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ABSTRAK 

Putri, D. N. 2017. “ Meningkatkan Keaktifan Belajar Siswa Dalam Pembelajaran   IPS 

Dengan Menggunakan Media Gambar Kelas IV SD Negeri Kota Jambi ” . Skripsi 

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jurusan Ilmu Pendidikan, FKIP 

Universitas Jambi. Pembimbing (I) Drs. Faizal Chan, S.Pd, M,Si dan (II) 

Muhammad Sofwan, S.Pd, M,Pd.  

Kata Kunci: Keaktifan siswa, Pembelajaran IPS, Media Gambar 

Berdasarkan observasi di kelas IV SD Negeri 109 Kota Jambi, bahwa pembelajaran 

yang dilakukan khususnya pembelajaran Ilmu Pendidikan Sosial(IPS) masih sebagian 

siswa yang kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran yang diikutinya dikarnakan 

guru yang hanya menjelaskan dari buku paket dan membuat siswa merasa bosan.  

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penggunaan media gambar dalam 

meningkatkan keaktifan siswa pada  pembelajaran IPS  Siswa kelas IV SD Negeri 109 

Kota Jambi. Yang permasalahannya adalah siswa kurang aktif pada saat mengikuti 

pembelajaran khususnya pada saat guru menjelaskan materi yang diajarkan maupun 

disampaiakan oleh guru untuk siswa. Jika hal ini dibiarkan terus berkelanjutan maka 

mengakibatkan keaktifan belajar siswa tidak berkembang. 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas(PTK). Kolaboratif subjek 

penelitian adalah seluruh siswa kelas IV yang berjumlah 26 siswa, objek penelitian adalah 

keaktifan belajar siswa dengan menggunakan media gambar.  

Hasil penelitian menunjukkan  adanya peningkatan keaktifan siswa pada siklus I 

mencapai 57,30 (kriteria cukup), pada siklus II meningkat menjadi 78,265(kriteria 

baik). Artinya ada peningkatan sebesar 24. Peningkatan terjadi karena adanya perbaikan 

di siklus II yaitu memberikan variasi terhadap gambar dengan memberi kesan yang 

menarik, memperbanyak gambar teknologi masa lalu dan masa kini.  
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Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini yaitu dari penggunaan 

media gambar pada saat proses pembelajaran IPS di kelas IV dapat meningkatkan 

keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran IPS di SD Negeri 109 Kota Jambi tahun ajaran 

2016/2017. Hal ini bisa digambarkan dengan antusias siswa selama pembelajaran, siswa 

menjadi lebih aktif dalam bekerja secara berkrlompok maupun secara individu.    

I   PENDAHULUAN 

Berdasarkan teori Siswoyo (2007:119) menyatakan bahwa guru merupakan 

pendidik yang berada dilingkungan sekolah. Keberhasilan suatu pembelajaran tergantung 

pada interaksi guru dan siswa. Interaksi guru dan siswa muncul apabila guru dapat 

mengelola kelasnya dengan baik. Pendidikan juga dapat diartikan sebagai usaha dasar dan 

terencana untuk mengaktifkan suasana belajar dan proses pembelajaran supaya siswa dapat 

aktif mengembangkan potensi siswa untuk memiliki kekuatan spiritual kegamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlah mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan siswa, masyarakyat, bangsa dan negara. Guru dapat menciptakan suasana di 

kelas yang nyaman dan menarik bagi siswa untuk dapat menciptakan suasana yang aktif 

dan menyenangkan. 

berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SDN 109 KOTA JAMBI kelas IV 

pada tanggal 24 Oktober 2016, pada saat proses pembelajaran berlangsung peneliti 

menemukan permasalahan pada saat pembelajaran IPS pada saat proses pembelajaran guru 

tidak terlalu terfokus kepada bahan ajar seperti RPP sebagai bahan ajar yang akan 

digunakannya. Guru hanya menggunakan metode ceramah pada saat proses pembelajaran 

dimulai dan pada saat guru ingin memberikan tugas kepa dasiswa guru hanya menyuruh 

siswa membuka lembar kerja siswa LKS tanpa ada guru menjelaskan terlebih dahulu 

bagaimana proses mengerjakannya, dan guru tidak terlalu melibatkan siswa untuk bertanya 

apa yang telah dijelaskan oleh guru tersebut setelah siswa selesai mengerjakan LKS guru 

dan siswa menyimpulkan apa yang telah dikerjakan siswa, setelah pelajaran selesai guru 

memberikan PR untuk dikerjakan dirumah. 

Pada proses mengajar mengenai konsep hitung perkalian kepada peserta didik, guru 

menerangkan dengan menulis konsep hitung perkalian tersebut di papan tulis.  

adapun Guru menjelaskan dengan menggunakan kata sehari-hari tetapi guru tidak 

menggunakan alat bantu atau media dalam proses pembelajaran yang mendukung 

pemahaman peserta didik terhadap konsep pembelajaran, sehingga peserta didik hanya 

memperhatikan guru saja di depan kelas tanpa adanya tanggapan terhadap penjelasan guru. 

Dari hal tersebut menyebabkan peserta didik hanya mementingkan hasil jawaban yang 

tepat dari soal  
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan upaya pembaruan dalam 

pembelajaran IPS kelas IV di SDN 109 Kota Jambi agar kegiatan pembelajaran dapat meningkatkan 
keaktifan belajar siswa sehingga pembelajaran dapat optimal, maka peneliti mengambil judul 
“Meningkatkan Keaktifan Belajar Siswa pada Pembelajaran IPS dengan Menggunakan Media 
Gambar Kelas IV SDN 109 Kota Jambi”.  

II KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Keaktifan Belajar Siswa 

2.1.1 Keaktifan Siswa dalam Pembelajaran 

 Sifat siswa yang paling menonjol adalah gerak perbuatannya. Bagi siswa gerak 

merupakan penyaluran tenaga yang tersimpan dalam dirinya. Siswa-siswa sekolah dasar 
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mempunyai kecendrungan banyak bergerak. Begitu pula untuk siswa kelas tinggi, mereka 

masih banyak menyukai gerak. Gerak fisik merupakan salah satu adanya pertanda 

keaktifan. Gerak fisik yang terjadi maupun berlangsung dalam pembelajaran merupakan 

gerakan fisik yang disertai pemikiran-pemikiran yang mengenai kegiatan-kegiatan selama 

proses pembelajaran berlangsung keaktifan siswa yang memberikan hasil yang memuaskan 

bagi siswa akan berdampak positif bagi siswa dalam pembelajarannya . 

.Menurut Martinis (2007: 77) keaktifan siswa dalam belajar akan dapat merangsang dan 

mengembangkan bakat yanh dimilikinya, berfikir kritis, dan memecahkan masalah-

masalah dalam kehidupan sehari-hari. Guru dalam mengajar dapat menginovasikan 

pembelajaran sehingga dapat merangsang siswa dalam proses pembelajara.  

 Peran seorang guru akan memberikan jaminan kepada setiap siswa untuk 

memperoleh pengetahuan dan keterampilan di dalam proses pembelajaran. Kegiatan yang 

diberikan oleh guru hendaknya akan dapat menuntut siswa selalu aktif mencari, 

memperoleh, dan dpat mengolah apa yang telah diperoleh dari hasil belajarnya. Untuk 

dapat menimbulkan keaktifan belajar pada siswa, maka guru dapat melakukan perilaku-

perilaku sebagai berikut: 

a. Menggunakan metode dan media pembelajaran. 

b. Memberikan tugas secara individul maupun kelompok. 

c. Membentuk kelompok-kelompok kecil dan memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk melakukan eksperiman atau percobaan. 

d. Memberikan tugas mempelajarin/membaca bahan pelajaran dalam buku pelajaran, atau 

menyuruh siswa untuk mencatat hal-hal yang kurang jelas.  

e. Mengadakan tanya jawab dan diskusi. 

2.1.2 Tujuan Pembelajaran Matematika di SD 

Dalam Undang-Undang Dasar No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Bab II pasal 3 tercantum sebagai berikut: Pendidikan Nasional bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  

Menurut Hendriana (2014: 7) KTSP (2006) yang disempurnakan pada Kurikulum 

2013, tercantum tujuan pembelajaran matematika sebagai berikut:  
1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan mengaplikasikan 

konsep atau algoritma secara luwes, akutar, efesien dan tepat dalam pemecahan masalah. 

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulatif matematika dalam 

membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan 

matematika. 

3. Memecahkan masalah 

4. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk 

memperjelas keadaan atau masalah 

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, sikap rasa ingin tahu, 

pengertian dan minat dalam mempelajari matematika, serta ulet dan percaya diri dalam 

memecahkan masalah. 

 

2.1.3 Faktor-faktor Keaktifan  

  Agar keaktifan pembelajaran yang dilakukan guru dapat lebih terarah, dan guru 

dapat memahami faktor-faktor belajar yang seringkali pada umumnya terjadi pada 

kebanyakan siswa dalam berbagai bentuk keaktifan.   



FKIP UNIVERSITAS JAMBI  Page | 5 

 

  Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dapat dirangsang dan mengembangkan 

bakat yang dimilikinya, siswa juga dapat berlatih untuk berfikir kritis dan serta dapat 

memecahkan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. 

  Terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya keaktifan siswa dalam 

proses pembelajaran.  
  Menurut Gagne dan Briggs (dalam Martinis, 2007:84) faktor-faktor tersebut diantaranya : 

1) Memberikan dorongan atau menarik perhatian siswa, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam 

kegiatan pembelajaran. 

2) Menjelaskan tujuan intruksional (kemampuan dasar kepada siswa). 

3) Mengingatkan kompetensi belajar kepada siswa. 

4) Memberikan stimulus (masalah,topik dan konsep yang akan dipelajari). 

5) Memberi petunjuk kepada siswa cara mempelajarinya. 

6) Memunculkan aktivitas, partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

7) Memberi umpan balik (feed back) 

8) Melakukan tagihan-tagihan kepada siswa berupa tes, sehingga kemampua siswa selalu terpantau dan 

terukur. 

9) Menyimpulkan setiap materiyang disampaikan di akhir pelajaran. 

 
2.2 Hakekat Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

2.2.1 Hakekat Ilmu Pengetahuan Sosial 

  Ilmu Pengtahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan 

mulai dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas. Didalam kurikulum pengajaran 

IPS yang dilakukan di Sekolah Dasar terdiri dari IPS terpadu dan sejarah Nasional. IPS 

terpadu sendiri merupakan pengetahuan yang yang bersumber dari geografi, ekonomi, 

sosiologi, antropologi dan ilmu politik yang membahas tentang berbagai kenyataan dan 

gejaka yang terapat di dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah Nasional sendiri merupakan 

penegtahuan mengenai proses perkembangan masyarakyat Indonesia dari masa lampau 

hingga masa kini.  

2.3 Media Gambar  

  Media pembelajaran merupkan “bagian intergral dalam sistem pembelajaran” 

(Sumiati,2009: 159). Bayak macam media yang pembelajaran yang dapat digunakan 

diantaranya adalah gambar termasuk media gambar berbasis visual. Telah diketahui bahwa 

media berbasis visual seperti gambar dapat memudahkan pemahaman terhadap suatu 

materi pelajaran yang amat rymit atau kompleks. Media gambar dapat menyuguhkan 

elaborasi yang menarik tentang struktur atau organisasi suatu hal, sehingga juga 

memperkuat ingatan. Media gambar juga dapat menumbuhkan minat siswa dan 

memperjelas hubungan antara isi materi pembelajaran dengan dunia nyata. Untuk 

memperoleh kemanfaatan yang sebesar-besarnya dalam penggunaan media gambar dalam 

pembelajaran ini, maka haruslah dirancang dengan sebaik-baiknya.  

  Asyhar (2011: 25) Media pembelajaran merupakan “segala sesuatu yang dapat 

membawa informasi atau pean interaksi dalam proses pembelajaran”. Penggunaan sumber 

belajar dan media pembelajaran merupakan suatu strategi dalam pembelajaran. 

2.3.1 Keuntungan Menggunakan Media Gambar 

  Menurut (Ardiani, 2008) Secara umum manfaat media gambar adalah 

“memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga kegiatan pembelajaran lebih 

afektif dan efisien”. Beberapa jenis media yang bisa digunakan dalam proses pengajaran, 

diantaranya: 
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1. Media grafis seperti gambar, foto grafis, bagan atau diagram, poster, kartun, komik, dan lain-

lain. 

2. Media tiga dimensi yaitu dalam bentuk model seperti model padat (solid model), model 

penampang, model susun, model kerja, mockup, diorama dan lain-lain. Media proyeksi seperti 

slide, film strips, film, penggunaan OHP dan lain-lain. 

3. Penggunaan lingkungan sebagai media pengajaran.  

2.3.2 Karakteristik Media Gambar  

  Untuk dapat menciptakan situasi pembelajaran seperti yang diharapkan guru 

sebaiknya mengetahui bentuk media yang tepat bagi siswa. Untuk itu, dapat disebutkan 

beberapa karakteristik gambar/foto yang terdapat dalam media gambar yaitu:  

a. Gambar fotografi adalah dua dimensi. Dari sudut pembelajaran, hal ini sangat penting 

terutama untuk mata pelajaran yang rumit, oleh karena itu, gambar yang dipilih 

setidaknya yang memiliki kulitas baik. Sehingga, dalam memahami suatu gambar, siswa 

tidak merasa kesulitan 

b. Gambar datar adalah medium yang diam. Artinya gambar yang bersifat tetap dan tidak 

bergerak, dalam posisi diam merupakan subyek natural yang baik untuk gambar datar.  

c. Gambar datar memberikan kesan gerak. Misalnya gambar yang memperlihatkan adegan 

dijalan raya, orang-orang yang lalu-lalang, kendaraan yang lewat, pohon-pohon yang 

bergoyang ditiup angin. Semua itu tidak sukar bagi para pengamat dalam menghayati 

gerak dari adegan yang dilihatkan pada gambar tersebut.  

d. Gambaran datar menekankan gmbaran gagasan pokok dan impres, maksutnya dalam 

menilai dan memilih gambar datar yang baik harus menmpilkan satu gagasan untuk 

utama. Dengan memuaskan satu perhatian, isi gambar akan mendukung kepada pesan 

yang ingin disampaikan kepada siswa.  

e. Gambar datar memberi kesempatan untuk diamati secara rinci oleh setiap individu 

siswa.  

f. Gambar datar dapat melayani berbagai mata pelajaran segala macam obyek dapat 

dipotret dari yang konkret sampai ke gagasan yang abstrak. 

2.3.3 Kriteria dalam Memilih Media Gambar 

  Menurut Daryanto (2011: 103) dalam memilih gambar/foto terdapat beberapa 

kriteria dalm memilih media media gambar agar tujuan-tujuan dalam pembelajaran dapat 

tercapai. 

  Pertama, gambar-gambar dalam media harus memenuhi persyaratan artistik yang 

bermutu. Gambar yang memenuhi persyaratan mutu seni hendaknya juga memenuhi 

faktor-faktor sebagai berikut: memiliki komposisi yang baik, dan perwanaan yang efektif. 

  Kedua, gambar untuk pembelajaran harus cukup besar dan jelas. Gambar yang 

tajam dan kontras memiliki kelebihan karena ketepatan dan rinciannya menggambarkan 

kenyataan secara baik.  

  Ketiga, validitas gambar menunjukkan bahwa gambar itu benar atau tidak. Gambar-

gambar yang pantas untuk pembelajaran adalah gambar yang menampilkan pesan yang 

benar menurut ilmu.  

  Keempat, memikat perhatian siswa, untuk memikat perhatian pada siswa cendrung 

pada hal-hal yang diminatinya, yaitu menggunakan benda-benda yang akrab dengan 

kehidupan mereka. Gambar-gambar yang nyata itu yang mempunyai pusat minat yang 

baik. 

2.3.4 Media Gambar Dapat Meningkatkan Keaktifan Siswa 
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  Bebarapa rangkaian kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan partisipasi 

atau keaktifan siswa yang meliputi 9 aspek yaitu: 
a. Memberikan motivasi atau menarik perhatian siswa sehingga siswa berperan aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. 

b. Menjelaskan tujuan instruksional (kemampuan dasar) kepada siswa. 

c. Mengingatkan kompetensi prasyarat. 

d. Memberikan stimulus yang meliputi masalah, topik, dan konsep yang akan dipelajari. 

e. Memberi petunjuk kepada siswa bagaimana cara mempelajarinya. 

f. Memunculkan aktivitas, partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

g. Memberi umpan balik kepada siswa. 

h. Melakukan tagihan-tagihan terhadap siswa berupa tes, sehingga kemampuan siswa bisa selalu 

terpantau dan terukur. 

i. Menyimpulkan setiap materi yang disampaikan diakhir pembelajaran. 
 

Dalam penelitian yang dilakukan, sesuai dengan aspek yang telah disebutkan 

peneliti menggunakan aspek ke-6 yaitu “memunculkan keaktivitas, partispasi siswa 

dalam kegiatan pembelajaran”. Penggunaan aspek tersebut dikarenakan penelitian yang 

akan dilakukan akan meneliti tentang keaktifan atau partisipasi siswadalam kegiatan 

pembelajaran. Menurut (Martinis Yamin, 2007: 85-86) kegiatan aktif dan partisipasi 

siswa dalam proses pembelajaran dapat dilakukan dengan beberapa hal, yaitu sebagai 

berikut:  

 
a. Kegiatan-kegiatan visual  

Membaca, melihat gambar-gambar, mengamati eksperimen, demonstrasi, dan mengamati orang lain 

bekerja. 

b. Kegiatan-kegiatan lisan  

Mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, 

memberi pertanyaan, mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi dan interupsi. 

c. Kegiatan-kegiatan mendengarkan  

Mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan 

musik, pidato. 

d. Kegiatan-kegiatan menulis  

Menulis cerita, menulis laporan, karangan, angket, menyalin. 

e. Kegiatan-kegiatan menggambar 

Menggambar, membuat grafik, diagram, peta.  

f. Kegiatan-kegiatan mental 

Merenung, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis faktor-faktor, melihat hubungan-

hubungan membuat keputusan. 

 

2.3.5 Langkah-Langkah Penggunaan Media Gambar  

  Dalam penelitian ini langkah-langkah penggunaan media gambar yang dapat 

mengaktifan siswa adalah:  

a. Pembelajaran menggunakan media gambar 

Gambar dalam pembelajaran picture and picture ini merupakan gambar seri, yaitu 

ada gambar yang dapat diurutkan oleh siswa sehingga dpat menjadi gambar yang logis. 

Langkah-langkah pembelajaran yang aktif dalam menggunakan picture and picture 

yaitu, sebagai berikut: 

a. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 

b. Menyajikan materi sebagai pengantar. 

c. Guru menunjukkan/memperlihtkan gambar-gambar ekonimi yang berkaitan dengan materi. 

d. Guru menunjuk/memanggil siswa secara bergantian. 
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e. Memasasang/mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis. 

f. Guru menanyakan alasan/dasar pemikiran utama gambar tersebut. 

g. Dari alasan urutan gambar tersebut guru mulai menanamkan konsep/materi sesuai dengan 

kompetensi yang ingin dicapai 

h. Kesimpulan.  

 

Dari beberapa kegiatan pembelajaran dengan menggunakan gambar di atas maka 

peneliti menggunakan model “picture and ppicture” dalam  pembelajaran IPS dengan 

langkah-langkah sebagai berikut:  

a) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai 

b) Menyampaikan materi 

c) Guru memperlihatkan gambar-gambar berkaitan dengan materi perkembangan teknologi 

produksi, komunikasi dan transportasi. 

d) Gambar dibedakan menjadi dua bagian, yaitu gambar teknologi masa lalu dan masa kini. 

e) Gambar yang disediakan harus mencukupi, jangan sampai guru hanya menyiapkan gambar 

Cuma sedikit sehingga hanya memberi sedikit kesempatan kepada siswa yang ingin 

mengurutkan gambar, 

f) Guru memberikan kesempatan kepada siswa dalam kelompok secara bergantian untuk 

mengurutkan dan menempelkan gambar-gambar teknologi masa lalu kemudian siswa mencari 

gambar pada masa kini. 

g) Berdasarkan urutan gambar tersebut guru memulai menanamkan konsep/materi sesuai dengan 

kompetensi yang ingin dicapai. 

h) Kesimpulan. 

 

2.3.6 Media Gambar yang Dapat Meningkatkan Keaktifan Siswa 

a. Gambar seri atau gambar yang diurutkan yang nantinya siswa akan mengurutkan 

gambar menjadi urutan yang logis. 

b. Gambar puzzle atau potongan-potongan gambar yang nantinya siswa akan 

menyatukan potongan-potongan gambar sehingga menjadi potongan yang utuh. 

c. Melengkapi gambar yang dihilangkan salah satu bagian dari gambarnya. 

Misalnya gambar anggota tubuh, salah satu bagian tubuh misalnya tangan 

dihilangkan kemudian siswa harus melengkapi gambar tersebut sehingga menjadi 

gambar bagian tubuh yang utuh.  

d. Mencocokan gambar, satu gambar utuh menjadi dua bagian kenudian potongan 

gambar dibagikan kepada siswa, siswa harus mencari teman yang membawa 

pasangan dari potongan gambar yang sesuai sehingga menjadi gambar yang utuh.  

e. Menjodohkan gambar. Contoh dari menjodohkan gambar adalah disediakan 

beberapa gambar berupa binatang, kemudian disediakan juga beberapa gambar 

binatang, kemudian disediakan juga gambar-gambar mengenai makanan dari 

binatang-binatang tersebut. Siswa harus mencari gambar makanan yang tepat 

sesuai dengan makanan binatang tersebut, misalnya gambar kelinci dijodohkan 

dengan gambar wortel.  

2.4 Karangka Berfikir 

  Karangka pikir penelitian merupakan, jalan pikir dari peneliti dari awal atau pra 

penelitian sampai dengan akhir. Berikut adalah gambar diagram karangka berpikir. 
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2.5 Hipotesis Tindakan  

 Hipotesis merupakan dugaan jawaban yang bersifat sementara, yang akan diuji 

kebenarannya untuk memberikan hasil yang terbaik dalam menyelesaikan pokok 

permasalahan seperti yang telah dirumuskan sebelumnya. Berdasarkan pemasalahan yang 

ada dan tujuan yang ingin dicapai, maka hipotesis yang ingin diajukan dalam penelitian ini 

adalah keaktifan siswa pada mata pelajaran IPS di SDN 109 Kota Jambi dapat ditingkatkan 

dalam media gambar.  
 

METODE PENELITIAN  

3.1 Jenis Peneltian  

Sesuai dengan permasalahan, maka jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan 

kelas (PTK). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wardhani (2007:14), bahwa 

“penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelas 

sendiri melalui refleksi sendiri, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai 

guru, sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat”.  

3.2 Subyek Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di SDN 109 Kota Jambi. Subjek penelitian adalah siswa 

kelas IV yang jumlahnya 26 orang, 16 siswa perempuan dan 10 orang siswa laki-laki. 

Siswa kelas IV berumur rata-rata 9 sampai 10 tahun. Siswa kelas IV SDN 109 Kota 

Jambi. 

3.3 Prosedur Penelitian  

Kurangnya keaktifan siswa dalam 

pembelajaran IPS, dalam pembelajaran 

guru menggunakan metode ceramah 

Keaktifan siswa pada mata pelajaran 

IPS kurang/rendah  

Perencanaan tindakan menggunakan 

media gambar 

Peleksanaan tindaan pembelajaran 

dengan menggunakan media gambar  

Keaktifan belajar siswa meningkat 

pada menggunakan media gambar  
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Dalam penelitian ini adalah keaktifan belajar siswa kelas IV SDN 109 kota Jambi 

dalam pembelajaran IPS pada materi pokok yang di ajarkan oleh guru yang telah 

disesuaikan pada tiap-tiap materi. Variabel yang ingin di capai melalui beberapa siklus 

sampai variabel yang diinginkan tercapai. Setiap siklus akan memiliki tahap yaitu 

perencanaan, peleksanaan, observasi-evaluasi dan refleksi. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan   

Dengan menggunakan media gambar dalam pembelajaran IPS diperoleh rata-rata 

hasil  siklus I mencapai 57,30 (kategori cukup) dan pada siklus II 78,265 (katerori 

Baik). Peningkatan maksimal ini karena adanya media gambar yang dihiasi oleh pernak-

pernik ukurannya sedikit lebih diperbesar yag pada siklus I gambar hanya berukuran 27 cm 

x 20 cm kemudian pada siklus II 33cm x 26cm dan pada gambar siklus I terdapat 6 

gambar, kemudian pada siklus II jumlah gambar diperbanyak yaitu keseluruhan gambar 

berjumlah 16 gambar teknologi masa lalu dan masa kini, diahir pembelajaran guru juga 

memberi reward kepada kelompok. Dalam siklus II gurru dalam berinteraksi dengan siswa 

juga sangat baik. Guru selalu memberikan motivasi kepada siswa sehingga siswa dapat 

percaya diri dalam kegiatan pembelajaran. 
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