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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak bisa dipisahkan satu 

sama lain. Belajar menunjuk pada apa yang harus dilakukan seseorang sebagai 

subjek yang menerima pelajaran (sasaran didik), sedangkan mengajar menunjuk 

pada apa yang harus dilakukan oleh guru sebagai pengajar.1 

Belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif. Nilai edukatif 

mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dengan anak didik. Interaksi yang 

bernilai edukatif dikarenakan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan, 

diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum 

pengajaran dilakukan. Guru dengan sadar merencanakan kegiatan 

pembelajarannya secara sistematis dengan memanfaatkan segala sesuatunya 

guna kepentingan pengajaran. 

Dirumuskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 

ayat 1, yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengebangkan pontensi dirinya.2 Pengertian ini mengisyaratkan bahwa 

                                                           
1 Nana Sudjana, Dasar- Dasar  Proses Belajar Mengajar, cet. Ke-13, (Bandung: Sinar Baru 

Algensindo, 2013), hlm. 28 
2Undang-Undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional), cet. Ke- 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2011),hlm.3 
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proses pembelajaran adalah menempatkan murid sebagai pusat perhatian. Inilah 

yang dimaksud dengan proses pembelajaran berbasis siswa (student centre 

learning). 

Guru menempati posisi kunci dan strategis dalam menciptakan suasana 

belajar yang kondusif dan menyenangkan untuk mengarahkan siswa agar dapat 

mencapai tujuan secara optimal. 

Pelajaran IPA sebagai salah satu pelajaran yang diujikan secara Nasional 

merupakan konsep pembelajaran alam dan mempunyai hubungan yang sangat 

luas terkait dengan kehidupan manusia. Pembelajaran IPA sangat berperan 

dalam proses pendidikan dan juga perkembangan tekhnologi, karena IPA 

memiliki upaya membangkitkan minat siswa serta kemampuan dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan tekhnologi. 

Namun mata pelajaran IPA merupakan salah satu mata pelajaran yang 

dianggap sulit oleh sebagian besar peserta didik. Mata pelajaran IPA tidak begitu 

diminati dan kurang disukai oleh siswa. Akibatnya rata-rata hasil belajar IPA 

siswa lebih rendah dibanding mata pelajaran lainnya. Rendahnya hasil belajar 

IPA ini dikarenakan hingga kini proses pembelajaran IPA masih dijalankan 

secara konvensional. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sunidi. Spd.I 

selaku wali kelasVB bahwa dalam pembelajaran IPA di Madrasah Ibtidaiyah 

Quraniah 8 Palembang kelas VB kriteria ketuntasan minimal (KKM) yaitu 70. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa siswa yang tidak mencapai 

KKM mata pelajaran IPA adalah sebanyak 17 orang. 
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Guru lebih banyak berfungsi sebagai instruktur yang sangat aktif dan siswa 

sebagai penerima pengetahuan yang pasif. Siswa yang belajar tinggal datang ke 

sekolah duduk mendengarkan, mencatat, dan mengulang kembali dirumah serta 

menghafal untuk menghadapi  ulangan. Pembelajaran seperti ini membuat siswa 

pasif karena siswa berada pada rutinitas yang membosankan sehingga 

pembelajaran kurang menarik. 

Untuk menggali potensi peserta didik agar selalu kreatif dan berkembang 

perlu diterapkan pembelajaran bermakna yang akan membawa siswa pada 

pengalaman belajar yang mengesankan. Untuk itu sudah menjadi tugas guru 

dalam mengelola proses pembelajaran adalah memilih metode, strategi, maupun 

media pembelajaran yang sesuai, agar pembelajaran menjadi lebih bermakna dan 

menarik. 

Permasalahan-permasalahan yang ada di MI Quraniah 8 Palembang yaitu 

keaktifan siswa selama proses pembelajaran masih rendah, dalam menyampaikan 

materi IPA guru masih menggunakan metode pembelajaran yang monoton yaitu 

hanya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab yang berdampak pada 

siswa menjadi ribut didalam kelas, serta merasa bosan. Media yang digunakan 

dalam proses pembelajaran pun masih sangat terbatas.3 Misalnya guru hanya 

menggunakan media seadanya  yaitu hanya terpaku pada buku teks dan peralatan 

seadanya, selain itu masalah lain yang ada di MI Quraniah 8 Palembang, yaitu 

                                                           
3 Sunidi Guru Kelas VB MI Quraniah 8 Palembang Wawancara, 27 Januari 2014 
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penggunaan media dalam KBM sering gagal digunakan karena kondisi siswa 

yang tidak kondusif dan sering ribut di kelas. 

Sebagai alat bantu, unsur alat atau media dalam proses pembelajaran 

merupakan unsur yang tidak bisa dilepaskan dari unsur lainnya yang berfungsi 

sebagai cara atau tekhnik untuk mengantarkan bahan pelajaran agar sampai 

kepada tujuan. Dalam pencapaian tujuan tersebut, peranan alat bantu atau alat 

peraga memegang peranan yang penting sebab dengan adanya alat peraga ini 

bahan dapat dengan mudah dipahami oleh siswa.4 

Berdasarkan permasalahan yang ada di MI Quraniah 8 Palembang, maka 

dengan penggunaan media pembelajaran sebagai alat peraga dalam proses 

pembelajaran IPA dapat memungkinkan meningkatkan hasil belajar siswa, 

sekaligus menumbuhkan keaktifan siswa dalam pembelajaran IPA. Dengan 

menggunakan media pembelajaran pengalaman yang diperoleh siswa akan 

semakin berkesan karena dalam pembelajaran nya siswa sepenuhnya dilibatkan.  

Untuk itu dalam hal ini, salah satu media yang dapat digunakan yaitu media 

bagan tabel. Sebagai media, bagan tabel dapat membantu menyajikan pesan 

pembelajaran melalui visualisasi dengan tujuan materi IPA yang kompleks dapat 

disederhanakan sehingga siswa mudah untuk mencerna materi tersebut. 

Dengan melihat kondisi dan permasalahan yang ada di MI Quraniah 8 

Palembang tersebut dan dalam kaitannya dengan hasil belajar siswa maka dalam 

menyusun skripsi ini penulis melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 
                                                           

4 Nana Sudjana, Op. Cit., hlm. 99 
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Penggunaan Media Bagan Tabel terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V 

pada Mata Pelajaran IPA di Madrasah Ibtidaiyah Quraniah 8 Palembang”. 

 

B. PERMASALAHAN 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Siswa pasif dalam pembelajaran IPA 

b. Mata pelajaran IPA kurang diminati siswa bahkan dianggap mata 

pelajaran yang sulit. 

c. Minimnya penggunaan media dalam pembelajaran IPA 

d. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA masih rendah 

e. Dalam proses pembelajaran guru masih menggunakan metode yang 

monoton. 

2. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi beberapa permasalahan yang 

akan diteliti yaitu: 

a. Media yang digunakan adalah bagan tabel terhadap hasil belajar siswa. 

b. Materi yang dibahas dalam pembelajaran IPA kelas V 
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3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah: 

a. Apakah ada perbedaan hasil belajar siswa sebelum menggunakan media 

bagan tabel dan sesudah menggunakan media bagan tabel pada mata 

pelajaran IPA kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Quraniah 8 Palembang? 

b. Apakah penggunaan media bagan tabel mempuyai pengaruh terhadap 

hasil belajar siswa kelas V pada mata pelajaran IPA di Madrasah 

Ibtidaiyah Quraniah 8 Palembang? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian: 

a. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa sebelum menngunakan 

media bagan tabel dan sesudah menggunakan media bagan tabel pada 

mata pelajaran IPA kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Quraniah 8 

Palembang 

b. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan media bagan tabel terhadap 

hasil belajar siswa kelas V pada mata pelajaran IPA di Madrasah 

Ibtidaiyah Quraniah 8 Palembang 

2. Kegunaan penelitian: 

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi, menambah, 

serta mengembangkan khazanah pengetahuan. 
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b. Secara praktis 

1) Bagi Guru 

Untuk menambah pengalaman guru dalam meningkatkan hasil belajar 

IPA dengan menerapkan media bagan tabel. 

2) Bagi Siswa 

Sebagai sarana untuk meningkatkan aktivitas dalam pembelajaran 

IPA dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

IPA. 

3) Bagi Sekolah 

Sebagai sumbangan yang bermanfaat dalam rangka perbaikan 

pembelajaran IPA pada khususnya dan pembelajaran lain pada 

umumnya. 

 

D. TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media 

bagan tabel terhadap hasil belajar siswapada mata pelajaran IPA kelas V di 

Madrasah Ibtidaiyah Quraniah 8 Palembang.Setelah penulis mengadakan 

penelitian secara teratur, ada beberapa karya berupa skripsi yang membahas 

tentang media pembelajaran dalam pembelajaran IPA antara lain sebagai berikut: 

Jumaya (2015) dalam skripsinya “Pengaruh Penerapan Media Kartun 

terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS Materi Keragaman Suku 
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Bangsa dan Budaya Kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Azharyah 12 Ulu 

Palembang”. 

Skripsi ini merupakan jenis penelitian eksperimen yakni penelitian yang 

digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam 

kondisi terkendalikan. Adapun populasi dalam penelitian ini sebanyak 75 orang 

siswa kelas IV yang terdiri dari 36 siswa laki-laki dan 39 siswa perempuan. 

Untuk memperoleh data penulis menggunakan data yaitu: observasi dan cara 

belajarnya. Metode test untuk mengetahui hasil belajarnya sesudah menggunakan 

media kartun , dokumentasi tentang keadaan guru, siswa, serta sarana dab 

prasarana sekolah. 

Adapun hasil penelitiannya adalah sebagai berikut: bahwa hasil belajar siswa 

kelas IV pada mata pelajaran IPS setelah diterapkan media kartun pada kelas 

eksperimen yang tergolong tinggi sebanyak 8 orang siswa(20,51%), nilai sedang 

ada 23 orang siswa (58,97%) dan nilai rendah ada 8 porang siswa (20,51%). 

Dengan demikian hasil belajar siswa menggunakan media kartun tergolong baik. 

Sedangkan hasil belajar siswa pada kelas kontrol adalah 74,66 dibulatkan 

menjadi 75, dengan kategori nilai tinggi ada 9 orang siswa (25%), nilai sedang 

ada 17 orang siswa (47,22%) dan nilai rendah ada sepuluh orang siswa (27,77%). 

Berdasarkan analisis data dengan rumus tes t adalah nilai perhitungan tes t lebih 

besar dari pada t-tabel, baik pada taraf signifikan 5% maupun pada taraf 1% 

dengan rincian 1,993<4,465>2,646 Ha diterima dan Ho ditolak. Maka 

kesimpulan dari penelitian ink yakni terdapat pengaruh hasil belajar siswa yang 
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menerapkan media karthn dengan yang tidak menerapkan media kartun siswa 

kelas IV mata pelajaran IPS materi keragaman suku bangsa dan budaya di 

Madrasah Ibtidaiyah Azharyah 12 Ulu Palembang. 

Persamaan penelitian di atas dengan peneliti yakni sama-sama melakukan 

penelitian terhadap hasil belajar siswa. Perbedaannya adalah penelitian diatas 

meneliti tentang pengaruh media kartun terhadap hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPS, sedangkan peneliti meneliti tentang penggaruh penggunnaan 

mediia bagan tabel pada mata pelajaran IPA kelas V MI.5 

Nurlina dalam skripsi nya yang berjudul “Upaya Meningkatkan Minat 

Belajar Siswa tentang Menulis Huruf Hijaiyah Bersambung dengan 

Menggunakan Media Gambar pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

Kelas II SD Muhammadiyah Lembung Itam Kecamatan Tulung Selapan 

Kabupaten Ogan Komering Ilir”. 

Masalah yang sengaja diangkat dalam penelitian dirumuskan sebagai 

berikut: “Apakah dengan  menggunakan media gambar dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Adapun tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan media gambar dan dapat 

meningkatkan minat belajar murid pada mata pelajaran PAI kelas II SD 

                                                           
5 Jumaya. “Pengaruh Penerapan Media Kartun terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran IPS Materi Keragaman Suku Bangsa dan Budaya Kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah 
Azharyah 12 Ulu Palembang”. Skripsi Sarjana Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, (Palembang: 
Perpustakaan UIN Raden Fatah, 2015), hlm. 62, t.d. 
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Muhammadiyah Lebung Itam. Hasil belajar siswa dengan materi huruf hijaiyah 

bersambung. 

Berdasarkan masalah diatas, peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan 

judul “Upaya Meningkatkan Minat Belajar Murid tentang Menulis Huruf 

Hijaiyah Bersambung dnegan Menggunakan Media Gambar pada Pelajaran PAI 

pada kelas II SD Muhammadiyah Desa Lebung Itam Kecamatan  Tulung Selapan 

Ogan Kemering Ilir”.  Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah kelas II 

yaitu 22 siswa untuk mengumpulkan data peneliti melakukan observasi 

kelapanagn terhadap kelas tersebut. Tekhnik pengumpulan data yaitu 

pengambilan dokumentasi sekolah berupa data-data tertulis tentang profil 

sekolah tersebut dengan melalui beberapa siklus. 

Sedangkan tekhnik analisa yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan 

analisis diskriptif komparatif. Dari hasil perbaikan pembelajaran yangtelah 

dilaksanakan melalui tiga siklus, penelitian tindakan kelas, maka diambil 

kesimpulan sebagai berikut: penggunaan mdel pembelajaran berdasarkan tabel 

penelitian dari pelaksanaan sampai ke siklus tiga tterdapat peningkatan nilai, 

dimana pada para tindakan nilai tes rata-rata siswa hnaya mencapai 59,58% 

kemudian naik menjadi 65,90% pada siklus I, disiklus II naik menjadi 68,86% 

dan di III siklus naik menjadi 75,65% dengan demikian ditetapkan siklus III 

merupakan siklus terakhir dapat dikatakan berhasil karena nilai yang didapat 
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meningkat secara signifikan dengan menggunakan metode pembelajaran media 

gambar dalam proses belajar mengajar.6 

Persamaan penelitian diatas dengan peneliti yaitu sama-sama meneliti 

tentang penggunaan media dalam proses pembelajaran. Sedangkan perbedaan 

nya yaitu penelitian di atas meneliti tentang penggunaan media dalam 

meningkatkan minat belajar siswa, sedangkan peneliti meneliti tentang pengaruh 

penggunaan media terhadap hasil belajar  siswa. 

Ummu Haniyah (2013) dalam skripsinya “ Pengaruh Penggunaan Media 

Pembelajaran Komik Sains terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa kelas VII 

pada Mata Pelajaran IPA Terpadu di SMP Negeri 54 Palembang “.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan aktivitas 

dan hasil belajar siswa sebelum dan  sesudah diberikan treatment dengan 

menggunakan media komik sains. Penelitian ini menggunakan design Post Test 

Only Control design. Populasinya adalah seluruh kelas VII SMP Negeri 54 

Palembang. Pengambilan sampel dilakukan secara acak (random sampling). 

Terpilihlah kelas VII.1 sebagai kelas eksperimen dan kelas VII. 4 sebagai kelas 

kontrol masing-masing terdiri dari 39 siswa. Adapun variabel dalam penelitian 

ini adalah penggunaan media komik, aktivitas, dan hasil belajar siswa. 

                                                           
6
 Nurlina, “Upaya Meningkatkan Minat Belajar Siswa tentang Menulis Huruf Hijaiyah 

Bersambung dengan Menggunakan Media Gambar pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 
Kelas II SD Muhammadiyah Lembung Itam Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering 
Ilir”. Skripsi Sarjana Kualifikasi Pendidikan Agama Islam, (Palembang: Perpustakaan IAIN Raden 
Fatah 2014), hlm.8, t.d. 
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Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ada perbedaan yang signifikan antara 

hasil belajar yang menggunakan media komik sains dengan siswa yang tidak 

menggunakan media komik sains. Siswa yang menggunakan media komik sains 

dalam pembelajaran IPA mengalami peningkatan hasil belajar.7 

Persamaan penelitian diatas dengan peneliti adalah sama- sama melakukan 

penelitian terhadap hasil belajar pada mata pelajaran IPA dan meneliti tentang 

pengaruh penggunaan media pembelajaran. Perbedaannya adalah penelitian di 

atas meneliti tentang pengaruh media komik sains, sedangkan peneliti melakukan 

penelitian tentang pengaruh penggunaan media bagan tabel di MI. 

Perawati (2014) dalam skripsinya “ Pengaruh Penggunaan Media Tulang 

Napier pada Mata Pelajaran Matematika terhadap Hasil Belajar Siswa kelas III 

di Madrasah Ibtidaiyah Munawariyah Palembang”. 

Penelitian ini merupakan jenis peneelitian eksperimen dengan pendekatan 

kuantitatif. Populasi dan sampel dalaam penelitian ini adalah seluruh siswa kelaa 

III A MI Munawariyah Palembang berjumlah 28 siswa. Tehknik pengumpulan 

data penelitian ini  menggunakan observasu, test, dan dokumentasui. Analisis 

data untuk mengambil kesimpulan menggunakan rumus test t. 

Adapun hasil penelitian ini yaitu observasi menunjukkan bahwa penggunaan 

media tulang napier  pada mata pelajaran matematika materi perkalian tergolong 

                                                           
7
 Ummu Haniyah ,“ Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Komik Sains terhadap 

Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa kelas VII pada Mata Pelajaran IPA Terpadu di SMP Negeri 54 
Palembang”.Skripsi Sarjana Pendidikan Tadris Biologi. (Palembang: Perpustakaan UIN Raden Fatah 
2014), hlm.8, t.d. 
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baik. Hasil belajar siswa pada Post testmengalami peningkatan skor mean jika 

dibandingkan dengan Pre test yaitu 6,1 (Pre test)meningkat menjadi 9 (Post test). 

Sedangkan untuk uji perbadingan didapatkan kesimpulan setelah 

membandingkan besarnya t yang diperoleh dalam perhitungan (t0 = 8,94) dan 

besarnya t yang tercantum pada tabel t( ttts . 1% = 2,77 ) maka dapat diketahui 

bahwa to lebih besar dari pada tt : yaitu 8,94>2,77. Jadi, karena t0 lebih besar dari 

pada tt maka hipotesa nihil yang diajukan ditolak, ini berati bahwa adanya 

pengaruh penggunaan media tulang napier terhadap hasil belajar siswa kelas III 

MI Munawariyah Palembang.8 

Persamaan penelitian di atas dengan peneliti sama-sama menneliti tentang 

hasil belajar siswa dan sama-sama meneliti di Madrasah Ibtidaiyah. Perbedaanya 

adalah penelitian ini meneliti tentang pengaruh penggunaan media tulang napier 

sedangkan, peneliti meneliti tentang pengaruh penggunaan media bagan tabel. 

Nurhasanah (2015) dalam skripsinya “ Peran Media Bagan Pohon dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV Pada Mata Pelajaran Aqidah 

Ahklak di MI Az-zahir Palembang”. 

Saudari Nuhasanah beralasan bahwa pada proses pembelajaran di MI Az-

Zahir jarang sekali menggunakan media pembelajaran sehingga membuat dia 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul diatas. 

                                                           
8
 Perawati,“ Pengaruh Penggunaan Media Tulang Napier pada Mata Pelajaran Matematika 

terhadap Hasil Belajar Siswa kelas III di Madrasah Ibtidaiyah Munawariyah Palembang. Skripsi 
Sarjana Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, (Palembang: Perpustakaan UIN Raden Fatah, 2014), 
hlm. 12, t.d. 
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Hasil dari penelitian tersebut adalah, hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Aqidah Ahklak materi nama-nama Nabi dan Rasul kelas IV.B MI Az-zahir 

meningkat dengan signifikan. Hal ini dibuktikan bahwa nilai siswa pada pre test 

yaitu 61,5 sedangkan post test yaitu 87,5.9 

Persamaan peneliti dengan penelitian di atas adalah sama-sama meneliti 

tentang hasil belajar siswa dan penggunaan media bagan. Sedangkan 

perbedaannya adalah penelitian di atas meneliti tentang peran media bagan 

pohon, sedangkan peneliti meneliti tentang pengaruh penggunaan media bagan 

tabel. 

Kajian di atas, memang hampir semuanya meneliti tentang penerapan media 

pembelajaran dalam mata pelajaran IPA  terhadap hasil belajar. Tetapi yang 

membedakan penelitian tersebut dengan judul skripsi yang penulis angkat adalah 

penerapan media bagan tabel terhadap hasil belajar siswa dalam mata pelajaran 

IPA. Atas pertimbangan tersebut penulis memutuskan untuk meneliti secara 

langsung keadaan sebenarnya di lapangan seperti apa. Penulis menetapkan judul 

penelitian ini sebagai judul skripsi yaitu: Pengaruh Penggunaan Media Bagan 

Tabel Terhadap Hasil Belajar Siswa dalam Mata Pelajaran IPA kelas V di 

Madrasah Ibtidaiyah Quraniah 8 Palembang. 

 

 
                                                           

9 Nurhasanah ,“ Peran Media Bagan Pohon dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas 
IV Pada Mata Pelajaran Aqidah Ahklak di MI Az-zahir Palembang. Skripsi Sarjana Pendidikan Guru 
Madrasah Ibtidaiyah, (Palembang: Perpustakaan UIN Raden Fatah, 2015), hlm. 92, t.d. 
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E. KERANGKA TEORI 

1. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak 

dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. 

Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada 

penerima pesan.10 

Dalam bahasa  Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan 

dari pengirim kepada penerima pesan. Gerlach dan Ely mengatakan, 

apabila dipahami secara garis besar, maka media adalah manusia, materi 

atau kejadian yang membangun suatu kondisi atau membuat siswa 

mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam 

pengertian ini guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan 

media.11 

Maka dapat dikatakan bahwa media pembelajaran adalah sarana 

untuk meningkatkan kegiatan proses belajar mengajar. 

 

 

 

                                                           
10Arief S. Sadiman dkk,Media Pendidikan Pengertian,Pengembangan,dan Pemanfaatannya, 

cet.Ke-16,  (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2012), hlm.6 
11 Cecep Kustandi dan Bambang Sutjipto, MediaPembelajaran, cet.Ke-1, (Bogor: Ghalia 

Indonesia,2011),hlm. 7 
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b. Fungsi Media Pembelajaran 

Levie dan Lentz mengemukakan empat fungsi media pembelajaran, 

khususnya media visual, yaitu (a) fungsi atensi, (b) fungsi afektif, (c) 

fungsi kognitif, dan (d) fungsi kompensatoris. 

Menurut Kemp dan Dayton, media pembelajaran dapat memenuhi 

tiga fungsi utam apabila media itu digunakan untuk perorangan, 

kelompok, atau kelompok yang besar jumlahnya, yaitu dalam hal (1) 

meotivasi minat atau tindakan, (2) menyajikan informasi, dan (3) 

memberi instruksi.12 

2. Media Bagan Tabel 

Bagan adalah kombinasi antara media grafis, gambar, dan foto yang 

dirancang untuk memvisualisasikan secara logis dan teratur mengenai fakta 

pokok atau gagasan. Sebagai media visual, bagan merupakan media yang 

membantu menyajikan pesan pembelajaran melalui visualisasi dengan tujuan 

materi yang kompleks dapat disederhanakan sehingga siswa mudah untuk 

mencerna materi tersebut. 

Kegunaan bagan adalah untuk menunjukkan hubungan keterkaitan, 

perbandingan, jumlah yang relatif, perkembangan tertentu, serta prroses 

tertentu pengklasifikasian dan pengorganisasian.13 

Adapun karakteristik yang ada pada bagan adalah:14 

                                                           
12Ibid., hlm.19-20 
13 Daryanto,Media Pembelajaran,cet. Ke-2, (Yogyakarta:Gava Media,2013), hlm.119 
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a. Sederhana, mudah dilihat dan dibaca 

b. Tidak terlalu banyak konsep di dalamnya, tidak harus terlalu rinci, serta 

tidak banyak digunakan kata-kata 

c. Warna-warna yang digunakan harus menambah kejelasan 

Bagan tabel tentu sudah tidak asing lagi bagi kita, bentuk-bentuk 

penyajian pesan dalam bentuk tabel merupakan bagian dari bagan tabel, isi 

dari bagan tabel, yaitu urutan hubungan yang terdapat pada garis waktu atau 

tabel.15 

3. Hasil Belajar 

a. Pengertian Belajar 

Usman dan Setiawati menyatakan bahwa belajar adalah suatu 

proses perubahan tingkah laku atau kecakapan manusia. Perubahan 

tingkah laku ini bukan disebabkan oleh proses pertumbuhan yang 

bersifat fisiologis atau proses kematangan.16 

Menurut R.Gagne (1989) dalam bukunya Ahmad Susanto, belajar dapat 
didefinisikan sebagai suatu proses dimana suatu organisme berubah 
perilakunya sebagai akibat pengalaman. Belajar dan mengajar 
merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dua 
konsep ini menjadi terpadu dalam satu kegiatan dimana terjadi interaksi 
antara guru dengan siswa, serta siswa dengan siswa pada saat 
pembelajaran berlangsung. 

                                                                                                                                                                      
14 Ahmad Rohani, Media Instruksional Edukatif, cet. Ke-1, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), 

hlm.35 
15 Daryanto,Op.cit., hlm.122 
16 Fajri Ismail, Evaluasi Pendidikan, (Palembang: Tunas Gemilang Press, 2014), hlm. 25 
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Selanjutya, Gagne dalam teorinya yang disebut The domains of 

learning, menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang dipelajari oleh 

manusia dapat dibagi menjadi lima kategori, yaitu keterampilan motoris 

(motor skill), informasi verbal, kemampuan intelektual, strategi kognitif, 

sikap (attitude).17 

b. Pengertian Hasil Belajar 

Menurut Dyimiati dan Mudjiono hasil belajar adalah tingkat 

keberhasilan yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti suatu kegiatan 

pembelajaran, dimana tingkat keberhasilan tersebut kemudian ditandai 

dengan skala nilai berupa huruf atau kata atau simbol.18  

Nasution menyatakan hasil belajar siswa dirumuskan sebagai tujuan 

instruksional umum (TIU) yang dinyatakan dalam bentuk yang lebih 

spesifik dan merupakan komponen dari tujuan umum mata kuliah atau 

bidang studi.19 

Jadi hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Ruseffendi dalam bukunya Ahmad Susanto mengidentifikasi faktor-

faktor yang memengaruhi hasil belajar ke dalam sepuluh macam, yaitu: 

                                                           
17Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar, cet.Ke-2, (Jakarta: 

Kencana Prenadamedia Group,2014), hlm.1 
18 Fajri Ismail, Op.Cit., hlm. 38 
19Ibid., hlm. 39 
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kecerdasan, kesiapan anak, bakat anak, kemauan belajar, minat anak, 

model penyajian materi, pribadi dan sikap guru, suasana belajar, 

kompetensi guru dan kondisi masyarakat.20 

Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar 

dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan 

motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa 

pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa.21 

Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah adanya 

suatu system atau komponen yang saling berkaitan untuk tercapainya 

sebuah tujuan yang telah di tetapkan dalam pembelajaran. Komponen 

tersebut meliputi :tujuan, materi, metode, media dan evalusai. 

4. Pembelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) 

a. Hakikat Pembelajaran IPA 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), yang sering disebut juga dengan 

istilah pendidikan sains, merupakan salah satu mata pelajaran pokok 

dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, termasuk pada jenjang 

SD/MI. 

Hakikat pembelajaran sains yang didefinisikan sebagai ilmu tentang 
alam yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan ilmu pengetahuan 
alam, dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu: ilmu 
pengetahuan alam sebagai produk, proses, dan sikap. Dari ketiga 
komponen IPA ini, Sutrisno (2007) dalam bukunya Ahmad Susanto, 

                                                           
20Ahmad Susanto,Op.cit.,hlm.12-14 
21AzharArsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Pers,2011), hlm. 15 
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menambahkan bahwa IPA juga sebagai prosedur dan IPA sebagai 
tekhnologi. Akan tetapi, penambahan ini bersifat pengembangan dari 
ketiga komponen di atas, yaitu pengembangan prosedur dari proses, 
sedangkan tekhnologi dari aplikasi konsep dan prinsip-prinsip IPA 
sebagai produk. Sikap dalam pembelajaran Ipa yang dimaksud ialah 
sikap ilmiah.22 
 

Lebih lanjut, IPA juga memiliki karakteristik sebagai dasar untuk 

memahaminya, menurut Jacobson & Bregman yaitu:23 

1) IPA merupakan kumpulan konsep, prinsip, hkum, dan teori. 

2) Proses ilmiah dapat berupa fisik dan mental, serta mencermati 

fenomena alam, termasuk juga penerapannya. 

3) Sikap keteguhan hati, keingintahuan, dan ketekunan dalam 

menyingkap rahasia alam. 

4) IPA tidak dapat membuktikan semua akan tetapi hanya sebagian 

atau beberapa saja. 

5) Keberanian IPA bersifat subjektif dan bukan kebenaran yang 

bersifat objektif. 

b. Tujuan Pembelajaran IPA 

Adapun tujuan pembelajaran sains di sekolah dasar dalam Badan 
Standar Nasional Pendidikan (BSNP,2006)  dimaksudkan untuk: 

1) Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 
berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaan-
Nya. 

2) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA 
yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

                                                           
22Ahmad Susanto, Op.cit ., hlm.167 
23Ibid., hlm. 170 
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3) Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran 
tentang adanya hubungan yang saling memengaruhi antara IPA, 
lingkungan, teknologi, dan masyarakat. 

4) Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam 
sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan 

5) Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, 
menjaga, dan melestarikan lingkungan alam. 

6) Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 
keteraturannya sebagai salah satu ciptaan tuhan. 

7) Memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA 
sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP. 24 
 

c. Materi IPA  Kelas V 

Pada penelitian skripsi ini, saya mengambil bab dalam 

pembelajaran IPA Kelas V tentang “Cara makhluk Hidup Menyesuaikan 

Diri dengan Lingkungannya”. Adapun Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar, yaitu: 

Standar Kompetensi (SK) : 3. Mengindentifikasi cara makhluk 

hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan 

Kompetensi Dasar (KD) : 3.1 Mengindentifikasi penyesuaian diri 

hewan dengan lingkungan tertentu untuk mempertahankan hidup. 

Adapun bentuk-bentuk Penyesuian Hewan dengan Lingkungannya  

yaitu: 

1. Hewan Menyesuiakan Diru untuk Memperoleh Makanan 

a) Kupu-kupu 

Kupu-kupu mempunyai alat penghisap yang bentuknya panjang. 

Alat penghisap yang panjang memudahkan kupu-kupu  untuk 

menghisap nektar. Alat penghisap ini disebut probosis. 
                                                           

24Ibid.,hlm.171-172 
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b) Lebah 

Benntuk penyesuian diri pada lebah hampir sama dengan kupu-

kupu. Lebah mempunyai bentuk mulut penjilat. Mulut ini 

mempunyai lidah yang panjang dan berguna untuk menjilat 

makanan yang berupa nektar pada bunga. 

c) Nyamuk 

Nyamuk mempunyai mulut penusuk dan penghisap. Bentuk 

mulut yang runcing dan panjang itu berguna untuk menghisap 

makanan yang berupa cairan. 

d) Burung 

Benuk paruh burung itu beranekaragam. Bentuk paruh burung 

elang terlihat runcing dan tajam pada bagian ujungnya. Paruh 

burung yang meruncing dan melengkung ini berguna untuk 

mengoyak tubuh mangsanya. 

e) Unta 

Tempat hidup unta adalah padang pasir yang kering dan gersang. 

Tubuh unta mempunyai punuk yang berisi lemak. Lemak itu 

merupakn cadangan makanan didalam tubuh yang digunakan 

ketika tidak ada makanan disekitarnya. 

2. Hewan Melindungi Diri dari Musuhnya 

a) Bunglon, biasanya hidup dipohon-pohon. Akan tetapi kehadiran 

bunglon sering kali tidak diketahui oleh musuhnya karena warna 

kulit bunglon dapat berubah-ubah mirip dengan warna 

lingkungan. Kemmapuan ini dapat melindungi bunglon dari 

musuhnya. 

b) Walang Sangit, hewan ini melindungi diri dari musuhnya 

dengan cara mengeluarkan bau yang sangat menyengat sehingga 

musuh menjauhinya. 
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c) Walang Daun, walaang daun mempunyai bentuk dan warna 

tubuh yang menyerupai daun. Keadaan ini akan menyulitkan 

musuh untuk mengetahui keberadaan walang daun. 

d) Harimau, anjing, dan singa, hewan ini mempunyai kuku dan 

gigi yang tajam. Kuku dan gigi yang tajam tersebut berguna 

untuk melindungi dirinya. 

e) Sapi, kambing, kerbau, sapi, kambing, dan kerbau mempunyai 

tanduk yang runcing. Hewan-hewan ini menggunakan tanduknya 

pada saat bertarung dengan musuhnya. 

f) Kalajengking, kelabang, menggunakan sengatnya untuk 

melindungi diri dari musuhnya 

g) Ular, ular menggunakan bisa dan lilitan tubuhnya untuk 

membunuh para musuhnya 

h) Cumi-cumi, melindungi diri dari musuhnya dengan cara 

menyemburkan tinta kedalam air sehingga musuh tak dapat 

melihatnya. 

i) Siput, hewan ini melindungi diri dari musuhnya dengan cara 

memasukkan tubuh kedalam rumahnya. 

j) Musang dan kumbang, hewan ini melindungi dirinya dengan 

pura-pura mati ketika diserang musuh. 

k) Cicak, hewan ini melindungi dirinya dengan melepaskan ekor 

dari tubuhnya. 
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F. VARIABEL DAN DEFINISI OPERASIONAL 

1. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.25 

Penelitian ini mengarahkan pada dua variabel yaitu variabel 

independen (X) dan variabel dependen (Y), yaitu: 

a. Variabel (X)  pada penelitian ini yaitu penerapanmedia bagan tabel, 

b. Variabel (Y) pada penelitian ini adalah hasil belajar pada mata 

pelajaran IPA kelas V di MI Quraniah 8 Palembang. 

Variabel penelitian ini dapat dilihat pada bagan berikut: 

    Variabel Independen (X)   Variabel Dependen (Y) 

c.  

 

 

2. Definisi Operasional 

Adapun definisi operasional pada penelitian ini yaitu: 

a. Media bagan tabel 

Media bagan tabel yang dimaksud peneliti adalah alat bantu yang 

berbentuk kolom-kolom yang biasanya berisikan informasi atau data-

                                                           
25 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan – Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D, cet. Ke-17, (Bandung: Alfabeta,2014), hlm. 61 
 

Hasil Belajar Siswa 
Penggunaan Media 

Bagan Tabel 
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data yang dapat menyederhanakan pelajaran dalam hal ini media bagan 

tabel digunakan untuk menyampaikan materi IPA kelas V. 

b. Hasil belajar  

Hasil belajar yang dimaksud peneliti adalah kemampuan yang 

diperoleh siswa setelah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran pada 

mata pelajaran IPA kelas V dengan menggunakan bagan tabel.  

c. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

IPA adalah salah satu mata pelajaran pokok dalam kurikulum 

Indonesia pada jenjang SD/MI, yang mana IPA merupakan mata 

pelajaran yang berhubungan dengan lingkungan sekitar. 

 

G. HIPOTESIS PENELITIAN 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis 

terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik dengan 

data.26 Hipotesis yang dikemukakan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu: 

Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan pada penggunaan media bagan tabel 

terhadap hasil belajar pada mata pelajaran IPA kelas V di Madrasah 

Ibtidaiyah Quraniah 8 Palembang. 

                                                           
26Ibid., hlm. 96 
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O1 X O2 

 

Ho: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada penggunaan media bagan 

tabel terhadap hasil belajar pada mata pelajaran IPA kelas V di Madrasah 

Ibtidaiyah Quraniah 8 Palembang. 

 

H. METODOLOGI PENELITIAN 

1. Jenis dan Desain Penelitian 

Adapun jenis dari penelitian ini yaitu penelitian  Pre-Experimental 

Designs  berbentuk One-Group Pretest-Posttest Design. Dalam desain ini 

hanya menggunakan satu sampel yaitu hanya ada kelas eksperimen. Pada 

desain ini kelas eksperimen akan diberi pretest sebelum diberi perlakuan 

dan posttest sesudah diberi perlakuan. Desain ini dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

 

Keterangan: 

O1 = Nilai pretest (sebelum diberi perlakuan) 

O2 = Nilai posttest (setelah diberi perlakuan) 
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2. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis data 

1) Data Kualitatif 

Dalam penelitian ini, mengumpulkan data kualitatif ini peneliti 

menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

2) Data Kuantitatif 

Dalam penelitian ini data kuantitatif nya yaitu hasil belajar sebelum 

diterapkannya media bagan tabel dan sesudah diterapkannya media 

bagan tabel. Untuk mendapatkan data kuantitaif ini peneliti 

menggunakan tes. 

b. Sumber data 

Sumber data atau informasi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari: 

1) Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan 

data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini sumber data primer 

nya yaitu hasil tes siswa kelas V Madrasah Ibtidaiyah Quraniah 8 

Palembang sebagai sampel penelitian. Dalam mengumpulkan sumber 

data primer peneliti menggunakan  tes sebagai tekhnik pengumpul 

data.  

2) Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder dari 



28 
 

penelitian ini meliputi arsip atau dokumentasi, dan lembaran 

wawancara serta observasi. 

 

3. Populasi dan Sampel Penelitian 

a. Populasi penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah  siswa kelas V di MI Quraniah 

8 Palembang tahun ajaran 2014/2015 sebanyak 51 orang siswa, dengan 

rincian sebagai berikut: 

Tabel 1 
Populasi Penelitian 

 

No Kelas 
Jenis kelamin 

Jumlah 
Perempuan Laki-laki 

1. V.A 14 12 26 

2. V.B 10 15 25 

Jumlah seluruh populasi 24 27 51 

(Sumber: Data siswa MI Quraniah 8 Palembang) 

b. Sampel penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karekteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Apa yang dipelajari dari sampel itu, 
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kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu 

sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul mewakili.27 

Penentuan sampel pada penelitian adalah menggunakan simple 

purposive yaitu pengambilan sampel yang dilakukan karena adanya 

alasan tertentu. Selain itu alasan peneliti memilih kelas VB sebagai 

sampel penelitian karena hasil belajar IPA di kelas tersebut lebih rendah 

dibandingkan kelas VA, dalam proses pembelajaran siswa kelas VB 

sering ribut dibandingkan kelas VA. Sampel pada penelitian ini yaitu 

siswa kelas VB yang berjumlah 25 orang yang terdiri dari 12 orang laki-

laki dan 13 orang perempuan. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini, 

yaitu: 

Tabel 2 
Sampel Penelitian 

 

No Kelas 
Jenis kelamin 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

1 VB 13 12 25 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun tekhnik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah: 

 

                                                           
27Ibid., hlm. 118 
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a. Wawancara 

Wawancara adalah tekhnik pengumpulan data yang digunakan 

untuk memperoleh informasi langsung dan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti dari sumbernya. 

Wawancara dalam penelitiian ini dilakukan terhadap guru dan 

beberapa siswa kelas V MI Quraniah 8 Palembang dengan cara bertanya 

secara langsung untuk mengetahui kondisi secara umum MI Quraniah 8 

Palembang dan untuk mengetahui hasil belajar siswa dalam mata 

pelajaran IPA. 

b. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, 

sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang 

berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. 

Hasil penelitian akan kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya 

tulis akademik. Dokumen-dokumen yang dipilih itu sesuai dengan tujuan 

dan fokus penelitian. 

c. Observasi 

Observasi merupakan tekhnik mengumpulkan data dengan cara 

mengamati setiap kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya 

dengan alat observasi tentang hal-hal yang akan diteliti.  
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Observasi dalam penelitian ini dilakukan pada saat akan 

mengobservasi lokasi sebelum melakukan penelitian dan pada saat akan 

melakukan penulaian terhadap hasil belajar siswa serta untuk melihat 

penggunaan media yang digunakan oleh peneliti. 

d. Tes 

Dalam penelitian ini tes ini diberikan kepada siswa untuk 

mengetahui hasil belajar siswa sebelum dan sesudah penerapan  media 

bagan tabel pada mata pelajaran IPA kelas V di MI Quraniah 8 

Palembang. Soal yang diberikan adalah berupa soal tertulis, yaitu tes 

objektif berbentuk pilihan ganda sebanyak 20 soal. 

5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan  teknik test “t”. 

Teknik test “t” digunakan untuk mengetahui kebenaran dari hipotesis 

penelitian.Adapun rumus yang digunakan untuk sampel kecil (N kurang dari 

30) yaitu: 

Rumus test “t”28 

          

Dengan langkah perhitungannya sebagai berikut 

                                                           
28Anas Sudijono, Statistik Pendidikan, cet. Ke-24, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), 

hlm. 305-307 
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1) Mencari D (difference= perbedaan) antara skor variabel X dan skor 

variabel Y, maka  D=X-Y 

2) Menjumlahkan D, sehingga diperoleh ∑  

3) Mencari Mean of Difference, dengan rumus :    ∑   

4) Menguandratkan D: setelah itu lalu dijumlahkan sehingga di peroleh:∑   

5) Mencari Deviasi Standar dariDifference       , dengan rumus:     
 √∑    ∑   

 

6) Mencari standar error dari Mean difference , yaitu :     , dengan rumus : 

        √    

7) Mencari todengan menggunakan rumus,            

8) Memberikan interpretasi terhadap to 

9) Melakukan pembandingan antara to dengan tt, dengan patokan sebagai 

berikut: 

a. Jika to lebih besar atau sama dengan tt, maka hipotesis nihil ditolak; 

sebaliknya hipotesis alternatif diterima atau disetujui. 

b. Jika to lebih kecil dari pada ttmaka hipotesis nihil diterima atau disetujui; 

sebaliknya hipotesis alternatif ditolak. 

10)  Menarik kesimpulan hasil penelitian. 
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I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Dalam penyusunan ini penulis memakai sistematika pembahasan sebagai 

berikut: 

BAB I , merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 

permasalahan (identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan 

masalah), tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka 

teori, variabel, dan definisi operasional, hipotesis, serta metodologi 

penelitian. 

BAB II, merupakan landasan teori yang berisikan pengertian media, pengertian 

media bagan tabel, kegunaan media bagan tabel pengertian hasil 

belajar, macam-macam hasil belajar, pengertian pembelajaran IPA. 

BAB III, berisikan gambaran umum MI Quraniah 8 Palembang, yang meliputi 

tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi letak 

goegrafis, sejarah, dan lain-lain. 

BAB IV, pembahasan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan, yang akan 

menjawab dari permasalahan-permasalahan yang ada dalam 

penelitian. 

BAB V, merupakan penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran serta daftar 

pustaka, dan lampiran-lampiran lain yang diperlukan 

 


