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BAB IV 

ANALISIS DATA 

Pada bab ini merupakan analisis data yang berisikan beberapa masalah yang 

diangkat dalam penelitian ini diantaranya pengaruh penggunaan media gambar 

terhadap aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi bumi dan cuaca di 

Madarasah Ibtidaiyah Najahiyah Palembang.  

A. Penggunaan Media Gambar dalam pembelajaran pada mata pelajaran 

IPA materi bumi dan cuaca di MI Najahiyah Palembang 

Pada bab ini merupakan analisis data yang berisikan beberapa masalah yang 

diangkat dalam penelitian ini diantaranya hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

bahasa Indonesia sebelum dan sesudah  penggunaan media gambar.  

Penggunan media gambar terhadap aktivitas belajar siswa Belajar Siswa pada 

Mata Pelajaran IPA materi Bumi dan Cuaca di Madrasah Ibtidaiyah Najahiyah 

Palembang dilaksanakan praktek langsung dikelas III C pada tanggal 8, 9, 15, 16, 22 

dan 23 Mei 2015 Selama 6 kali pertemuan dengan materi Bumi dan Cuaca. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan Media gambar sesuai dengan langkah langkah 

penggunaan media gambar tersebut.  

Adapun  yang dilakukan peneliti ketika menggunakan media gambar adalah 

sebagai berikut: 
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1. Guru mempersiapkan RPP 

Setiap pertemuan peneliti selalu mempersiapkan RPP materi Bumi dan 

Cuaca. 

2. Guru memberikan motivasi kepada siswa 

Setiap kali pembelajran berlangsung ssebelum pelajaran dimulai peneliti 

selalu memberikan motivasi kepada siswa agar siswa lebih terdorong dan 

berminat unuk melakukan pembelajaran. 

3. Guru mempersiapkan media gambar. Dimana media ini digunakan guru 

dalam proses pembelajaran sebagai alat bantu untuk guru dalam mengajarkan 

materi Bumi dan Cuaca.  

4. Guru menjelakan materi pelajaran dengan menggunakan media gambar 

berdasarkan langkah-langkah penggunaan media gambar. 

Adapun langkah-langkah dalam penggunaan media gambar pada proses 

pembelajaran yakni sebagai berikut:  

a. Guru membuka pelajaran dengan terlebih dahulu membacakan teks-teks 

atau pesan yang terdapat dalam media gambar foto secara keseluruhan. 

b. Melalui bimbingan guru, siswa memahami maksud dari media gambar 

foto. 
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c. Guru menerangkan materi pelajaran dengan mengupas satu demi satu 

materi yang dikemas dalam media gambar dan siswa mengamati media 

gambar foto. 

d. Guru meminta siswa maju kedepan menjelaskan apa yang terdapat dalam 

media gambar foto. 

e. Siswa memahami dan mengingat apa yang terdapat dalam media gambar 

foto tersebut sesua dengan matei yang telah dijelaskan guru. 

f. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pengajaran yang terdapat 

dalam media gambar foto tersebut. 

g. Guru mengadakan evaluasi sesuai dengan materi yang disampaikan. 

Semua proses pebelajaran yang terjadi didalam kelas berdasarkan langkah-

langkah yang ada pada penggunaan media gambar. Dimana peneliti mengajarkan 

materi bumi dan cuaca dengan menggunakan alat bantu berupa media gambar dengan 

mengkemas materi tersebut kedalam media yang dijadikan sebagai alat bantu untuk 

memeperjelas materi yang akan peneliti ajarkan.  

Dan untuk data pendukung dalam penelitian ini tentang penggunaan media 

gambar peneliti melakukan sebaran angket untuk melihat semangat anak dalam 

belajar dengan menggunakan media gambar tersebut. dilihat dari hasil angket tersebut 

disimpulkan bahwa guru menggunakan media gambar dengan baik dan siswa 

bersemangat dalam belajar dengan menggunakan media gambar. Adapun untuk 

melihat hasil rekapitulasi angket dan perhitungannya bisa dilihat di lampiran.  
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B. Aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran pada mata pelajaran IPA 

materi bumi dan cuaca di MI Njahiyah Palembang 

Untuk mengetahui bagaimana aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan 

menggunaan media gambar. Yang terdiri dari dua indikator aktivitas yang akan 

dilihat oleh peneliti. Maka seorang guru yang merupakan guru wali kelas III C telah 

bersedia untuk menjadi observer atau orang yang mengobservasi aktivitas siswa 

dalam pembelajaran. Dimana aktivitas yang diamati ialah terdiri dari pertama siswa 

konsentrasi memperhatikan guru ketika guru menjelaskan materi dengan media 

gambar dan yang kedua yakni siswa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh 

guru selama penelitian berlangsung yang dilaksanakan sebanyak enam kali pertemuan 

yakni pada tanggal 8, 9, 15, 16, 22, dan 23. 

Pada pertemuan pertama tanggal 8 mei dalam proses penelitian ini untuk 

melihat apakah siswa tersebut mengerjakan tugas maka guru sebagai peneliti setelah 

menyampaikan materi memberikan tugas kepada siswa kelas III C. Kemudian 

dilakukan proses obserpasi atau pengamatan yang dilakuakan oleh peneliti dengan 

dibantu oleh guru kelas III C tersebut didapat bahwasannya ada tiga orang siwa yang 

tidak konsentrasi memperhatikan penjelasan guru tidak mengerjakan tugas  

Kemudian di pertemuan ke dua pada tanggal 9 mei dalam proses penelitian ini 

untuk melihat apakah siswa tersebut mengerjakan tugas maka guru sebagai peneliti 
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setelah menyampaikan materi memberikan tugas kepada siswa kelas III C. Kemudian 

dilakukan proses obserpasi atau pengamatan yang dilakuakan oleh peneliti dengan 

dibantu oleh guru kelas III C tersebut didapat bahwasannya ada lima orang siswa 

yang tidak konsentrasi memperhatikan penjelasan guru tidak mengerjakan tugas 

Kemudian di pertemuan ke tiga pada tanggal 15 mei dalam proses penelitian 

ini untuk melihat apakah siswa tersebut mengerjakan tugas maka guru sebagai 

peneliti setelah menyampaikan materi memberikan tugas kepada siswa kelas III C. 

Kemudian dilakukan proses obserpasi atau pengamatan yang dilakuakan oleh peneliti 

dengan dibantu oleh guru kelas III C tersebut didapat bahwasannya ada empat orang 

siswa yang tidak konsentrasi memperhatikan penjelasan guru tidak mengerjakan 

tugas  

Kemudian di pertemuan ke empat dan ke lima pada tanggal 16 dan 22 mei 

dalam proses penelitian ini untuk melihat apakah siswa tersebut mengerjakan tugas 

maka guru sebagai peneliti setelah menyampaikan materi memberikan tugas kepada 

siswa kelas III C. Kemudian dilakukan proses obserpasi atau pengamatan yang 

dilakuakan oleh peneliti dengan dibantu oleh guru kelas III C tersebut didapat 

bahwasannya seluruh siswa yang berjumlah dua puluh lima orang siswa mengerjakan 

tugasnya dengan baik. 

Kemudian di pertemuan ke enam pada tanggal 23 mei dalam proses penelitian 

ini untuk meiahat apakah siswa tersebut mengerjakan tugas maka guru sebagai 

peneliti setelah menyampaikan materi memberikan tugas kepada siswa kelas III C. 
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Kemudian dilakukan proses obserpasi atau pengamatan yang dilakuakan oleh peneliti 

dengan dibantu oleh guru kelas III C tersebut didapat bahwasannya ada tiga orang 

siswa yang tidak mengerjakan tugasnya dan dua puluh dua orang siswa lainnya 

mengerjakan tugasnya dengan baik. 

 Setelah dilakukan observasi oleh observer yang merupakan guru walikelas III 

C diperoleh hasil data setelah dianalisis menggunakan mean, standar deviasi dan 

kemudian dipersentasikan maka diperoleh rekapitulasi hasil observasi yang telah 

digolongkan dalam kategori TSR sebagai berikut:  

Tabel 7 

Distribusi frekuensi dan persentase TSR aktivitas belajar siswa  pada 
mata pelajaran IPA materi Bumi dan Cuaca di MI Najahiyah 

Palembang 

Note: proses analisis mean, standar deviasi dan persentasi TSR bisa dilihat di 
lampiran. 
 

Berdasarkan tabel diatas ada 13 siswa yang setiap kali pertemuan selalu 

mengerjakan tugas dengan baik hal ini dikarenakan bahwa siswa tersebut menyenangi 

Aktivitas belajar 

Siswa 

Frekuensi  Persentase (%) 

Tinggi 13 52 % 

Sedang 2 8 % 

Rendah 10 40% 

Jumlah N = 25 100% 



81 

 

 

 

pembelajaran dengan menggunakan media gambar. Pada saat proses pebelajaran 

dengan menggunakan media gambar 13 siswa ini sangat fokus dan memperhatikan 

guru serta mengerti dengan apa yang disampakan oleh guru itu dibuktikan bahwa 

siswa tersebut selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru.  

Kemudia pada kategori sedang terdapat 2 orang siswa pada kategori ini. Pada 

kategori ini siswa mengerjakan tugas namun ada satu kali pertemuan siswa tidak 

mengerjakan tugasnya dikarenakan siswa tersebut mengalami penurunan yang 

disebabkan oleh faktor lainnya seperti kesiapannya dalam menerima materi hari ini.  

Sedangkan pada kategori rendah terdapat 10 orang siswa yang berada  dalam 

kategori ini. Siswa pada kategori rendah ini bukan berarti dia malas atau tidak pintar 

dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, akan tetapi terlihat bahwa siswa 

tersebut merasa kurang tertarik dengan media gambar yang dipakai guru. Ini 

menunjukkan bahwa tidak semua siswa selalu senang dengan media yang guru pakai 

pada saat proses pembelajaran. 

Hal ini harus diperhatikan oleh seorang guru pada umumnya bahwa apabilah 

melakukan proses pembelajaran jangan selalu menggunakan media yang itu-itu saja 

seperti selalu hanya menggunakan media gambar saja. Tentu ada beberapa siswa 

nantinya akan merasa bosan. Banyak sekali media yang bisa dipakai oleh seorang 

guru dalam mengajar yang terbagi beberapa bagian yakni mdia visual, media audio 

dan media audio visual. Media ini memiliki berbagai jenis yang bervariasi yang bisa 
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dijadikan alat bantu seorang guru untuk melaksanakan tugasnya dalam 

menyampaikan materi pembelajaran.   

Dengan menggunakan alat bantu yang bervariasi dalam proses pembelajaran 

artinya seorang guru memahami bahwa anak didiknya memiliki perbedaan cara dan 

penerimaan dalam belajar. Artinya tidak semua siswa bisa menerima materi dengan 

selalu menggunakan media gambar saja. Seorang guru juga harus mampu 

mencocokkan karakteristik siswa dalam pemilihan media yang ia gunakan dan juga 

haruslah mencocokkannya dengan materi yang akan diajarkannya. Dengan demikian 

proses pembelajaran tersebut berlangsung dengan baik dan dapat diterima oleh semua 

siswa yang diajarkannya.   

Dalam pembeljaran bukan berarti pembelajaran tidak dapat dilakukan tanpa 

bantuan media, tentu bisa dilakukan akan tetapi dengan bantuan media proses 

pembelajaran akan lebih bagus dan bisa memberikan penjelasan yang lebih konkrit 

akan hal-hal yang sulit dijelaskan melalui verbal atau kata. Dengan demikian media 

memberikan kemudahan untuk seorang guru dan siswa dalam melaksanakan proses 

belajar mengajar.  

Untuk seorang guru dengan dihadirkannya media untuk membantunya dalam 

mengajar tentu tugasnya akan lebih mudah ia laksanakan karna apabila ingi 

menjelaskan sesuatu yang jauh seperti ingin menjelaskan tentang apa-apa saja yang 

termasuk dalam bagian daratan yakni gunung, bukit, dan sebagaianya pada materi 

permukaan bumi tentu tida mungkin mengajak siswa langsung kepada tempat 
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pergunungan nah akan tetapi dengan media gambar guru bisa menghadirkan sebuah 

gambar foto yang bisa dilihatkan kepada seluruh siswanya seperti apa daerah 

pegunungan tersebut. Hingga akhirnya dengan bantuan media gambar ini siswa 

mendapatkan penjelasan yang konkrit dari apa yang dijelaskan oleh gurunya.  

C. Pengaruh Penggunaan Media Gambar Terhadap Aktivitas Belajar Siswa 

Pada Mata Pelajaran IPA Materi Bumi dan Cuaca di MI Najahiyah 

Palembang 

Berdasarkan anailsa dari penelitian dan pembahasan mennjukkan bahwa 

aktivitas belajar siswa menggunakan media gambar dalam pembelajran mata 

pelajaran IPA materi bumi dan cuaca menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antar 

keduanya hal ini bisa dilihat di perhitungan statistik yang dilampirkan peneliti 

dilampiran dimana disana dihitung dengan menggunakan rumus korelasi koefisien 

kontingensi menyatakan bahwa Ha yang berbunyi bahwa terdapat pengaruh 

penggunaan media gambar terhadap aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran IPA 

materi bumi dan cuaca di MI Najahiyah Palembang diterima sedangkan Ho yang 

berbunyi bahwa tidak terdapat pengaruh penggunaan media gambar terhadap aktivitas 

belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi bumi dan cuaca di MI Najahiyah 

ditolak. Karena r hasil yakni 0,985 lebih besar dari pada r tabel bik pada taraf 5% 

yakni 0,396 maupun pada taraf 1% yakni 0,505. Hal ini disebabkan karena 

pembelajaran menggunakan media gambar lebih mampu memberikan semangat dan 

fokus siswa dalam memperhatikan penjelasan dari guru serta siswa mampu 
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mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru.  Media gambar berfungsi sebagai 

alat pembantu dalam proses pembelajaran tersebut. Ia membantu guru dalam 

menjelaskan materi agar bisa dicerna dan diserap siswa dan juga membantu siswa 

agar lebih udah mengerti materi yang dijelaskan oleh guru hal inilah mengapa 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran mengalami perbedaan setelah digunakan 

media gambar dalam proses pembelajaran. 

Dalam proses pembelajaran tentu dengan kehadiran media sangat membantu 

baik guru maupun siswa dalam belajar mengajar. Hal ini dibuktikan bahwasannya 

aktivitas  belajar siswa kelas III C di Madrasah Ibtidaiyah Najahiyah Palembang 

sebelum menggunakan media gambar dalam pembelajaran IPA termasuk dalam 

kategori rendah yang dianalisis melalui persentase TSR kemudian penelitian 

dilanjutkan dengan menghadirkan Media gambar dalam proses pembelajaran IPA 

materi bumi dan cuaca maka aktivitas belajar siswa terbukti meningkat dan mencapai 

indikator aktif dalam indikator aktivitas belajar yang dibuktikan melalui analisis 

persebtase TSR dimana dikatakan bahwa aktivitas belajar siswa setelah menggunakan 

media gambar dalam pembelajaran IPA materi bumi dan cuaca dinyatakan termasuk 

dalam kategori Tinggi. 

Hal inilah media cukup bisa dijadikan salah satu alat yang berperan penting 

dalam membantu seorang guru melaksanakan tugasnya dengan mudah yakni 

menyampaikan isi materi pelajaran. Sedangkan untuk seorang siswa media gambar 

dalam pembelajaran merupakan alat bantu siswa dalam menyerap dan memahami isi 
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materi pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Dalam pembelajaran IPA materi 

Bumi dan Cuaca terlihat bahwa siswa yang tadinya tidak fokus dan suka bermain-

main saat belajar itu dengan adanya media ia menjadi fokus dalam mengikuti 

pembelajaran meeka sangat mendengarkan dan menyiapkan diri mereka pada saat 

proses pembelajaran berlangsung dan pembelajaran tersebut dirasa lebih bermakna 

dan membekas untuk siswa.  

 


