
PENINGKATAN AKTIVITAS DAN PRESTASI BELAJAR IPA DENGAN 
MENGGUNAKAN MEDIA GAMBAR DAN MINIATUR HEWAN  

PADA MATERI RANTAI MAKANAN SISWA KELAS IV  
SEMESTER I SDN 3 PALAR, TRUCUK, KLATEN  

TAHUN AJARAN 2013/2014 
 

 

NASKAH PUBLIKASI 
 

Disusun untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan 
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1 Program Studi 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar  
 

 

 

Oleh : 

WIWIK HASTUTI 
NIM. A54B111051   

 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2013 



 

 

 

 



PENINGKATAN AKTIVITAS DAN PRESTASI BELAJAR IPA DENGAN 
MENGGUNAKAN MEDIA GAMBAR DAN MINIATUR HEWAN  

PADA MATERI RANTAI MAKANAN SISWA KELAS IV  
SEMESTER I SDN 3 PALAR, TRUCUK, KLATEN  

TAHUN AJARAN 2013/2014 
 

Wiwik Hastuti, A54B111051, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

2013, 98 Halaman 
 

ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas belajar dan prestasi belajar 
IPA pada siswa kelas IV SDN 3 Palar, Tru cuk, Klaten dengan penggunaan media 
gambar dan miniatur hewan pada materi rantai makanan. Jenis penelitian ini 
adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan dalam tahapan siklus 
meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Penelitian 
ini merupakan penelitian kolaborasi. Subyek penerima tindakan dalam Penelitian 
Tindakan Kelas ini adalah siswa kelas IV SDN 3 Palar, Trucuk, Klaten yang 
berjumlah 36 siswa, yang terdiri dari 17 siswa laki-laki dan 19 siswa perempuan. 
Subjek pemberi tindakan adalah peneliti, yang merupakan guru kelas I di SDN 3 
Palar, Trucuk, Klaten. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan observasi (pengamatan), tes, catatan lapangan dan dokumentasi. 
Validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan metode. Data hasil 
penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Hasil 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan aktivitas belajar dan prestasi belajar 
IPA pada siswa kelas IV SDN 3 Palar, Trucuk, Klaten. Peningkatan tersebut 
dijelaskan sebagai berikut: a) Siswa yang melakukan aktivitas menjawab 
pertanyaan pada pra siklus sebesar 11,11%, pada siklus I sebesar 50%, pada 
siklus II sebesar 69,44%; b) Siswa yang melakukan aktivitas mengajukan 
pertanyaan pada pra siklu s sebesar  11,11%, pada siklus I sebesar 38,89%, pada 
siklus II sebesar 50%; c) Siswa yang melakukan aktivitas mengemukakan 
pendapat pada pra siklus sebesar 5,56%, pada siklus I sebesar 25%, pada siklus 
II sebesar 38,89%; dan d) Siswa yang mencapai nilai KKM pada pra siklus 
sebesar 41,67%, pada siklus I sebesar 69,44%, pada siklus II sebesar 91,67%. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan media gambar dan 
miniatur hewan dalam pembelajaran IPA pada materi rantai makanan dapat 
meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa kelas IV SDN 3 Palar, Trucuk, 
Klaten. 
 
 
Kata Kunci :  Aktivitas Belajar IPA, Prestasi Belajar IPA, Media Gambar, 

Media Miniatur Hewan.       
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I. PENDAHULUAN 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan konsep pembelajaran alam 

dan mempunyai hubungan yang sangat luas terkait dengan kehidupan 

manusia. Pembelajaran IPA sangat berperan dalam proses pendidikan dan juga 

perkembangan teknologi. Pembelajaran IPA diharapkan bisa menjadi wahana 

bagi siswa untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta 

pengembangan lebih lanjut dalam penerapan di kehidupan sehari-hari.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti terhadap proses 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang terjadi di kelas IV SDN 3 

Palar, Trucuk, Klaten, bahwa dalam proses pembelajaran IPA terdapat 

beberapa permasalahan. Ada beberapa indikator permasalahan yang terjadi 

namun, dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada lima indikator 

permasalahan. Dari 36 siswa kelas IV SDN 3 Palar, Trucuk, Klaten,  yang 

terdiri dari 17 siswa laki-laki dan 19 siswa perempuan, peneliti mengamati 

lima indikator permasalahan sebagai berikut: 1) Rendahnya prosentase siswa 

yang berani menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru, yaitu 

hanya 11,11% atau 4 siswa; 2) Rendahnya prosentase siswa yang mengajukan 

pertanyaan da lam proses pembelajaran, yaitu 11,11% atau 4 siswa; 3) 

Rendahnya prosentase siswa yang berani mengemukakan pendapat, yaitu 

5,56% atau 2 siswa; 4) Penggunaan media pembelajaran yang belum variatif; 

dan 5) Prestasi belajar siswa rendah, hanya 41,67% atau 15 siswa yang telah 

mencapai nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).   

Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran 

IPA di SDN 3 Palar, Trucuk, Klaten disebabkan karena model pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru tidak cukup menarik perhatian siswa. Guru hanya 



menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan materi. Pembelajaran 

semacam ini memposisikan diri siswa pada kondisi yang pasif karena siswa 

hanya duduk, diam dan mendengarkan. Dan ketika siswa merasa lelah untuk 

mendengarkan, siswa akan mengantuk atau ngobrol dengan temannya. Selain 

itu, guru hanya menggunakan buku paket dan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

sebagai media pembelajaran. Hal ini membuat siswa merasa bosan dengan 

kegiatan-kegiatan yang selalu sama setiap harinya yaitu mengerjakan soal-soal 

di LKS.  

Sebagai solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut diatas adalah 

penggunaan media pembelajaran yang variatif. Media pembelajaran yang, 

kreatif, inovatif, dan variatif dapat menciptakan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan akan membuat siswa 

tertarik pada pembelajaran tersebut dan memotivasi siswa untuk aktif dalam 

proses pembelajaran. Aktif disini mengandung makna bahwa siswa tidak 

hanya mendengarkan, menulis dan membaca namun, siswa juga melakukan 

berbagai kegiatan atau aktivitas yang mendukung pencapaian prestasi dalam 

pembelajaran, antara lain: aktivitas menjawab pertanyaan, aktivitas bertanya, 

dan aktivitas mengemukakan pendapat. Dengan demikian, prestasi belajar 

siswa akan meningkat. 

Berangkat dari permasalahan di atas, maka akan dilakukan penelitian 

tentang peningkatan aktivitas dan prestasi belajar IPA dengan menggunakan 

media gambar dan miniatur hewan pada materi rantai makanan di kelas IV 

SDN 3 Palar, Trucuk, Klaten.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan aktivitas belajar IPA 

dan prestasi belajar IPA pada siswa kelas IV SDN 3 Palar, Trucuk, Klaten 

dengan penggunaan media gambar dan miniatur hewan pada materi rantai 

makanan. Peningkatan aktivitas belajar dilihat dari indikator (1) menjawab 

pertanyaan, (2) mengajukan pertanyaan, dan (3) mengemukakan pendapat. 

Sedangkan peningkatan prestasi belajar dilihat dari indikator pencapaian nilai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 70.  

 



II. METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

yang dilakukan secara kolaboratif antara guru dengan peneliti dalam upaya 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA pada materi 

Rantai Makanan dengan menggunakan media miniatur hewan. Penelitian 

Tindakan Kelas biasa disebut Classroom Action Research (CAR). 

Penelitian tindakan kelas adalah suatu pencermatan terhadap kegiatan 

belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi di 

dalam sebuah kelas secara bersama. Tindakan tersebut diberikan oleh guru 

atau dengan arahan guru yang dilakukan oleh siswa (Suharsimi Arikunto 

dkk; 2006:3). 

Pada intinya PTK merupakan suatu penelitian yang akar 

masalahnya muncul di kelas, dan dirasakan langsung oleh guru yang 

bersangkutan (Supardi, 2006:104). Dalam PTK peneliti dapat melihat 

sendiri praktik pembelajaran atau bersama guru lain dapat melakukan 

penelitian terhadap siswa dilihat dari segi aspek interaksinya dalam proses 

pembelajaran.  

B. Setting Penelitian  

1. Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di SDN 3 Palar, Kecamatan Trucuk, 

Kabupaten Klaten.  

2. Waktu Penelitian  

 Penelitian ini dilaksanakan selama empat (4) bulan yaitu dimulai bulan 

Juni sampai dengan bulan September 2013, pada semester gasal tahun 

ajaran 2013/2014. 

C.  Subjek Penelitian  

Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa SDN 3 Palar, 

Trucuk, Klaten tahun ajaran 2013/2014. Subjek penerima tindakan  adalah 

siswa kelas IV SDN 3 Palar, Trucuk, Klaten yang berjumlah 36 siswa, 

yang terdiri dari 17 siswa laki-laki dan 19 siswa perempuan. Subjek 



pemberi tindakan adalah peneliti, yang merupakan guru kelas I di SDN 3 

Palar, Trucuk, Klaten. 

D.  Prosedur Penelitian  

Ada beberapa ahli yang mengemukakan model penelitian tindakan 

dengan bagan yang berbeda, namun secara garis besar terdapat empat 

tahapan yang lazim dilalui, yaitu:  (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) 

pengamatan, dan (4) refleksi. Penelitian ini merupakan penelitian 

kerjasama (kolaborasi) dimana peneliti berkolaborasi dengan guru kelas 

dalam mengkaji permasalahan yang dihadapi guru dan atau siswa di 

sekolah. Peneliti dan guru masing-masing mempunyai peran dan tanggung 

jawab yang saling membutuhkan dan saling melengkapi untuk mencapai 

tujuan. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus, dimana setiap siklus 

dilaksanakan dua kali kegiatan pembelajaran / pertemuan.  

E.  Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis metode 

untuk pengumpulan data, yaitu metode pokok dan metode bantu. Metode 

pokok terdiri dari observasi dan tes. Sedangkan metode bantu meliputi 

dokumentasi dan catatan lapangan.  

Observasi merupakan teknik monitoring dengan melakukan 

pengamatan terhadap sasaran pengukuran dengan menggunakan lembar 

pengamatan atau lembar observasi (Pardjono dkk, 2007:43).  

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok 

(Suharsimi Arikunto, 2002:127).  

Dokumentasi dari asal kata dokumen, yang artinya barang-barang 

tertulis, yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran 

tentang fenomena yang masih aktual (Wardi Bachtiar 2007:77).  

Catatan lapangan menurut Bogdan dan Biklen (dalam Lexy J. 

Moleong, 2007:209) adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, 



dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan 

refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif.  

F.  Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini alat atau instrumen yang digunakan dalam 

pengumpulan data adalah: lembar soal, lembar pengamatan (observasi), 

dokumentasi, dan lembar catatan lapangan.  

G.  Validitas Data dan Instrumen 

Untuk menjamin pemantapan dan kebenaran data yang 

dikumpulkan dan dicatat dalam penelitian maka dipilih dan ditemukan 

cara-cara yang tepat untuk mengembangkan validitas data yang 

diperolehnya. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan 

digunakan adalah teknik Triangulasi. 

Triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data dengan 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding data itu (Lexy J, Moleong, 

2001:178). 

H.  Teknik Analisis Data 

 Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan 

data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 

disarankan oleh data (Lexy J. Moleong, 2007:280). Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah analisis deskriptif 

kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif kualitatif digunakan 

peneliti sebagai cara untuk menganalisis data perkembangan aktivitas 

belajar siswa dalam pembelajaran IPA dari siklus I sampai siklus akhir 

yaitu siklus II.  Sedangkan analisis deskriptif kuantitatif digunakan peneliti 

sebagai cara untuk melakukan pencatatan terhadap prestasi belajar siswa 

berdasarkan hasil yang diperoleh siswa pada evaluasi dari siklus I sampai 

siklus II.  

 

 



I.  Indikator Pencapaian  

Tindakan dalam penelitian ini dikatakan berhasil apabila telah ada 

peningkatan aktivitas dan prestasi belajar siswa dalam proses 

pembelajaran IPA yang ditunjukkan pada beberapa indikator sebagai 

berikut:   

1. Prosentase siswa yang melakukan aktivitas menjawab pertanyaan 

mengalami peningkatan minimal 44,45% atau 16 siswa. Sehingga dari  

11,11% siswa yang menjawab pertanyaan minimal meningkat menjadi 

55,56% atau dari 4 siswa yang menjawab pertanyaan minimal 

meningkat menjadi 20 siswa.  

2. Prosentase siswa yang mela kukan aktivitas mengajukan pertanyaan 

mengalami peningkatan minimal 30,56% atau 11 siswa. Sehingga dari  

11,11% siswa yang mengajukan pertanyaan minimal meningkat 

menjadi 41,67% atau dari 4 siswa yang mengajukan pertanyaan 

minimal meningkat menjadi 15 siswa.  

3. Prosentase siswa yang melakukan aktivitas mengemukakan pendapat 

mengalami peningkatan minimal 22,22% atau 8 siswa. Sehingga dari  

5,56% siswa yang mengajukan pertanyaan minimal meningkat menjadi 

27,78% atau dari 2 siswa yang mengajukan pertanyaan minimal 

meningkat menjadi 10 siswa.  

4. Peningkatan prestasi belajar IPA yang ditandai dengan pencapaian 

nilai KKM. Minimal 80% dari jumlah siswa kelas IV SDN 3 Palar, 

Trucuk, Klaten memperoleh nilai = 70 pada evaluasi yang dilakukan 

setelah pembelajaran IPA pada materi rantai makanan dengan 

menggunakan media gambar dan miniatur hewan.  

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Data awal menunjukkan bahwa sebelum dilakukan tindakan, dari 

jumlah siswa sebanyak 36 siswa aktivitas belajar IPA pada siswa kelas IV 

SDN 3 Palar, Trucuk, Klaten dengan indikator menjawab pertanyaan hanya 

dilakukan oleh 4 siswa (11,11%). Untuk indikator mengajukan pertanyaan 



ddilakukan oleh 4 siswa (11,11%).  Dan indikator mengemukakan pendapat 

dilakukan oleh 2 siswa (5,56%). Sedangkan untuk prestasi belajar IPA hanya 

15 siswa (41,67%) yang mencapai nilai KKM. 

Tindakan yang dilakukan dalam pembelajaran IPA menggunakan 

media gambar dan miniatur hewan pada siklus I dan siklus II dapat 

miningkatkan aktivitas belajar siswa. Aktivitas belajar tersebut meliputi 

indikator menjawab pertanyaan, mengajukan pertanyaan, dan mengemukakan 

pendapat. Pada siklus I siswa yang melakukan aktivitas belajar dengan 

indikator menjawab pertanyaan sebanyak 18 siswa atau sebesar 50% dari 

jumlah siswa kelas IV seluruhnya. Jumlah tersebut meningkat menjadi 25 

siswa atau sebesar 69,44% pada siklus II. Aktivitas belajar dengan indikator 

mengajukan pertanyaan pada siklus I dilakukan oleh 14 siswa atau sebesar 

38.89% dan pada siklus II meningkat menjadi 18 siswa atau sebesar 50%. 

Sedangkan aktivitas belajar dengan indikator mengemukakan pendapat 

dilakukan oleh 9 siswa atau sebesar 25% pada siklus I dan meningkat menjadi 

14 siswa atau sebesar 38,89% pada siklus II.  

Dilihat dari nilai tes siswa, penggunaan media gambar dan miniatur 

hewan dalam pembelajaran IPA pada materi rantai makanan juga dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa.  Prestasi belajar IPA mengalami 

peningkatan pada siklus I dan siklus II. Pada siklus I siswa yang mencapai 

nilai KKM sebanyak 25 siswa atau sebesar 69,44%  dari jumlah siswa 

seluruhnya. Pada siklus II jumlah siswa yang mencapai nilai KKM meningkat 

menjadi 33 siswa atau sebesar 91,67%. 

Aktivitas belajar dan prestasi belajar IPA siswa kelas IV SDN 3 

Palar dapat meningkat karena penggunaan media gambar dan miniatur hewan 

dalam pembelajaran IPA pada materi rantai makanan. Dengan menggunakan 

media gambar dan miniatur hewan mempermudah siswa dalam memahami 

materi rantai makanan yang disampaikan oleh guru. Selain itu dengan 

menggunakan media gambar dan miniatur hewan dalam pembelajaran IPA 

pada materi rantai makanan dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa 

karena pengajaran lebih menarik dan me nyenangkan. Dengan menggunakan 



media gambar dan miniatur hewan juga menciptakan metode pengajaran yang 

bervariasi, yang tentunya sangat merangsang kreatifitas siswa. Media gambar 

dan miniatur hewan dalam pembelajaran IPA memotivasi siswa untuk lebih 

banyak melakukan aktivitas selama kegiatan belajar. Siswa tidak hanya 

mendengarkan penjelasan guru tetapi mereka juga mengamati media. Dengan 

mengamati media akan merangsang siswa untuk mengajukan pertanyaan; 

mempermudah siswa dalam menjawab pertanyaan; dan memotivasi siswa 

untuk mengemukakan pendapat.  

Berdasar pada hasil penelitian yang dicapai, disimpulkan bahwa 

penggunaan media gambar dan miniatur hewan dalam pembelajaran IPA pada 

materi rantai makanan dapat meningkatkan aktivitas belajar dan prestasi 

belajar IPA siswa kelas IV SDN 3 Palar pada indikator menjawab pertanyaan, 

mengajukan pertanyaan, dan mengemukakan pendapat. Selain itu, nilai yang 

diperoleh siswa dalam evaluasi telah mencapai nilai KKM.  

Dengan demikian berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas 

maka mendukung diterimaya hipotesis bahwa dengan penggunaan media 

gambar dan miniatur hewan dapat meningkatkan aktivitas belajar dan prestasi 

belajar IPA pada materi rantai makanan siswa kelas IV semester I SDN 3 

Palar, Trucuk, Klaten tahun ajaran 2013/2014.  

IV.  KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 

dua siklus yaitu siklus I dan siklus II dapat disimpulkan bahwa terjadi 

peningkatan aktivitas dan prestasi belajar IPA pada siswa kelas IV SDN 3 

Palar, Trucuk, Klaten setelah diterapkannya pembelajaran IPA dengan 

menggunakan media gambar dan miniatur hewan pada materi rantai makanan. 

Peningkatan aktivitas dan prestasi belajar IPA tersebut dijelaskan sebagai 

berikut: 

1.  Peningkatan aktivitas belajar IPA 

a.  Prosentase siswa yang melakukan aktivitas menjawab pertanyaan 

mengalami peningkatan sebesar 58,33% atau sebanyak 21 siswa. 



Peningkatan ini telah memenuhi indikator pencapaian minimal yaitu 

44,45% atau sebanyak 16 siswa.  

b. Prosentase siswa yang melakukan aktivitas mengajukan  pertanyaan 

mengalami peningkatan sebesar 38,89% atau sebanyak 14 siswa. 

Peningkatan ini telah memenuhi indikator pencapaian minimal yaitu 

30,56% atau sebanyak 11 siswa.  

c. Prosentase siswa yang melakukan aktivitas mengemukakan pendapat 

mengalami peningkatan sebesar 33,33% atau sebanyak 12 siswa. 

Peningkatan ini telah memenuhi indikator pencapaian minimal yaitu 

22,22% atau sebanyak 8 siswa.  

2.  Peningkatan prestasi belajar IPA 

Prosentase siswa yang mencapai nilai Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) mengalami peningkatan sebesar 50% atau sebanyak 18 siswa. 

Sehingga 91,67% atau 33 siswa telah mencapai nilai KKM. Dengan 

demikian peningkatan prestasi belajar siswa telah memenuhi indikator 

pencapaian minimal yaitu 80% siswa mencapai nilai KKM (=70). 
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