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ABSTRAK 
This research is based on the background that class V SDN 13/1 Muara Bulian still lack of learning 
activity of science students. Lack of using learning media in creating learning, so that the information 
obtained only centered from the teacher (teacher-centered) so that the interaction between students 
and teachers less well run in the learning process. The purpose of this study is to improve the learning 
activities of science subjects by using visual media in the form of media projection class V SD 
Negeri13 / 1 MuaraBulian. So that can increase student activity in learning process with media that 
used in the form of visual media.This research method is classroom action research. In this study 
have three cycles, on one cycle to carry out two meetings. The procedure of this research there are 
four namely planning, implementation, observation and reflection.The results of this study showed 
that in the first cycle of teachers in using learning media reached 60%, student activity cycle I 
reached 45.8%. Students and teachers are still not used to using the media used. While the second 
cycle of teachers in using learning media reaches 72%, student activity reaches 75%. In the second 
cycle has been increased but has not reached the predetermined criteria. Then continued in cycle III 
with the percentage of teachers in using learning media reaches 88%, student activity 80%.Based on 
the results of research can be concluded that the use of visual media can improve learning on Science 
subjects in class V SD Negeri 13 / I Muara Bulian. 
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PENDAHULUAN 
Pendidikan pada tahap sekolah dasar merupakan hal yang terpenting untuk membentuk dan 

menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas baik melalui pendidikan informal di rumah 
maupun melalui pendidikan formal di sekolah pada anak usia 6-12 tahun. Tanpa adanya pendidikan  
formal dan informal  akan sulit untuk mencetak  kualitas sumber daya manusia yang baik yang dapat 
menentukan masa depan bangsa sendiri. Sekolah sebagai lembaga pendidikan dituntut untuk selalu 
meningkatkan kualitas atau mutu suatu sekolah itu sendiri sesuai dengan kerangka pendidikan 
nasional.    
 Profesionalisme seorang guru sangatlah dibutuhkan guna terciptanya  proses pembelajaran  ya
ng kreatif, efektif,  dan efisien dalam pengembangan kemampuansiswa yang memiliki karakteristik ya
ng beragam. Guru sebagai fasilitator dalam pendidikan harus mampu menumbuhkan minat belajar 
siswa. Guru tentunya harus menjadi sumber pengetahuan bagi muridnya dalam memajukan generasi 
kedepannya dalam hal pendidikan yang semakin kreatif, efisien dan transparan. 

Pada observasi di lapangan aktivitas siswa dalam hal belajar masih kurang perlu adanya 
peningkatan dan solusi dari permasalahan ini. Aktivitas siswa pada saat observasi dengan cara 
diberikan stimulus dari guru tanpa adanya respon dari siswa akan pembelajaran yang berlangsung. 
Oleh karena itu perlu ditingkatkannya mutu dan kualitas pembelajaran yang terarah dengan tidak 
menggunakannya metode konvensional yang artinya pembelajaran tanpa melibatkan aktivitas siswa 
dalam pembelajaran antara guru dan siswa begitu juga sebaliknya, dengan adanya media 
pembelajaran yang di rancang sebelum proses pembelajaran di berikan ke peserta didik guru harus 
mampu merancang media tersebut sehingga siswa merasa tidak cepat jenuh dalam menerima 
pembelajaran.  
 Pembelajaran pada dasarnya membahas pertanyaan, apa, siapa, mengapa, bagaimana, dan 
seberapa baiknya tentng pembelajaran. Pertanyaan “Apa” berkaitan dengan isi atau materi 
pembelajaran. Pertanyaan “Siapa” berkaitan dengan guru dan siswa sebagai subyek dari kegiatan 
pembelajaran. Bagaimana cara memotivasi siswa untuk belajar dan membangkitkan pemahamannya 
tentang proses pembelajaran. Seorang gurunya hendaknya dapat memahami karakter tiap peserta 
didiknya agar memenuhi proses pembelajaran yang lebih baik tentunya. Memahami peserta didik 
secara holistik mengandung makna bahwa guru harus mengetahui dan mendalami berbagaia 
karakteristik yang ada di dalam diri peserta didiknya secara menyeluruh yang merupakan suatu 
kesatuan. Ini sangat pentin karena aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran sesaungguhnya 
melibatkan keseluruhan karakteristik yang mereka miliki yang berfungsi secara berkaitan satu sama 
lain dalam satu kesatuan.  

Pembelajaran  IPA di SD tentunya memiliki strategi dan pemilihan media yang telah terarah 
dan tepat sehingga proses kegiatan pembelajaran sesuai dengan pencapaian tujuan kompetensi. Sains 
merupakan salah satu mata pelajaran di sekolah dasar sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari 
tentang gejala-gejala alam yang berisi tentang pengetahuan yang terdiri dari fakta-fakta, konsep-
konsep, dan prinsip-prinsip pada pembelajaran IPA tentunya yang sebagai memupuk rasa ingin tahu, 
sikap positif dan mengembangkan cara berpikir logis untuk pemahaman pengetahuan siswa yang 
bersifat hakiki kognitif siswa. Dengan ini penulis mengambil materi peredaran darah manusia yang 
diajarkan pada semester ganjil siswa masih kurang dalam memahami peredaran darah manusia yang 
belajar hanya berdasarkan penjelasan tanpa adanya gambaran assli dari alat peredaran darah manusia, 
maka dari itu peneliti mengambil kesimpulan dengan menggunakan media visual untuk dapat 
meningkatkan aktivitas siswa tentunya pada pembelajaran IPA kelas V sebagai upaya dalam 
memahami dan mendalami materi yang akan di ambil dalam topik dan materi permasalahn yang akan 
dibahas. 

Media merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembelajaran. Dengan adanya media 
proses pembelajaran akan berlangsung lebih menarik Dan siswa dapat memahami materi 
pembelajaran dengan baik. Bagi seorang guru peranan media sangatlah penting interaksi komunikasi 
antara guru, dan siswa  terbentuklah proses pembelajaran yang sesuai pencapai tujuan / kompetensi. 
Alasan menggunakan media visual agar mampu membangkitkan minat belajar siswa, melibatkan 
siswa secara aktif terhadap proses pembelajaran dan hasil pembelajaran yang lebih terarah.  
Pembelajran merupakan suatu kegiatan yang melibatkan seseorang dalam upaya memperoleh 
pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai positif dengan memanfaatkan berbagai sumber untuk 
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belajar. Melalui penggunaan media visual agar dapat mampu memberikan keterampilan mengajar 
yang sesuai dengan tujuan pembelajaran sehingga dapat digunakan secara teratur berguna untuk 
membelajarkan siswa dalam  menemukan masalah dan sekaligus memecahkan masalah sehingga 
proses pembelajaran berjalan sesuai yang direncanakan dan juga proses belajar siswa semakin aktif 
antara siswa dan guru dan juga sebaliknya.  

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SD Negeri 13/1 Muara Bulian. 
Penelitian tindakan kelas ini dilakukan pada kelas IV pada mata pelajaran Sains.Subjek 
dalam penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 13/1 Muara Bulian 
dengan jumlah 25 orang, yang terdiri dari 17 orang siswa laki-laki dan 8 orang siswa 
perempuan. 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas.Penelitian ini dilaksanakan secara 
bersiklus.Dalam satu siklus dua siklus pembelajaran atau dua kali pertemuan.Rencana 
tindakan pada masing-masing siklus dalam penelitian tindakan kelas ini terdiri dari empat 
tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, tes dan 
dokumentasi. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi langsung yang 
dilakukan oleh peneliti. Observasi dilakukan selama proses pembelajaran yakni memuat 
kegiatan meningkatkan aktivitas pembelajaran menggunaskan media visual mata pelajaran 
Sains, lembar observasi yang dilakukan adalah lembar observasi kegiatan guru dalam 
menerapkan media pembelajaran dan lembar observasi aktivitas siswa pada mata pelajaran 
Sains yang dilihat dari siswa. Teknik dokumentasi yang digunakan dalam penilitian ini 
berupa data dari lembar observasi, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), silabus, daftar 
nama-nama siswa kelompok belajar dan foto-foto selama proses pembelajaran. 

. Lembar observasi aktivitas siswa pada mata pelajaran Sains menggunakan analisis 
kuantitatif yang berupa persentase dari hasil skor lembar observasi pembelajaran, dengan 
menggunakan rumus: 

persentase =  

penilaian dilakukan dengan mengkonfirmasikan persentase penilaian kriteria sebagai 
berikut: 

85% - 100% = sangat baik 
75% - 84,99% = baik 
65% - 74,99% = cukup 
55% - 64,99% = kurang 
<55%  = rendah 

Sumber (Aunurrahman 2012: 224) 

Langkah analisis data dalam penelitian ini: 

1. Data lembar observasi pembelajaran menyenangkan diberi skor. 
Ktriteria sangat  baik  = 4 
Kriteria  baik   = 3 
Kriteria cukup baik  = 2 
Kriteria kurang baik  = 1 
 Sumber (Arikunto 2013: 146) 

2. Menghitung presentase menggunakan rumus presentase yang telah dijabarkan. 
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3. Analisis deskripsi berupa paparan atau penjelasan data hasil observasi melalui lembar 
observasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Siklus I 
1) Tahap Observasi Terhadap Guru Dalam Menggunakan Media Visual  
  Data yang diperoleh dari hasil observasi terhadap guru dalam menggunakan media 
pembelajaran pada siklus I ini memperoleh persentase 52 % dari sini dapat diketahui bahwa 
langkah-langkah dalam penggunaan media pembelajaran guru sudah mulai tampak mencapai 
kriteria cukup baik, namun masih harus diperbaiki agar semua langkah-langkah dalam 
penggunaan media pembelajaran yang dilakukan oleh guru terlaksana semua sesuai yang 
telah dirancang. Dari data hasil observasi tersebut terlihat bahwa guru tidak sering 
menggunakan media pembelajaran jadi guru masih banyak hal yang dilupakan dan belum 
terbiasa. Jadi, untuk siklus berikutnya peneliti dan guru akan memperbaiki kekurangan-
kekurangan pada siklus berikutnya. 
2) Tahap hasil Observasi aktivitas siswa menggunakan Lembar observasi Aktivitas 

Siswa 
Data yang dipoleh dari lembar hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I ini 

memperoleh persentase 45%. Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa aktivitas 
siswa belum berjalan dengan baik pada tujuan pembelajaran dengan baik. Jadi peneliti dan 
guru akan memperbaiki kekurangan untuk siklus selanjutnya agar siswa terbiasa 
menggunakan media permainan monopoli. 
3) Tahap Penilaian Hasil Evaluasi Siswa 

Hasil persentase pencapaian pembelajaran pada siklus I menunjukan dengan rata-
rata 63,12%. dari presentase ini dapat diketahui bahwa aktivitas siswa pada pembelajaran 
Sains dengan menggunakan media visual belum mencapai tingkat keberhasilan yang 
diinginkan, dimana hasil penilaian pembelajaran pada mata pelajaran Sains berhasil apabila 
presentase mencapai yaitu 80% atau lebih  sedangkan pada siklus I ini  63,12 % dan termasuk 
pada kategori rendah. Dari siswa 25 siswa ada 18 dari siswa yang masih kurang dalam hasil 
penilaian belum mencapai ketuntasan minimal dari 75 nilai yang ditentukan.Maka dari data 
tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran pada mata pelajaran Sains secara klasikal 
masih rendah. 
Siklus II 
1) Tahap Observasi Terhadap Guru Dalam Menggunakan Media Visual  
  Data yang diperoleh dari hasil observasi terhadap guru dalam menggunakan media 
pembelajaran pada siklus II ini memperoleh persentase 72 % dari sini dapat diketahui bahwa 
dalam penggunaan media visual dalam proses pembelajaran guru sudah mulai tampak 
mencapai kriteria baik, penggunaan media pembelajaran yang dilakukan oleh guru terlaksana 
semua sesuai yang telah dirancang. Dari data hasil observasi tersebut aktivitas guru dalam 
penggunaan media visual terlaksana dengan baik dari 5 faktor indikator yang diamati dalam 
penggunaan media visual tersebut. 
2) Tahap hasil Observasi aktivitas siswa menggunakan Lembar observasi Aktivitas 

Siswa 
Data yang dipoleh dari lembar hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II ini 

memperoleh persentase 75 %. Berdasarkan data yang diperoleh aktivitas siswa meningkat 
pada kategori baik dari 25 siswa yang diamati dengan hasil skor 3,0 pada kategori baik. Jadi 
peneliti dan guru akan memperbaiki kekurangan untuk siklus selanjutnya agar siswa 
terbiasadalam penggunaan media visual. 
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3) Tahap Penilaian Hasil Evaluasi Siswa 
Hasil persentase pencapaian pembelajaran pada siklus II menunjukan dengan rata-rata 

76 %. dari presentase ini dapat diketahui bahwa aktivitas siswa pada pembelajaran Sains 
dengan menggunakan media visual meningkat dari 10 % pada siklus sebelumnya. Dari siswa 
25 siswa ada 3 yang masih kurang dalam hasil penilaian dan mencapai nilai tertinggi 22 
orang siswa. Maka dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran pada mata 
pelajaran Sains secara klasikal meningkat dilihat dari hasil penilaian. 

 
Siklus III 
1) Tahap Observasi Terhadap Guru Dalam Menggunakan Media Visual  
 Dari hasil observasi terhadap guru dalam menggunakan media pembelajaran pada siklus 
III memperoleh persentase 88% dengan jumlah skor 22 dari 5 indikator yang diobservasi, 
berdasarkan lembar observasi terhadap guru dalam menggunakan media meningkat dengan 
baik dalam penggunaan media visual sesuai dengan criteria yang ditentukan. 
2) Tahap hasil Observasi aktivitas siswa menggunakan Lembar observasi Aktivitas  

  Siswa 
Data yang dipoleh dari lembar hasil observasi aktivitas siswa pada siklus III ini 

memperoleh persentase 100%. Dari data ini dapat diperoleh bahwa aktivitas siswa dalam 
penggunaan media visual sudah mencapai tingkat keberhasilan baik.Berdasarkan data yang 
diperoleh diketahui bahwa aktifitas siswa sudah mencapai tingkat keberhasilan.  
3) Tahap Penilaian Hasil Evaluasi Siswa 

Dari data hasil observasi penilaian pembelajaran pada mata pelajaran Sains pada 
siklus III ini tampak nilai rata-rata yang diperoleh siswa sudah mencapai 79,82% dari hasil 
ini bahwa pembelajaran pada mata pelajaran Sains sudah meningkat. Dari hasil observasi 
dengan jumlah  25 orang siswa  telah mencapai penilaiann dengan kategori baik dari tujuan 
penelitian.Pada siklus III ini peningkatan sudah baik dan penilitian yang dinginkan sudah 
tercapai. 

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan selama tiga siklus ini terlihat bahwa 
aktivitas siswa pembelajaran pada mata pelajaran Sains meningkat dari siklus pertama hingga 
siklus ke tiga. 

 
Tabel 1 Perbandingan Hasil Observasi Aktivitas Guru Pada Siklus I,II,III 

 

NO TAHAP 
TOTAL 
SKOR 

Kriteria 
Ketuntasan 

Minimal 
Kategori 

1. Siklus 1 Pertemuan 1 13 50 % Sedang 
2. Siklus 1 Pertemuan 2 15 60% Cukup 
3. Siklus 2 Pertemuan 1 18 72 % Baik 
4. Siklus 2 Pertemuan 2 18 72 % Baik 
5. Siklus 3 Pertemuan 1 21 84 % Baik 
6. Siklus 3 Pertemuan 2 22 88 % Sangat Baik 
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Tabel 2 Hasil Perbandingan Evaluasi Tiap Siklus Pada Penggunaan Media Visual 

NO HASIL 
SIKLUS 

I II III 

1. Observasi Aktivitas guru 56 % 72 % 86 % 

2. Observasi Aktivitas Siswa 45 % 75 % 80 % 

3. Hasil Evaluasi siswa 63 % 76 % 80 % 

 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan yang diperoleh dari tabel di atas menunjukkan 

bahwa menggunakan media visual dapat meningkatkan aktivitas siswa pada mata pelajaran 
Sains. 

 
SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan media 
visual dapat meningkatkan pembelajaran pada mata pelajaran Sains kelas IV SDNegeri 13/1 Muara 
Bulian.            
 Peningkatan aktivitas siswa pada mata pelajaran Sains rata-rata yaitu, pada siklus I saat 
observasi awal 58,24% dan pada siklus I meningkat sebanyak 9,76% yang menunjukan nilai dengan 
rata-rata 63,12% %. Pada siklus IIdiperoleh persentase pembelajaran pada mata pelajaran Sains sudah 
mulai meningkat sebanyak 13,03 % yang mencapai rata-rata 76,15 % dan memiliki kategori cukup. 
Siklus III diperoleh persentase pembelajaran yang pada mata pelajaran Sainsini meningkat sebanyak 
3,67 % dengan nilai rata-rata yang diperoleh siswa sudah mencapai 79,82 %. Dari hasil penelitian ini, 
maka dengan menggunakan media visual dapat meningkatkan aktivitas siswa pembelajaran IPA 
dengan menggunakan media visual kelas V Materi Alat Peredaran darah  manusia  SD Negeri 13/I 
Muara Bulian.           
 Saran yang dapat peneliti sampaikan pada skripsi ini berkenaan dengan penilaian 
pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas siswa, yaitu guru dapat menerapkan media visual 
pada mata pelajaran apapun (selain mata pelajaran Sains) untuk meningkatkan pembelajaran yang 
lebih bervariasi dan menarik bagi siswa kelas V. Karena berdasarkan hasil penelitian pada skripsi ini, 
dengan menggunakan media visual pada materi peredaran darah manusia dapat 
meningkatkan pembelajaran pada mata pelajaran Sains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 
 

 

 

 

 

 

PUSTAKA RUJUKAN 
 

Aunurrahman, 2012. Belajar dan Pembelajaran. Bandung: Alfabeta 
Ardiani. 2008. Aktivitas Belajar. Jakarta: Depdiknas 
Asyar, Rayandra. 2011. Kreatif Mengembangakan Media Pembelajaran. Jakarta: Gaung 

Persada (GP) 

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik).Jakarta: Rineka 
Cipta 

Asrori, Mohammad. 2009. Penelitian Tindakan Kelas. Bandung : Cv Wacana Prima 
Asrori, Mohammad. 2009. Psikologi Pembelajaran. Bandung: CV Wacana Prima 

Ekawarna, Asyar & Salam. 2014. Penelitian Tindakan Kelas 2 (Panduan Untuk Penulisan 
Skripsi). Jakarta: Gaung Persada (GP) Pres 

Hakim, Lukmanul. 2009. Perencanaan Pembelajaran. Bandung: CV Wacana Prima 

Hamalik, Oemar. 2009. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: PT Bumi Aksara 
Hasbullah, 2012. Dasar-Dasar Pendidikan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 
Sapriati, Amaliah.dkk. 2009. Pembelajaran IPA di SD. Jakarta: Universitas Terbuka 

Sadiman, A. dkk. 2012. Media Pendidikan. Depok : Rajagrafindo Persada.                
Sudjana, Nana. 2000. Dasar-Dasar Proses Belajar Mengaja. Bandung: SB                          
Sugiyono, 2014.  Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 
R&D. Bandung : Alfabeta 

Sumiati, & Asra. 2009. Metode Pembelajaran. Bandung : Cv. Wacana Prima 
Suprihatiningrum, Jamil. 2013. Strategi Pembelajaran: Jogjakarta: AR-Ruzz Media 
Susilana, Rudi. Media Pembelajaran ( Hakikat, Pengembangan, Pemanfaatan, dan 
Penilaian). Bandung : CV Wacana Prima                          
Sulistyanto. 2009. Ilmu Pengetahuan Alam Untuk SD dan MI Kelas IV. Jakarta: Pusat 
Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional 

Wahyudin, 2008. Pembelajaran dan Model-Model Pembelajaran. Jakarta : CV IPA Abong 
Tim Penyusun Panduan Penulisan Skripsi Universitas Jambi. 2011. Panduan Penulisan 

Skripsi Universitas Jambi. Jambi: Universitas Jambi 
 
 
 
 

 




