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BAB IV 

PENGGUNAAN MEDIA SKETSA UNTUK MENINGKATKAN HASIL 

BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN IPA KELAS IV  

DI MADRASAH IBTIDAIYAH QURANIAH 8 PALEMBANG 

 
A. Deskripsi Data Penelitian 

1. Perencanaan Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan 

beberapa persiapan diantaranya yaitu: 

a. Guru menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebelum 

menggunakan media sketsa dan pada saat menggunakan media sketsa 

materi IPA kelas IV tentang Daur Hidup Hewan 

b. Guru menyusun lembar observasi siswa dan aktivitas guru untuk 

mengetahui penggunaan media sketsa pada mata pelajaran IPA kelas IV 

di Madrasah Ibtidaiyah Quraniah 8 Palembang 

c. Melakukan validasi dan reliabilitas soal tes agar mendapatkan instrumen 

penelitian yang berkriteria valid dan reliabel. 

2. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian yang berjudul Penggunaan Media Sketsa Untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa Kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Quraniah 8 Palembang 

ini dilaksanakan pada tanggal 14 Mei – 13 Juni 2015. Adapun sampel dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas IVA yang berjumlah 26 orang. Proses 
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percobaan di kelas eksperimen di lakukan sebanyak 6 kali pertemuan, yaitu 1 

kali pertemuan sebelum menggunakan media sketsa, 5 pertemuan sesudah 

menggunakan media sketsa dengan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) 

yang telah disusun peneliti, yang mana masing-masing pertemuan 2 jam 

pelajaran. 

Peneliti menggunakan metode tes untuk mendapatkan data yang diperlukan 

dalam penelitian ini. Data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari 

nilai siswa hasil eksperimen yang peneliti lakukan dalam pembelajaran IPA 

kelas IV materi Daur Hidup Hewan sebelum menggunakan media sketsa dan 

sesudah menggunakan media sketsa. Nilai KKM yang ditetapkan di Madrasah 

Ibtidaiyah Quraniah 8 Palembang yang mana KKM pada mata pelajaran IPA 

adalah 70. 

Pada pertemuan pertama peneliti menjelaskan materi yang akan diajarkan 

tanpa menggunakan media sketsa dan melakukan test tertulis setelah proses 

pembelajaran (pretest) di kelas IVA Madrasah Ibtidaiyah Quraniah 8 

Palembang. Pada pertemuan kedua, ketiga, keempat, kelima peneliti 

menjelaskan materi yang akan diajarkan dengan menggunakan media sketsa 

dan memberikan soal-soal latihan setelah proses pembelajaran di kelas IVA 

Madrasah Ibtidaiyah Quraniah 8 Palembang.  

Pada pertemuan keenam peneliti menjelaskan materi yang akan diajarkan 

dengan menggunakan media sketsa dan melakukan test tertulis setelah proses 

pembelajaran (posttest) di kelas IVA Madrasah Ibtidaiyah Quraniah 8 
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Palembang. Peneliti memberikan soal test yang berbentuk pilihan ganda 

sebanyak 20 soal untuk mendapatkan data dari kelas IVA adapun butir-butir 

soal pretest dan posttest disamakan. 

Adapun langkah-langkah proses pembelajaran IPA kelas IV materi daur 

hidup hewan dengan menggunakan media sketsa, yaitu: 

a. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai 

b. Menyajikan materi sebagai pengantar 

c. Guru mempersiapkan sketsa-sketsa sesuai dengan tujuan pembelajaran 

d. Guru menunjukkan/memperlihatkan sketsa-sketsa yang berkaitan dengan 

materi yang diajarkan 

e. Meminta siswa untuk mengamati sketsa-sketsa yang ada 

f. Guru bertanya jawab dengan siswa mengenai sketsa yang diamati 

g. Dari tanya jawab itu guru mulai menanamkan konsep/materi sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai 

h. Kesimpulan/ rangkuman 

 

B. Pembahasan Analisis Uji Coba Instrumen 

Sebelum peneliti mengadakan penelitian di MI Quraniah 8 Palembang ini, 

terlebih dahulu peneliti memvalidasi soal tes dengan cara malakukan ujicoba soal 

tes kepada siswa yang bukan dijadikan sampel pada saat penelitian. Siswa ini 

berjumlah 22 orang siswa kelas VB untuk menguji secara empirik kevalidan soal 

tersebut. Soal yang akan diujicobakan ini berjumlah 40 butir soal. Dimana dari 
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40 butir soal yang sudah divalidasi, maka akan diambil sebanyak 20 butir soal 

yang akan dijadikan sebagai soal tes.Adapun tahap validitas soal tes dapat dilihat 

sebagai berikut: 

1. Uji Validitas 

Uji validitas soal pilihan ganda (Multiple Choice Test) atau tes obyektif 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

���� = 
�����

�	
  x ��
� 

Kemudian harga		���� yang diperoleh dari perhitungan dicocokkan dengan 

harga korelasi dengan taraf yang signifikan yaitu apabila  ����> r maka item 

butir soal Valid, apabila < r tabel maka item butir soal invalid (tidak valid). 

Proses perhitungannya dapat dilihat pada lampiran 1. 

Berdasarkan perhitungan validitas butir soal maka diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 7 
Hasil Validitas Soal Tes 

 
No. Kriteria NomorSoal 

1. Valid 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24,25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36,38, 39, 40 

2. Tidak Valid 37 
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2. Uji Reliabilitas 

Setelah dilakukan uji validitas, selanjutnya dilakukan uji reliabilitas untuk 

mengetahui tingkat konsistensi jawaban tetap atau konsisten untuk diujikan 

kepada siswa yang akan diteliti. Untuk mengetahui reliabilitas soal tes maka 

digunakan rumus K-R 20 yaitu sebagai berikut: 

r�� = (
�

���) (
����∑����

���
) 

Setelah diperoleh harga ���kemudian dikonsultasikandengan ������ . 

Apabila r��>r���� , maka instrument tersebut dikatakan reliabel. Sedangkan 

apabila Jika r��<r����  maka soal tes tidak reliabel. Perhitungan reliabilitas ini 

bisa dilihat pada lampiran 2. Berdasarkan hitungan Reliabel butir soal dapat 

dilihat pada table berikut ini: 

Tabel 8 
Hasil Reliabilitas Soal Tes 

 
 

No. Kriteria NomorSoal 

1. Reliabel 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36,38, 39, 40 

2. TidakReliabel 37 
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C. Pembahasan Analisis Data Hasil Belajar 

1. Hasil Belajar Siswa Sebelum Menggunakan Media Sketsa pada Mata 

Pelajaran IPA Kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Quraniah 8 Palembang 

Sebagaimana telah diungkapkan pada bab I terdahulu, bahwa penelitian 

ini bertujan untuk mengetahui hasil belajar siswa sebelum menggunakan 

media sketsa pada mata pelajaran IPA materi Daur Hidup Hewan di  

Madrasah Ibtidaiyah Quraniah 8 Palembang. Sampel penelitian ini adalah 

siswa kelas IVA sebanyak 26 orang. Untuk mengetahui hasil belajar siswa 

sebelum menggunakan media sketsa pada mata pelajaran IPA maka 

disebarkan tes pra tindakan (pretest) sebanyak 20 soal. Soal test berbentuk tes 

pilihan ganda. Dari tiap-tiap soal yang benar medapatkan 5 poin.Skor 

tertinggi adalah 100 dan skor terendah adalah 0. Dari hasil test yang diujikan 

pada siswa, di dapat data tentang hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA 

sebelum menggunakan media sketsa. 

Tabel 9 
Deskripsi Frekuensi Nilai Pretest (X) Siswa  Kelas IVA Madrasah Ibtidaiyah 

Quraniah 8 Palembang Sebelum Menggunakan Media Sketsa Mata Pelajaran 
IPA Materi Daur Hidup Hewan 

 
No. Nilai Tes Frekuensi 

1. 80 1 

2. 75 2 

3. 70 5 
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4. 65 2 

5. 60 6 

6. 55 4 

7. 50 4 

8. 40 2 

Jumlah N = 26 

Dari data hasil belajar siswa yang menggunakan media sketsa pada mata 

pelajaran IPA kelas IV materi daur hidup hewan di atas, maka dilakukan 

pengelolaan data sebagai berikut: 

a) Melakukan penskoran ke dalam tabel distribusi 

70 55  60 40 75 55 

65 80 70 70 50 60 

60 75 50 60 50 50 

70 60 55 60 70 40 

55 65 

Dari data di atas, kemudian dilakukan perhitungan terlebih yang disiapkan 

dalam tebel distribusi frekuensi sebagai berikut: 
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Tabel 10 
Deskripsi Frekuensi Hasil Nilai Pretest (X) Siswa  Kelas IVA Madrasah 

Ibtidaiyah Quraniah 8 Palembang Sebelum Menggunakan Media Sketsa 
Mata Pelajaran IPA Materi Daur Hidup Hewan Untuk Memperoleh 

Mean dan Standar Deviasi 
 

No. X F Fx 
X 

(X - !") 
"# $"# 

1. 80 1 80 19,62 384,94 384,94 

2. 75 2 150 14,62 213,74 427,48 

3. 70 5 350 9,62 92,54 462,7 

4. 65 2 130 4,62 21,34 42,68 

5. 60 6 360  -0,38 0,14 0,84 

6. 55 4 220 -5,38 28,94 115,76 

7. 50 4 200 -10,38 107,74 430,96 

8. 40 2 80 -20,38 415,34 830,68 

  N = 26 
∑fx = 

1570 
  ∑%&' = 2696,04 

 

Dari tabel di atas diketahui :∑fx = 1570, ∑%&' = 2696,04 dan N = 26. 

Selanjutnya, dilakukan tahap perhitungan rata-rata atau Mean Variabel X (hasil 

belajar pretest). 

b) Mencari nilai rata-rata 

() = 
∑*)
+  
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() = 
�,-.
'/  

() = 60, 38 dibulatkan menjadi 60 

c) Mencari 01) 

01) =�∑*)�
+2

 

01) =�'/3/,.5
'/  

01) =√103,69 

01) = 10,18 dibulatkan menjadi 10 

d) Mengelompokkan hasil belajar siswa kedalam tiga kelompok yaitu tinggi, 

sedang, rendah (TSR) 

M + 1SD keatas  = Tinggi 

M – 1SD s/d M + 1  = Sedang 

M – 1 SD kebawah  = Rendah 

Lebih lanjut untuk mengetahui pengkategorian TSR dapat dilihat pada 

skala perhitungan sebagai berikut: 

60 +  (10) = 70 keatas Hasil belajar siswa sebelum menggunakan 

media sketsa pada materi daur hidup hewan di 

kategori tinggi 

50 s/d 69 Hasil belajar siswa sebelum menggunakan 

media sketsa pada materi daur hidup hewan 

dikategori nilai sedang 
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60 – 1 (10) = 50 kebawah Hasil belajar siswa sebelum menggunakan 

media sketsa pada materi daur hidup hewan di 

kategori nilai rendah 

Dari hasil perhitungan nilai siswa pada skala diatas, jika dibuat kedalam 

bentuk persentase adalah sebagai berikut: 

Tabel 11 
Persentase Hasil Belajar Siswa Sebelum Menggunakan Media Sketsa pada Mata 

Pelajaran IPA kelas IV Materi Daur Hidup Hewan di MI Quraniah 8 
Palembang 

 
No. Hasil Belajar Siswa Materi Daur Hidup Hewan Frekuensi Persentase 

1. Tinggi 8 31 % 

2. Sedang 16 61 % 

3. Rendah 2 8 % 

Jumlah 26 100% 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hasil belajar siswa sebelum 

menggunakan media sketsa pada materi daur hidup hewan memperoleh 

mean atau nilai rata-rata sebesar 60,38 dibulatkan menjadi 60, dengan 

kategori nilai tinggi ada 8 orang siswa (31 %), nilai sedang ada 16 orang (61 

%) dan nilai rendah ada 2 orang siswa (8%). 

2. Hasil Belajar Siswa Sesudah Menggunakan Media Sketsa pada Mata 

Pelajaran IPA Kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Quraniah 8 Palembang 

Sebagaimana telah diungkapkan pada bab I terdahulu, bahwa penelitian 

ini bertujan untuk mengetahui hasil belajar siswa sesudah menggunakan 



90 
 

media sketsa pada mata pelajaran IPA materi Daur Hidup Hewan di  

Madrasah Ibtidaiyah Quraniah 8 Palembang. Sampel penelitian ini adalah 

siswa kelas IVA sebanyak 26 orang.Untuk mengetahui hasil belajar siswa 

sesudah menggunakan media sketsa pada mata pelajaran IPA maka 

disebarkan tes sesudah tindakan (prosttest) sebanyak 20 soal. Soal test 

berbentuk tes pilihan ganda. Dari tiap-tiap soal yang benar medapatkan 5 

poin.Skor tertinggi adalah 100 dan skor terendah adalah 0. Dari hasil test 

yang diujikan pada siswa, di dapat data tentang hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPA sesudah menggunakan media sketsa. 

Tabel 12 
Deskripsi Frekuensi Nilai Posttest  Siswa  Kelas IVA Madrasah Ibtidaiyah 

Quraniah 8 Palembang Sesudah Menggunakan Media Sketsa Mata Pelajaran 
IPA Materi Daur Hidup Hewan 

 
No. Nilai Tes Frekuensi 

1. 100 1 

2. 95 2 

3. 90 2 

4. 85 5 

5. 80 9 

6. 75 3 

7. 70 2 

8. 65 2 
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Jumlah N = 26 

Dari data hasil belajar siswa yang menggunakan media sketsa pada mata 

pelajaran IPA kelas IV materi daur hidup hewan di atas, maka dilakukan 

pengelolaan data sebagai berikut: 

e) Melakukan penskoran ke dalam tabel distribusi 

80 80  80 70 95 75 

75 100 90 85 80 80 

80 90 75 85 65 70 

85 80 80 80 75 65 

85 85 

Dari data di atas, kemudian dilakukan perhitungan terlebih yang disiapkan 

dalam tebel distribusi frekuensi sebagai berikut: 

Tabel 13 
Deskripsi Frekuensi Hasil Nilai Posttest Siswa  Kelas IVA Madrasah 

Ibtidaiyah Quraniah 8 Palembang Sesudah Menggunakan Media Sketsa 
Mata Pelajaran IPA Materi Daur Hidup Hewan Untuk Memperoleh 

Mean dan Standar Deviasi 
 

No. X F Fx 
X 

(X - !") 
"# $"# 

1. 100 1 100 18,85 355,32 355,32 

2. 95 2 190 13,85 191,82 383,64 

3. 90 2 180 8,85 78,32 156,64 

4. 85 5 425 3,85 14,82 74,1 
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5. 80 9 720   -1,15 1,32 11,88 

6. 75 3 225 -6,15 37,82 113,46 

7. 70 2 140 -11,15 124,32 248,64 

8. 65 2 130 -16,15 260,82 521,64 

  N = 26 
∑fx = 

2110 
  ∑%&' = 1865,32 

 

Dari tabel di atas diketahui :∑fx = 2110, ∑%&' = 1865,32 dan N = 26. 

Selanjutnya, dilakukan tahap perhitungan rata-rata atau Mean Variabel X (hasil 

belajar posttest). 

f) Mencari nilai rata-rata 

() = 
∑*)
+  

() = 
'��.
'/  

() = 81,15 dibulatkan menjadi 81 

g) Mencari 01) 

01) =�∑*)�
+2

 

01) =��</,,='
'/  

01) =√71,74 

01) = 8,46 dibulatkan menjadi 8 
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h) Mengelompokkan hasil belajar siswa kedalam tiga kelompok yaitu tinggi, 

sedang, rendah (TSR) 

M + 1SD keatas  = Tinggi 

M – 1SD s/d M + 1  = Sedang 

M – 1 SD kebawah  = Rendah 

Lebih lanjut untuk mengetahui pengkategorian TSR dapat dilihat pada 

skala perhitungan sebagai berikut: 

81 +  (8) = 89 keatas Hasil belajar siswa sesudah menggunakan 

media sketsa pada materi daur hidup hewan di 

kategori tinggi 

73 s/d 88 Hasil belajar siswa sesudah menggunakan 

media sketsa pada materi daur hidup hewan 

dikategori nilai sedang 

81 – 1 (8) = 73 kebawah Hasil belajar siswa sesudah menggunakan 

media sketsa pada materi daur hidup hewan di 

kategori nilai rendah 

Dari hasil perhitungan nilai siswa pada skala diatas, jika dibuat kedalam 

bentuk persentase adalah sebagai berikut: 
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Tabel 14 
Persentase Hasil Belajar Siswa Sesudah Menggunakan Media Sketsa pada Mata 

Pelajaran IPA Kelas IV Materi Daur Hidup Hewan di MI Quraniah 8 
Palembang 

 
No. Hasil Belajar Siswa Materi Daur Hidup Hewan Frekuensi Persentase 

1. Tinggi 5 19 % 

2. Sedang 17 66 % 

3. Rendah 4 15 % 

Jumlah 26 100% 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hasil belajar siswa sesudah 

menggunakan media sketsa pada materi daur hidup hewan memperoleh mean 

atau nilai rata-rata sebesar 81,15 dibulatkan menjadi 81, dengan kategori nilai 

tinggi ada 5 orang siswa (19 %), nilai sedang ada 17 orang (66%) dan nilai 

rendah ada 4 orang siswa (15%). 

 

D. Pembahasan Uji Persyaratan dan Uji Lanjut (Hipotesis) 

1. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data terdistribusi 

normal atau tidak. Uji normalitas merupakan syarat sebelum dilakukan Uji-t, 

data termasuk terdistribusi normal jika terletak di (-1< Sk < 1). Maka untuk 

menguji kenormalan data digunakan rumus sebagai berikut: 

Sk = 
�)��@

�  
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Uji normalitas dilakukan pada pretest dan posttest yaitu sebelum dan 

sesudah diberi perlakuan. Perhitungan uji normalitas data ini bisa dilihat pada 

lampiran 3. Berdasarkan hitungan uji normalitas data tersebut dapat 

disimpulkan hasil dari uji normalitas data dalam penelitian ini yaitu: 

1) Dari perhitungan pre-test sebelum dengan perlakuan (rata-rata = 60,19), 

(Modus = 63,49), (simpangan baku = 9,75) dan (Sk = -0,338) karena nilai 

Sk berlaku -1 < sk < 1 , yaitu -1 < -0,338 < 1, maka data siswa kelas IVA 

berdistribusi normal. 

2) Dari perhitungan post-test sesudah dengan perlakuan (rata-rata = 81), 

(Modus = 86,1), (simpangan baku = 9,88) dan (Sk = -0,516) karena nilai 

Sk berlaku -1 < sk < 1 , yaitu -1 < -0,516 < 1, maka data siswa kelas IVA 

berdistribusi normal. 

2. Uji Homogenitas Data 

Data hasil tes dikatakan homogen apabila F hitung < F tabel. F hitung 

didapat dari (varian terbesar dibagi varian terkecil). Jika data tes tergolong 

homogen, maka sampel tersebut adalah representasif atau dapat mewakili 

populasi yang ada. Untuk menguji homogenitas digunakan rumus: 

%	ℎBCBDEF = 	HI�JIF	KE�LEMI�
HI�JIF	KE�NEOJP  

Perhitungan uji homogenitas data ini bisa dilihat pada lampiran 4. 

Berdasarkan hitungan uji homogenitas data tersebut dapat disimpulkan hasil 

dari uji homogenitas data dalam penelitian ini yaitu dengan nilai 1,52 ini 
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menunjukkan bahwa data yang diperoleh homogen karena f hitung < f tabel 

atau 1,52 < 1,97. Sehingga dapat dikatakan data tes tergolong homogenitas. 

3. Uji Hipotesis  

Hipotesis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan 

media sketsa dapat atau tidak dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 

IV pada mata pelajaran IPA materi Daur Hidup Hewan di Madrasah 

Ibtidaiyah Quraniah 8 Palembang. 

Uji statistik tentang dapat atau tidak dapat penggunaan media sketsa 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran IPA 

materi daur hidup hewan di Madrasah Ibtidaiyah Quraniah 8 Palembang, di 

sini peneliti menggunakan statistik dengan rumus uji tes “t” sebagai berikut:  

QR = !S
TU!S

 

Dari 26 orang siswa Madrasah Ibtidaiyah Quraniah 8 Palembang yang 

ditetapkan sebagai sampel penelitian, telah berhasil dihimpun data berupa 

hasil belajar siswa pada proses pembelajaran sebelum (pretest) dan sesudah 

(posttest) penggunaan media sketsa. Perhitungan uji hipotesis ini dengan 

menggunakan rumus uji t bisa dilihat pada lampiran 5.  

Adapun hasil dari data uji prasyarat dan uji hipotesis dari penelitian ini 

dapat di lihat pada tabel di bawah ini: 

 

.  
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Tabel 15 
Hasil Belajar Siswa Kelas IVA sebelum ( Pretest) dan  sesudah (Posttest) pada 

mata pelajaran IPA berdasarkan uji prasyarat dan uji lanjut (hipotesis) 
 

Variabel Data 

Hasil Belajar Siswa 

Sebelum Perlakuan 

 (Pretest) 

Sesudah Perlakuan 

(Posttest) 

Rata – rata hasil belajar siswa 60,19 81,1 

Modus 63,49 86,1 

Varians 95,13 97,78 

Simpangan Baku 9,75 9,88 

Uji Normalitas −0,338 −0,516 

Uji Homogenitas 1,52 < 1,97 

Uji Hipotesis 2,06 < 19,58 > 2,79 

 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis hasil belajar dengan menggunakan 

rumus uji-t pada saat post-test diperoleh rata-rata yaitu 81,1 yang 

dikategorikan meningkat dibandingkan sebelum diberi perlakuan berupa 

penggunaan media sketsa (pretest). Modus diperoleh 86,1 dikategorikan baik 

karena nilai yang sering muncul lebih tinggi dari nilai rata-rata.Varians 

dengan nilai 97,78 merupakan ragam nilai siswa dikategorikan tinggi karena 

variasi nilai yang diperoleh lebih besar dari rata-rata. Simpangan baku 9,88 

dikategorikan tinggi. Uji normalitas diperoleh – 0,516 ini menunjukkan data 
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yang diperoleh berdistribusi normal karena nilainya tidak terletak diantara -1 

dan 1, uji homogenitas 1,52 ini menunjukkan bahwa data yang diperoleh 

homogen karena f hitung < f tabel atau 1,52 < 1,97. Uji hipotesis 19,58 

kemudian dikonsultasikan dengan  besarnya nilai “t” yang tercantum pada 

Tabel Nilai t (ttts5% = 2, 06 dan ttts1% = 2,79) maka dapat diketahui bahwa to 

adalah lebih besar dari pada tt yaitu 2,06<19,58>2,79. Karena to lebih besar 

daripada tt maka Ha di terima dan Ho ditolak. Maka hipotesis penelitian 

menyatakan bahwa Penggunaan media sketsa dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah 

Quraniah 8 Palembang pada materi daur hidup hewan. 

Dari hasil analisis data di atas dapat dikatakan penggunaan media sketsa 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa karena pada saat pembelajaran 

berlangsung di kelas sampel yaitu ketika  penggunaan media sketsa, siswa 

dikelas ini lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Hal ini terlihat 

saat siswa ikut mempraktekan langsung media sketsa saat pembelajaran 

materi daur hidup hewan. Hasil yang berbeda terlihat sebelum menggunakan 

media sketsa siswanya terlihat pasif, seolah mereka hanya menerima 

penjelasan materi yang dijelaskan oleh guru. Untuk  mengetahui peningkatan 

hasil belajar siswa dengan menggunakan media sketsa ini, guru juga 

melakukan observasi terhadap aktivitas siswa dan guru yang mana dalam 

observasi ini peneliti dibantu oleh seornag observer. Sehingga dari hasil 

observasi ini maka terlihat aktivitas siswa saat menggunakan media sketsa. 
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E. Pembahasan Analisis Data Observasi Aktivitas Siswa dalam Penggunaan 

Media Sketsa pada Materi Daur Hidup Hewan 

Selama proses pembelajaran berlangsung pada saat penggunaan media 

sketsa dilakukan observasi dengan menggunakan lembar observasi. Tujuan 

digunakan nya observasi ini untuk mengetahui aktivitas siswa selama mengikuti 

pembelajaran dengan menggunakan media sketsa. 

Observasi dilakukan dalam kegiatan ini pada saat kegiatan pembelajaran 

berlangsung. Adapun di dalamnya terdapat delapan indikator kegiatan penilaian 

untuk lembar observasi guru dan lima indikator kegiatan penilaian untuk lembar 

observasi siswa yang telah disesuaikan dengan media sketsa. Berdasarkan tabel 

hasil observasi aktivitas guru dalam menggunakan media sketsa pada materi 

Daur Hidup Hewan yang terdiri dari 8 aktivitas yang mana dari 8 aktivitas yang 

dilakukan guru semuanya terlaksana (terlampir). 

Untuk lebih jelas mengenai kegiatan indikator kegiatan observasi yang 

dilakukan siswa dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 16 
Observasi Aktivitas Siswa terhadap Penggunaan Media Sketsa untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPA Kelas IV di 
Madrasah Ibtidaiyah Quraniah 8 Palembang 

 

No Nama Siswa 
Kegiatan Persen 

tase Kategori 
1 2 3 4 5 

1. Abdul Hafidz √ √  √ √ 80% Baik 

2. Adam Ajiansyah √ √   √ 60% Cukup  

3. Ananda Ranifitria √  √  √ 60% Cukup 
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4. Alfin Pramuja  √ √   40% Kurang 

5. Badria Indah Damayanti √ √ √ √ √ 100% Sangat Baik 

6. Angga √ √    40% Kurang 

7. Dewi Puspitasari  √   √ 40% Kurang 

8. Erika Adhasari √ √ √ √ √ 100% Sangat Baik 

9 Celvin Pranata √ √ √ √ √ 100% Sangat Baik 

10 Hafidz Zarif Yasir √ √ √  √ 80% Baik 

11 Imam Saputra √  √ √  60% Cukup 

12 M. Ariel Agustian √   √  40% Kurang 

13 M. Fajriansyah  √    20% Sangat Kurang 

14 M. Nanda Ariansyah √ √ √ √ √ 100% Sangat Baik 

15 M. Robbi √ √    20% Kurang 

16 Nadila  √ √   √ 60% Cukup 

17 Shohibeni Ridho Al Bati  √    20% Sangat Kurang 

18 Rafli Triata √ √  √  60% Cukup 

19 Shifa Syafariza √ √ √ √ √ 100% Sangat Baik 

20 Silvia Nurmalita √ √  √ √ 80% Baik 

21 Siti Hardianti √ √ √  √ 80% Baik 

22 Siti Naila √ √ √ √  80% Baik 

23 Siti Nadia Cahyanti √ √ √  √ 80% Baik 

24 Suganda  √    20% Sangat Kurang 

25 Syarifah Aidil Fitri √ √ √  √ 80% Baik 

26 Yudha Saputra √ √  √  60% Cukup 

 

Keterangan: 

1 = Siswa memperhatikan penjelasan materi dari guru 

2 = Siswa mengamati sketsa yang dibuat oleh  guru berupa urutan daur hidup 

hewan 
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3 = Siswa maju kedepan kelas untuk menjelaskan urutan daur hidup hewan 

dengan menggunakan sketsa yang ada 

4 = Siswa aktif bertanya 

5 = Siswa tidak mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal yang diberikan 

dari guru tentang materi Daur Hidup Hewan 

Kategori : 

1 Sangat Baik  == Jika siswa mengerjakan semua kegiatan  

2 Baik  = Jika siswa mengerjakan empat kegiatan  

3 Kurang = Jika siswa mengerjakan dua kegiatan 

4  Cukup = Jika siswa mengerjakan tiga kegiatan 

5 Sangat Kurang = Jika siswa hanya mengerjakan satu kegiatan 

 
Dari tabel diatas dapat kita lihat indikator penilaian yang maksimal atau 

yang paling banyak dilakukan siswa yaitu kegiatan yang ke 2 siswa  

mengamati sketsa yang dibuat oleh  guru berupa urutan daur hidup hewan  

dan kegiatan ke 1 siswa memperhatikan penjelasan materi dari guru. 

Sedangkan aktivitas yang paling sedikit adalah indikator no 4 yaitu siswa aktif 

dalam bertanya. Hali ini karena masih ada beberapa siswa yang takut untuk 

bertanya kepada gurunya. 
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Tabel 17 
Data Persentase Observasi Aktivitas Siswa terhadap Penggunaan Media 
Sketsa untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 

IPA Kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Quraniah 8 Palembang 
 

No Kategori Frekuensi Persentase 

1. Sangat Baik 5 19% 

2. Baik 7 27% 

3. Cukup 6 23% 

4. Kurang  5 19% 

5. Sangat Tidak Baik 3 12% 

JUMLAH 26 100% 

 
Dilihat pada tabel 14 hasil dari persentase observasi aktivitas siswa, yang 

mana pada observasi penelitian ini meiliki lima indikator penilaian yang harus 

observer perhatikan. Pada saat pembelajaran dimulai siswa yang mengerjakan 

semua indikator kegiatan observasi sebanyak 19%, sebanyak 27% adalah 

siswa yang mengerjakan empat indikator kegiatan, dan 23% adalah siswa 

yang mengerjakan tiga indikator, dan 19% lagi adalah siswa yang 

mengerjakan dua indikator kegiatan, serta siswa yang hanya mengerjakan satu 

indikator kegiatan sebanyak 12%. 

Berdasarkan persentase data observasi aktivitas siswa di atas, 

menunjukkan bahwa persentase rata-rata siswa dikategorikan baik dalam 

mengikuti proses pembelajaran yaitu dilihat dari banyaknya siswa yang 
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merespon positif dengan memperhatikan penjelasan guru, dan diikuti dengan 

siswa aktif bertanya dan memperhatikan media sketsa yang dibuat oleh guru, 

serta siswa maju kedepan kelas untuk menjelaskan materi dengan 

menggunakan media sketsa. 

 

F. Pembahasan 

Proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah proses komunikasi, yaitu 

proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran/media tertentu ke 

penerima pesan. Pesan, sumber pesan dan penerima pesan adalah komponen-

komponen proses komunikasi. Pesan yang akan dikomunikasikan adalah isi 

ajaran atau didikan yang ada dalam kurikulum. Sumber pesannya bisa guru, 

siswa, dan ornag lain. Salurannya adalah media pendidikan dan penerima 

pesannya adalah siswa atau juga guru. 

Dalam proses belajar mengajar ada empat komponen penting yang 

berpengaruh bagi keberhasilan belajar siswa yaitu bahan belajar, suasana belajar, 

media dan sumber belajar, serta guru sebagai subbjek pembelajaran. Komponen-

komponen tersebut sangat penting dalam proses belajar, sehingga melemahnya 

satu atau lebih komponen dapat menghambat tercapainya tujuan belajar yang 

optimal.63 

                                                           
63

 Rostina Sundayana,  Media dan Alat Peraga dalam Pembelajaran Matematika, cet. Ke- 1, 
(Bandung: ALFABETA,2014), hlm. 25 
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Penggunaan media pembelajaran sebagai salah satu sumber belajar yang 

dapat menyalurkan pesan sehingga membantu mengatasi hambatan baik dalam 

diri guru maupun siswa. Perbedaan gaya belajar, minat, intelegensi, keterbatasan 

daya indera atau hambatan jarak geografis, jarak waktu, dan lain-lain dapat 

dibantu dengan pemanfaatan media pendidikan. 64 

Media sebagai salah satu komponen dalam kegiatan belajar mengajar dan 

summber belajar yang digunakan dalam pembelajaran dipilih atas dasar tujuan 

dan bahan pelajaran yang ditetapkan, oleh karena itu guru sebagai subjek 

pembelajaran harus dapat memilih media dan sumber belajar yang tepat sehingga 

bahan pelajaran yang disampaikan dapat diterima dengan baik. 

Konsep-konsep dalam IPA itu abstrak, sedangkan pada umumnya siswa 

berfikir dari hal-hal yang kongkret menuju hal-hal yang abstrak, maka ssalah satu 

jembatannya agar siswa mampu berfikir abstrak tentang IPA adalah dengan 

menggunakan media pembellajaran atau alat peraga. 

Salah satu media pembelajaran yang dapat menggambarkan objek yang 

abstrak dalam pembelajaran IPA adalah media sketsa. Media sketsa merupakan 

media visual sederhana sebagai sarana yang paling singkat dan abstrak untuk 

menggambarkan suatu objek sehingga dapat menambah pemahaman visual siswa 

terhadap suatu objek dan memperlancar penguasaan objek-objek yang dihayati. 

                                                           
64 Arief S. Sadiman.,Op.cit.,hlm.14 
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Hasil dari pembelajaran adalah tingkat keberhasilan yang dicapai oleh siswa 

setelah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran, dimana tingkat keberhasilan itu 

ditandai dengan skala nilai berupa huruf atau kata atau simbol.65 

Penggunaan media pembelajaran yang belum pernah diterapkan oleh guru 

dalam suatu kegiatan pembelajaran akan memeberikan pengalaman yang baru 

bagi siswa.yang mampu menarik minat siswa untuk berpasrtisipasi aktif dalam 

kegiatan pembelajaran. Dari pengamatan dan hasil yang didapat dari penelitian 

menunjukkan bahwa adanya peningkatan hasil belajar siswa dengan penggunaan 

media pembelajaran yang mana dalam penelitian ini yaitu media sketsa. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa media sketsa merupakan salah satu faktor 

pendukung atas keberhsailan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran dan 

memiliki kelebihan yang terkait dengan membantu peran guru dalam  

menyampaikan materi pembelajaran. 

Penggunaan media sketsa dinilai mampu membantu siswa dalam 

menangkap mata pelajaran yang dismapaikan oleh guru. Media sketsa memiliki 

kelebihan dapat menarik perhatian siswa, menghindari verbalisme dalam artian 

ceramah pada penyampaian materi tidak begitu dominan, media sketsa juga 

membantu siswa dalam memperjelas materi yang disampaikan oleh guru.66 

 Dengan mempertimbangkan manfaat yang cukup efektif dari  media sketsa 

dapat diartikan bahwa media sketsa sebagai salah satu media pembelajaran yang 

                                                           
65 Fajri Ismail, Op.cit.,hlm.38 
66

 Arief S. Sadiman.,Op.cit.,hlm.33 
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dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

IPA yang selama ini dianggap sulit. 

Berdasarkan uraian pendapat para ahli bahwa media pembelajaran adalah 

salah atu komponen atau alat bagi guru agar mudah dalam  meyampaikan materi 

ajar, sehingga lebih menarik para siswa dalam ikut serta kegiatan pembelajaran 

yang akan berdampak pada hasil belajar siswa yang meningkat.  

Dari uraina di atas dan berdasarkan hasil analisis data yang dilakukkan di 

kelas yaitu pada proses pelaksanaan penggunaan media sketsa dengan hasil 

belajar siswa sesudah digunakannya media sketsa adapun hasil dari peneliian ini 

yaitu: 

1. Dari analisis hasil belajar siswa kelas IVA MI Quraniah 8 Palembang antara 

hasil belajar siswa sebelum menggunakan media sketsa dan sesudah 

menggunakana media sketsa secara signifikan mengalami perubahan atau 

perbedaan. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai hasil belajar siswa pada saat 

pretest dan posttest. Sehingga dapat dikatakan bahwa media penggunaan 

media sketsa dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Selama proses pembelajaran berlangsung pada saat penggunaan media 

sketsa dilakukan observasi. Berdasarkan data observasi menunjukkan bahwa 

persentase rata-rata siswa dikategorikan baik dalam mengikuti proses 

pembelajaran karena 39% siswa pada saat proses pembelajaran melakukan 3 

indikator kegiatan dari 4 indikator yang telah ditentukan  yaitu dilihat dari 
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banyaknya siswa yang merespon positif dengan memperhatikan penjelasan 

guru, dan diikuti dengan siswa aktif bertanya dan memperhatikan media 

sketsa yang dibuat oleh guru. Selain itu aktivitas siswa pada saat 

pembelajaran berlangsung dikatakan baik karena pada saat pembelajaran 

tersebut menggunakan media sketsa. Hal ini dikarenakan penggunaan media 

sketsa ini sangat berinteraksi langsung dengan siswa, dimana siswa langsung 

menggunakan media tersebut sebagai alat penyampaian materi 

 

 

 


