajar mengajar selanjutnya dengan menggunakan media 

gambar dapat meningkatkan hasil belajar siswa sehingga tujuan pembelajaran 

dapat tercapai. 

B.  Pembahasan Hasil Penelitian Perbaikan Pembelajaran 

Berdasarkan pada paparan data observasi dan catatan selama penelitian tindakan 

yang berjudul meningkatkan hasil belajar siswa kelas V pada mata pelajaran IPA 

dalam materi alat Pernapasan Pada Manusia di SDN 3 Tlogosari semester II 

Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo, maka didapatkan hasil sebagai 

berikut : 

1.  Ketuntasan hasil belajar Siswa 

Melalui hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media gambar  

memiliki dampak positif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini dapat 
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dilihat dari semakin mantapnya pemahaman siswa terhadap materi yang 

disampaikan guru (ketuntasan belajar meningkat dari siklus I,  dan II) yaitu 

masing-masing 36,66% dan 96,66 %. Pada siklus II ketuntasan belajar siswa 

secara klasikal telah tercapai. 

Tabel 5. Ringkasan ketuntasan belajar siswa  

Pembelajaran  Persentase 

ketuntasan 

(%) 

Jumlah siswa 

Tuntas Tidak 

tuntas Siklus I 36,66% 11 19 

Siklus II 96,66% 29 1 

 

2.  Kemampuan Guru dalam Mengelola Pembelajaran  

Berdasarkan analisis data, diperoleh aktifitas belajar siswa  dalam setiap 

siklus mengalami peningkatan. Hal ini berdampak positif terhadap hasil belajar 

siswa yaitu dapat ditunjukkan dengan meningkatnya nilai rata-rata siswa pada 

setiap siklus yang terus mengalami peningkatan 

4. Aktivitas Guru dan Siswa Dalam Pembelajaran  

Berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran IPA. dengan menggunakan media gambar  yang paling dominan 

adalah belajar dengan menggunakan  media, mendengarkan/memperhatikan 

penjelasan guru, dan diskusi antar siswa/antara siswa dengan guru. Jadi dapat 

dikatakan bahwa aktivitas siswa dapat dikategorikan aktif. 

Sedangkan untuk aktivitas guru selama pembelajaran telah menggunakan 

media gambar dengan baik. Hal ini terlihat dari aktivitas guru yang muncul di 

antaranya keterampilan membuka pelajaran,memandu siswa dalam belajar, 

memberi motivasi, kemampuan penguasaan kelas dan kemampuan menutup 

pelajaran sudah mengalami peningkatan, dimana prosentase untuk aktivitas di 

atas cukup besar. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN   

Dari hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan selama dua siklus, dan 

berdasarkan seluruh pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 
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1. Penggunaan media gambar dapat meningkatkan aktifitas siswa dalam belajar. 

Siswa lebih aktif  dalam bertanya, menjawab pertanyaan guru dan termotivasi 

dalam belajar. 

2. Memiliki dampak positif dalam meningkatkan hasil belajar siswa yang 

ditandai dengan peningkatan ketuntasan belajar siswa secara klasikal dalam 

siklus ke dua, yaitu 96,66 %. Pencapaian ini sudah cukup baik dari target 

yang harus dicapai, yaitu 85 %. Dengan mengoptimalkan pembelajaran yang 

lebih baik lagi, dimungkinkan pencapaian akan bias lebih tinggi lagi. 

Berdasarkan peningkatan keberhasilan yang dicapai selama pembelajaran dapat 

dikatakan bahwa penggunaan media gambar efektif dalam pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam terutama dalam pemahaman materi alat Pernapasan Pada manusia 

bagi siswa kelas V semester II SD Negeri 3 Tlogosari Tahun pelajaran 2015-2016. 

Dari hasil penelitian yang diperoleh dari uraian sebelumnya agar proses belajar 

mengajar Ilmu Pengetahuan Alam lebih efektif dan memberikan hasil optimal bagi 

siswa, maka disampaikan saran- saran sebagai berikut : 

1. Untuk melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media gambar 

memerlukan persiapan yang cukup matang, sehingga guru harus mampu 

menentukan media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran sehingga 

diperoleh hasil yang optimal. 

2. Dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa, guru hendaknya lebih sering 

menggunakan media sehingga memberi kesempatan untuk berimprovisasi 

dengan media yang disiapkan guru. 

3. Berdasarkan hasil penelitian, bila media gambar digunakan dalam 

pembelajaran IPA, maka guru hendaknya lebih memperhatikan keefektifan 

media dan menguasai materi-materi yang akan disampaikan agar kegiatan 

pembelajaran dapat dilakukan dengan baik. 

4. Bagi guru, media gambar dapat digunakan pada pembelajaran IPA agar siswa 

lebih mudah dalam memahami konsep-konsep IPA. 

5. Untuk peneliti lain disarankan agar menggunakan media gambar pada mata 

pelajaran IPA dengan materi yang berbeda ataupun pada jenjang pendidikan 
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yang lain sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan guru dalam upaya 

meningkatkan hasil belajar siswa. 
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