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Abstrak 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan minat dan hasil belajar dengan 

menggunakan media gambar tentang pesawat sederhana pada siswa kelas V SD 

Negeri 2 Tambongwetan, Kecamatan Kalikotes, Klaten tahun  2013/2014. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan menggunakan dua sikus. 

Tiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu : perencanaan, pelaksanaan, 

observasi/evaluasi dan refleksi.. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

observasi, tes dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan adalah teknik 

analisis kritis .Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada 

peningkatan minat dan hasil belajr siswa tentang pesawat sederhana, setelah 

dilakukan  tindakan kelas dengan menggunakan media gambar. Hal ini dapat 

ditunjukkan dengan meningkatnya minat belajar siswa dan hasil belajar siswa dari 

sebelum tindakan dan sesudah tindakan. Sebelum tindakan siswa yang minat 

belajar yang kemempuan ketertarikan 22,22%,perhatian 25,92% dan keterlibatan 

27,77% dan pada siklus 1 meningkat dengan kemempuan ketertarikan 

45,33%,kemampuan perhatian 49%, kemampuan keterlibatan 45,33%  di siklus 2 

meningkat lagi dengan kemempuan ketertarikan menjadi 81,33%,kemampuan 

perhatian 86%, kemampuan keterlibatan menjadi 80,6% .Adapun untuk nilai hasil 

belajar siswa sebelum tindakan siswa yang mendapat nilai  di atas KKM sebanyak  

4 siswa atau 22,22%  dan rata-rata kelas mencapai 55,77 dan di siklus 1 yang 

mendapat nilai di atas KKM sebanyak 8 siswa atau 44,44%  dan rata-rata kelas 

mencapai 66,5 dan di siklus 2 sebanyak 16 siswa mendapat nilai di atas KKM  

atau 88,88% dan rata-rata kelas mencapai 82,5. Berdasarkan data di atas dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran IPA dengan menggunakan media gambar dapat 

meningkatkan minat dan hasil belajar  siswa tentang pesawat sederhana pada 

siswa kelas V SD Negeri 2 Tambongwetan , Kecamatan Kalikotes, Klaten Tahun  

2013/2014. 

 

Kata kunci: Media gambar , Minat dan Hasil Belajar IPA. 

 

 

 

 



 

A. Pendahuluan  

Proses pembelajaran yang berhasil ditunjukkan dengan dikuasainya materi 

pelajaran oleh siswa. Salah satu pendukung keberhasilan dalam pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam adalah media gambar. Karena media gambar akan 

meningkatkan terjadinya proses belajar pada diri siswa, dan meningkatkan 

efektifitas dalam pembelajaran, sehingga hasil belajar meningkat. Media atau alat 

peraga bila digunakan guru dan melaksanakan proses pembelajaran secara 

optimal, maka tujuan pembelajaran dapat tercapai. Media adalah segala sesuatu 

yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan 

kemauan anak didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada diri 

siswa. Sedangkan gambar mampu memberikan ilustrasi visual yang menarik pada 

siswa, atau merupakan coretan atau tiruan bentuk. Sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Media gambar merupakan wahana penyalur pesan berupa 

coretan pada kertas untuk proses pembelajaran. Adapun manfaat dari media 

gambar adalah sebagai berikut : Mengatasi verbalisme, Mengatasi keterbatasan 

fisik kelas,Mengatasi sikap pasif siswa dalam prose pembelajaran. Dengan 

menggunakan media gambar dalam mata pelajaran IPA  pesawat sederhaqna 

perhatian siswa akan terfokus pada materi pelajaran. Jika tanpa menggunakan 

media gambar pembelajaran kurang berhasil dan siswa tidak aktif. 

Pembelajaran di SD Negeri 2 Tambongwetan belum berhasil 

sepenuhnya,Dalam proses belajar mengajar sering timbul permasalahan:  

1. Siswa  tidak mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan guru. 

2. Sering ribut dan mengganggu teman 



3. Lambat dalam mengerjakan latihan yang diberikan guru. 

4. Mengobrol dengan teman sebangku bila guru menerangkan.  

Dari masalah yang ada di SD Negeri 2 Tambongwetan, masalah yang paling 

penting adalah kurang minatnya siswa dalam belajar pada pelajaran IPA di kelas 

V.  

Penyebabnya :  

1. Dominan menggunakan metode ceramah  

2. Tidak menggunakan media dalam menjelaskan materi 

3. Contoh yang diberikan hanya dari buku paket.  

Jadi akar permasalahan dari tujuan pembelajaran tidak tercapai adalah 

kurangnya minat siswa dalam pembelajaran IPA.Untuk itu dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan media gambar untuk meningkatkan minat belajar siswa. 

Dengan menggunakan media ini maka akan menghidupkan suasana kelas yang 

awalnya sering terjdi kejenuhan atau siswa-siswi yang pasif akan menjadi lebih 

aktif dan suasana pembelajaran lebih menyenangkan. 

Berdasarkan realitas di atas, maka pengembangan dari media gambar ini 

berfungsi untuk “ peningkatan minat dan hasil belajar IPA dengan media gambar 

pada siswa kelas V SD Negeri 2 Tambongwetan Kalikotes tahun 2013/2014 ”. 

Oleh karna itu berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian 

dapat di rumuskan sebagai berikut : 

a. Mengetahui apakah penggunaan media gambar dapat meningkatkan minat  

belajar IPA kelas VSD Negeri 2 Tambongwetan 



b. Mengetahui apakah penggunaan media gambar dapat meningkatkan hasil  

belajar IPA kelas V SD Negeri 2 Tambongwetan. 

B. Metode penelitian  

Metode penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Dilaksanakan di 

SD Negeri 2 Tambongwetan di mulai bulan oktober 2013 sampai bulan januari 

2014. Subjek penelitian, yaitu siswa kelas V SD Negeri 2 Tambongwetan tahun 

2013/2014. Banyaknya sampel sebanyak 18 siswa. Penelitian ini dilaksanakan 

selama dua siklus. Setiap siklus terdiri atas 4 fase : perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, dan  refleksi Data yang dikumpulkan pada saat pelaksanaan  meliputi 

jenis data kualitatif dan kwantitatif, yang terdiri dari : data kualitatif adalah 

minat belajar siswa sedangkan data kwantitatif adalah hasil belajar siswa.Data 

yang dikumpulkan melalui beberapa cara antara lain : observasi ,tes dan 

dokumentasi yang dianalisis secara deskriptif. Dan Validitas data yang 

digunakan adalah trianggulasi sumber yaitu lembar observasi yang diisi peneliti 

dicek dengan data yang dikumpulkan kolabulator sedangakan vliditas tes atau 

instrumen ynag digunakan adalah validitas isi yaitu soal yang dibuat berdasarkan 

indikator atau materi yang akan dicapai. 

C. Hasil Dan Pembahasan 

Refleksi awal hasil belajar IPA kelas V ini berdasarkan  pengalaman guru 

kelas sebagai peneliti. Masalah pembelajaran yang perlu segera diatasi dalam  

penelitian  ini adalah rendahnya tingkat minat belajar dan hasil belajar siswa 

terhadap pelajaran IPA, Hasil belajar adalah hasil yang dicapai seseorang setelah 

melakukan kegiatan belajar dan merupakan penilaian yang dicapai siswa untuk 



mengetahui sejauh mana bahan pelajaran atau materi yang diajarkan sudah 

diterima siswa ( Arikunto dalam Samino dan Saring Marsudi 2011:48 ). 

Demikian halnya dengan adanya beberapa siswa yang malas mengerjakan 

tugas latihan yang diberikan oleh guru, siswa tidak aktif dalam pembelajaran, 

serta hasil ulangan siswa  yang tidak mencapai KKM. 

Berdasarkan pengalaman mengajar dan dialog awal dengan observer 

diperoleh beberapa gambaran bahwa minat siswa dalam proses pembelajaran yang 

memperoleh skor 1 atau kurang sebanyak 16 siswa atau 88,88%, yang 

memperoleh skor 2 atau sedang sebanyak 2 siswa atau 11,11%, dan yang 

mendapat skor 3 atau baik tidak ada 0%. Adapun dalam hasil belajar siswa dari 18 

siswa yang mendapat nilai 40-50 sebanyak 10 siswa atau 55,55% dari total siswa, 

nilai 50-60 sebanyak 4 siswa atau 22,22% dari total siswa, nilai 60-70 sebanyak 

tidak ada atau 0% dari total siswa, nilai 70-80 sebanyak 2 siswa atau 11,11% dari 

total siswa, nilai 80-90 sebanyak 2 siswa atau 11,11% dari total siswa dan nilai 

90-100 tidak ada atau 0%. Berdasarkan data di atas sebanyak 14 siswa mendapat 

nilai di bawah KKM atau 77,77% dari total siswa, sedangkan 4 siswa mendapat 

nilai di atas KKM atau 22,22% dari total siswa. 

Setelah melalui refleksi awal yang peneliti lakukan, peneliti melakukan 

diskusi dengan teman sejawat untuk merumuskan faktor-faktor penyebab 

renadahnya minat dan hasil belajar belajar siswa pada pelajaran IPA. Setelah itu 

Perencanaan solusi ditetapkan dengan mengacu pada permasalahan yang telah 

diidentifikasi sebelumnya. Dari hasil tersebut ditetapkan sebuah solusi, yaitu 

dengan penggunaan media gambar untuk meningkatkan minat dan hasil belajar 



sehingga siswa mendapatkan pengalaman belajar langsung. Sebelum penelitian ini 

dilaksanakan, dilakukan observasi awal mengenai keadaan awal kelas yang akan 

dikenai tindakan. Penelitian ini terdiri dari 2 siklus, dimana tiap siklus terdapat 2 

pertemuan.Pada saat kegiatan  pembelajaran peneliti melakukan observasi 

terhadap aktifitas siswa dengan mengisi lembar observasi. Setiap akhir pertemuan 

diadakan tes atau evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan terhadap 

pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian peneliti bersama kolaborator 

mengadakan refleksi mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan. Hal tersebut 

bertujuan untuk memberi masukan dan untuk memperbaiki proses pembelajaran 

berikutnya. 

Penelitian ini membuktikan bahwa menggunakan media gambar mampu 

meningkatkan minat dan hasil belajar siswa kelas V SD N 2 Tambongwetan, 

Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten pada mata pelajaran IPA Tahun 

2013/2014. Hal ini dapat dilihat dari data hasil observasi minat belajar siswa dan 

hasil belajar dengan penggunaan media gambar dari data pra siklus, siklus I dan 

siklus II, dimana setiap siklus atau tindakan menghasilkan perbaikan dalam proses 

dan hasil belajar.  

Penimgkatan minat belajar siswa sesudah dilaksanakannya tindakan pada 

penelitian ini dikarenakan siswa lebih aktif terlihat dalam kegiatan pembelajaran,  

Dengan menggunakan media gambar dari pra siklus  kemampuan ketertarikan 

22,22%, kemampuan perhatian 25,92% dan kemampuan keterlibatan 27,77%, di 

siklus 1 kemampuan ketertarikan 45,33%, kemaampuan perhatian  49% dan 



kemampuan keterlibatan 45,33%  sampai siklus 2 kemampuan ketertarikan 

81,33%%, kemampuan perhatian 86% dan kemampuan keterlibatan 80,6% 

Dan dapat diketahui pada awal pra siklus rata-rata nilai kelas 53,7 

meningkat menjadi 6,2 pada siklus 1 pertemuan 1, kemudian dari siklus 1 

pertemuan 2 meningkat menjadi 66,5. Pada siklus 2 pertemuan 1 rata-rata nilai 

siswa 70,72 dan siklus 2 pertemuan 2 menjadi 82,5. 

Dalam pembelajaran IPA kelas V SD Negeri 2 Tambongwetan dengan 

menggunakan media gambar disesuaikan dengan situasi, kondisi dan keadaan 

siswa serta disesuaikan dengan mata pelajaran yang akan diajarkan.dalam proses 

kegiatan belajar mengajar keterampilan dan kreatifitas guru sanagat dibutuhkan. 

D.Penutup 

 Penggunaan media gambar dapat meningkatkan minat dan hasil belajar 

siswa  kelas V SD Negeri 2 Tambongwetan Kalikotes tahun 2013/2014 tentang 

materi jenis-jenis pesawat sederhana dan penggunaannya. Hasil yang di dapatkan  

dari penelitian tindakan kelas  yang peneliti lakukan dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

a. Adanya peningkatan minat belajar siswa dengan indicator : 

1. Kemampuan ketertarikan dari 22,22% menjadi 80,33% 

2. Kemampuan perhatian dari 25,92% menjadi 86% 

3. Kemampuan keterlibatan dari 27,77% menjadi 80,6% 

b.  Adanya peningkatan hasil belajar siswa : 

Prosentasi pencapaian nilai yang memenuhi KKM mengalami 

peningkatan pada setiap siklusnya. Pada pra siklus prosentasi 22,22% 



menjadi  38,88% pada siklus 1 pertemuan 1 ,siklus 1 petemuan 24,44% 

menjadi 66,66% pada siklus 2 pertemuan 1 dan meningkat lagi menjadi 

88,88% pada siklus 2 pertemuan 2. 
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