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 (روا� ا���رى)

 

‘’sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Qur’an dan 

yang mengajarkannya. 

(HR.Bukhari)1 
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 Camkoha, Motto, Skripsi, Arab, dan, Terjemahan. http:// motto-skripsi-arab-dan-

terjemahannya.html. dalam google.com., 2014 diakses tanggal 17 April 2014 
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ABSTRAK  
 

Herlina Puji Astuti, “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Tentang 
Bagian-bagian Tubuh dan Kegunaannya Dengan Menggunakan Media Gambar 
Anggota Tubuh Kelas I MI Ma’arif Jantur Banyusari, Kecamatan Grabag, 
Kabupaten Magelang, Tahun Pelajaran 2013/2014. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas 
Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2014. 

 
Dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), khususnya pada materi 

bagian-bagian tubuh dan kegunaannya, siswa harus dilibatkan agar siswa paham 
sehingga dapat berpengaruh pada hasil belajar siswa. MI Ma’arif Jantur Banyusari 
dalam kegiatan belajar mengajar belum melibatkan siswa, guru masih menjadi 
pusat kegiatan belajar di kelas, guru masih menggunakan metode ceramah, dan 
tidak adanya penggunaan media dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga 
berpengaruh pada partisipasi dan hasil belajar siswa. Untuk mengatasi masalah 
tersebut, yang dilakukan adalah guru menggunakan media yang digunakan dalam 
kegitan belajar mengajar. Dalam hal ini guru menggunakan media gambar 
anggota tubuh. Sehingga siswa dapat aktif dan bisa mempelajari anggota tubuh 
secara langsung. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) 
Bagaimana penggunaan media gambar pada materi bagian-bagian tubuh dan 
kegunaannya, (2) Bagaimana meningkatkan hasil belajar siswa kelas I MI Ma’arif 
Jantur Banyusari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang tentang bagian-
bagian tubuh dan kegunaannya. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (a) Mendeskripsikan penggunaan 
media gambar pada materi bagian-bagian tubuh dan kegunaannya, (b) 
Mendeskripsikan hasil belajar siswa kelas I MI Ma’arif Jantur Banyusari, 
Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, tentang bagian-bagian tubuh dan 
kegunaannya. Dengan dilakukan penelitian tindakan kelas ini, diharapkan dapat 
bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait dengan kegiatan pembelajaran 
khususnya pelajaran IPA, antara lain (a) Manfaat Teoritis, (b) Manfaat Praktis (c) 
Bagi sekolah, dan (d) Bagi masyarakat dunia pendidikan 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 
dalam 2 siklus, yang masing-masing siklus terdiri dari tahap perencanaan, 
tindakan, observasi, dan refleksi. Penelitian ini dilakukan di MI Ma’arif Jantur 
Banyusari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang Tahun Pelajaran 2013/2014. 
Subjek yang akan dikenai tindakan adalah siswa kelas I. Instrumen penelitian 
yang digunakan adalah metode observasi, tes, wawancara, dan dokumentasi.  

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai rata-rata siklus I sebesar 74,00, pada 
siklus II sebesar 81,33. Sedangkan persentase ketuntasan pada siklus I = 73,33%, 
sillus II = 100%. Hal ini menunjukkan hasil belajar siswa meningkat setelah 
digunakan media gambar anggota tubuh. 

 
 

Kata Kunci: Pembelajaran IPA MI, Media Gambar Anggota Tubuh, Hasil Belajar 
Siswa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan media yang sangat berperan untuk menciptakan 

manusia yang berkualitas dan berpotensi dalam arti yang seluas–luasnya, melalui 

pendidikan akan terjadi proses pendewasaan diri sehingga di dalam proses 

pengambilan keputusan terhadap suatu masalah yang dihadapi selalu disertai 

dengan rasa tanggung jawab yang besar. Mengingat peran pendidikan tersebut 

maka seyogyanya aspek ini menjadi perhatian pemerintah dalam rangka 

peningkatan sumber daya masyarakat Indonesia yang berkualitas. 

Guru sebagai salah satu unsur pendidik dituntut memiliki kemampuan 

memahami bagaimana peserta didik belajar dan kemampuan mengorganisasikan 

proses pembelajaran yang mampu mengembangkan kemampuan dan bentuk 

watak peserta didik. Belajar dan pembelajaran satu sama lain memiliki keterkaitan 

substantif dan fungsional. Keterkaitan substantif belajar dan pembelajaran terletak 

pada simpulan terjadinya perubahan perilaku dalam diri individu. Keterkaitan 

fungsional pembelajaran dan belajar adalah bahwa pembelajaran sengaja 

dilakukan untuk menghasilkan proses belajar atau dengan kata lain belajar 

merupakan parameter pembelajaran.  

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan dari pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru baik di rumah, sekolah, atau belajar dimanapun adalah agar dapat 

memperoleh hasil belajar yang telah ditetapkan atau melebihinya sehingga dapat 
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digolongkan menjadi hasil belajar yang baik. Dalam proses memperoleh hasil 

belajar yang baik diperlukan metode pembelajaran yang tepat, sehingga apa yang 

menjadi hasil belajar dapat terpenuhi dengan jumlah pengukuran hasil belajar di 

atas standar yang ada. Selain metode ada juga yang menggunakan Lembar Kerja 

Siswa (LKS) dalam proses pembelajaran di sekolah. 

Pembelajaran adalah inti dari proses penyelenggaraan pendidikan. 

Pendidikan berperan sebagai pengendali dalam mencapai tujuan. Oleh sebab itu, 

seorang pendidik dituntut untuk memiliki kemampuan yang handal, menguasai 

materi, metode, memahami kurikulum, dan dapat memanfaatkan media yang ada, 

secara tepat dan mampu mengelola pembelajaran dengan baik untuk mencapai 

hasil yang diinginkan. 

Dalam proses pembelajaran, sarana dan sarana penunjang dalam 

mempermudah kita dalam menyampaikan maksud dan tujuan pembelajaran 

memang sangat diperlukan guna menghasilkan hasil belajar yang maksimal. 

Dalam hal ini di dorong oleh sarana media. Ada beberapa macam media yang ada 

dalam dunia pembelajaran, yaitu media tertulis, media gambar, media cerita, dan 

lain-lain. Selain media dalam proses pembelajaran harus menguasai kemampuan 

berbahasa hal ini akan menjadi sempurna apabila media dan kemampuan 

berbahasa dipadukan dalam proses belajar mengajar.  

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah sebuah mata pelajaran di sekolah 

dasar (SD) ataupun Madrasah Ibtidaiyah (MI). IPA merupakan konsep 

pembelajaran alam dan mempunyai hubungan yang sangat luas terkait dengan 

kehidupan manusia. Pembelajaran IPA sangat berperan dalam proses pendidikan 
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dan juga perkembangan Teknologi. Mengajarkan mata pelajaran di dalam kelas, 

terutama pada mata pelajaran IPA, ada hal-hal yang harus menjadi bahan 

pertimbangan sehingga segala informasi yang diberikan oleh guru kepada siswa 

dapat diterima dengan baik. Hal-hal tersebut yakni sarana prasarana, media 

pembelajaran, model pembelajaran, metode mengajar dan penataan lingkungan 

tempat belajar. 

Permasalahan utama yang ditemukan dalam pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) kelas I MI Ma’arif Jantur adalah rendahnya hasil belajar 

dikarenakan tidak adanya penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran 

yang dianggap mampu meningkatkat hasil belajar siswa kelas I MI Ma’arif Jantur 

adalah media gambar anggota tubuh. Media tersebut dipilih karena sesuai dengan 

karakteristik materi pembelajaran IPA tentang mengenal bagian-bagian tubuh dan 

kegunaannya. 

Tujuan dari penggunaan media gambar adalah bahwa dengan penggunaan 

media gambar, dapat menarik perhatian, jika perhatian siswa sudah tertarik, maka 

siswa semangat untuk belajar serta membantu memantapkan pengetahuan pada 

benak para siswa dan dapat menghidupkan pelajaran, sehingga dengan semangat 

belajar yang meningkat dan disertai penggunaan media gambar yang tepat dan 

sesuai dengan materi dapat dijadikan sebagai alat pengingat, maka hasil belajar 

siswa akan meningkat. 

Faktor media dalam pembelajaran IPA, yaitu media cukup besar 

pengaruhnya dalam setiap proses pembelajaran. Selain itu, proses pembelajaran 
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IPA pada Kompetensi Dasar (KD) mengenal bagian-bagian tubuh dan 

kegunaannya.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penggunaan media gambar pada materi bagian-bagian tubuh 

dan kegunaannya? 

2. Bagaimana meningkatkan hasil belajar siswa kelas I MI Ma’arif Jantur 

Banyusari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang tentang bagian-

bagian tubuh dan kegunaannya? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

a. Mendeskripsikan penggunaan media gambar pada materi bagian-bagian 

tubuh dan kegunaannya. 

b. Mendeskripsikan hasil belajar siswa kelas I MI Ma’arif Jantur Banyusari, 

Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, tentang bagian-bagian tubuh 

dan kegunaannya. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Dengan dilakukan penelitian tindakan kelas ini, diharapkan dapat 

bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait dengan kegiatan pembelajaran 

khususnya pelajaran IPA, antara lain: 

a. Manfaat Teoritis 

1) Memberikan sumbangan pengetahuan yang berarti bagi pengembangan 

pendidikan khususnya pada materi pelajaran IPA. 

2) Mengetahui secara nyata tentang efektifitas penggunaan media belajar 

terhadap mata pelajaran IPA. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi siswa 

- Meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran IPA. 

2) Bagi guru 

- Sumbangan inovasi dan jiwa kreatifitas dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran di kelas sehingga meningkatkan profesionalisme sebagai 

pengajar. 

c. Bagi Sekolah  

- Meningkatkan citra sekolah yang berkualitas dengan hasil belajar 

yang membanggakan. 

d. Bagi Masyarakat Dunia Pendidikan 

- Dengan mutu dan prestasi yang dihasilkan sekolah, maka dunia 

pendidikan akan semakin harum dan terpercaya. Hasil penelitian ini 

juga diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi para guru dan peneliti 
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yang tertarik untuk melakukan penelitian tindakan kelas yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

 

D. Kajian Pustaka 

Terdapat banyak sekali hasil penelitian yang relevan dan berkaitan dengan 

penggunaan media gambar dalam pembelajaran diantaranya adalah. 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Ahmadi, Program Studi 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2011 dengan judul 

“Upaya Meningkatkan Pembelajaran Akhlak Terpuji Melalui Media Gambar Pada 

Siswa Kelas II Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jurangrejo Kecamatan Ngawen 

Kabupaten Gunungkidul”. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penggunakan media gambar dalam proses 

pembelajaran Aqidah Akhlak dalam materi akhlak terpuji pada kelas II MIN 

Jurangrejo  sangat meningkat, anak merasa senang dan tidak bosan sehingga hasil 

prestasi belajar siswa lebih bagus lagi dan menyenangkan. Selain itu siswa aktif 

mencermati gambar-gambar yang digunakan oleh guru sebagai media dalam 

pembelajaran sehingga siswa tidak merasa bosan, jenuh, dan tidak ramai sendiri. 

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Joni Widodo, Jurusan Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2011 dengan judul “Penggunaan Metode 

Konstruktivisme dan Media Gambar Sebagai Upaya Peningkatan Prestasi Belajar 

Matematika Kelas V MI Muhammadiyah Doyong Kecamatan Miri Kabupaten 
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Sragen Tahun pelajaran 2010/2011”. Penelitian ini adalah penelitian tindakan 

kelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode konstruktivisme 

dan media gambar dapat meningkatkan prestasi belajar anak terhadap pemahaman 

materi pembelajaran sehingga penguasaan siswa  pada mata pelajaran matematika 

dapat meningkat. 

Ketiga, skripsi Yuni Lestari Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2011 yang 

berjudul “Penerapan Media Gambar untuk Meningkatkan Motivasi Siswa dalam 

Pembelajaran Akhlak Kelompok B di Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanu 

Athfal Kanggotan Pleret Bantul Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan  

dengan adanya peningkatan motivasi peserta didik dalam pembelajaran Akhlak 

dengan media gambar sudah meningkat. Peningkatan motivasi peserta didik 

terlihat siswa tampak ceria selama pembelajaran, berani bertanya dan menjawab 

pertanyaan dari melaksanakan perintah dari guru, serta serius dalam mengikuti 

pembelajaran. 

Sedangkan dari penelitian ini, yang membedakan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya adalah subjek dan objek yaitu mata pelajaran IPA. 

Penelitian ini menekankan pada penggunaan media gambar utnuk meningkatkan 

hasil belajar siswa MI Ma’arif kelas I. 

 

E. Landasan Teoretis 

Pada landasan teori ini, akan diuraikan teori-teori yang diungkapakan oleh 

para ahli dari berbagai buku acuan yang mendukung penelitian ini. Teori-teori 
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yang akan penulis uraikan meliputi: hasil belajar, hekekat media pembelajaran, 

dan media pembelajaran IPA. 

1. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar 

setelah mengalami aktivitas belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku 

tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh pembelajar. Oleh karena itu, 

apabila pembelajar mempelajari pengetahuan tentang konsep, maka perubahan 

perilaku yang diperoleh adalah berupa penguasaan konsep. Dalam pembelajaran, 

perubahan perilaku yang harus dicapai oleh pembelajar setelah melaksanakan 

aktivitas belajar dirumuskan dalam tujuan pembelajaran (Anni 2007:5).
1
  

Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi tentang perubahan perilaku yang 

diinginkan atau deskripsi produk yang menunjukkan bahwa belajar telah terjadi 

(Gerlach dan Ely dalam Anni 2007:5).
2
 Perumusan tujuan pembelajaran itu adalah 

yakni hasil belajar yang diinginkan pada diri pembelajar, agak lebih rumit untuk 

diamati dibandingkan dengan tujuan lainnya, karena tujuan pembelajaran tidak 

dapat diukur secara langsung. Tujuan pembelajaran merupakan bentuk harapan 

yang dikomunikasikan melalui pernyataan dengan cara menggambarkan 

perubahan yang diinginkan pada diri pembelajar, yakni pernyataan tentang apa 

yang diinginkan pada diri pembelajar setelah menyelesaikan pengalaman belajar. 

Kerumitan pengukuran hasil belajar itu disebabkan karena bersifat psikologis. 

Untuk mengukur kemampuan pembelajar di dalam mencapai tujuan pembelajaran 

tersebut diperlukan adanya pengamatan kinerja (performance) pembelajar 

                                                           
1
 Anni, Catharina Tri, Psikologi Belajar, (Semarang: UPT MKK UNNES, 2007), hlm. 5 

2
 Gerlach dan Ely dalam Anni, Psikologi Belajar, (Semarang: UPT MKK UNNES, 2007), hlm 5 
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sebelum dan setelah pembelajaran berlangsung serta mengamati perubahan 

kinerja yang telah terjadi. 

Sementara itu Arikunto (1990:133)
3
 mengatakan bahwa hasil belajar adalah 

hasil akhir setelah mengalami proses belajar, perubahan itu tampak dalam 

perbuatan yang dapat diamati, dan dapat diukur. Nasution (1995:25)
4
 

mengemukakan bahwa hasil adalah suatu perubahan pada diri individu. Perubahan 

yang dimaksud tidak halnya perubahan pengetahuan, tetapi juga meliputi 

perubahan kecakapan, sikap, pengertian, dan penghargaan diri pada individu 

tersebut. Hasil belajar yang dicapai siswa melalui proses belajar mengajar yang 

optimal cenderung menunjukan hasil yang berciri sebagai berikut: 

a. Kepuasan dan kebanggaan yang dapat menumbuhkan motivasi pada diri 

siswa. 

b. Menambah keyakinan akan kemampuan dirinya. 

c. Hasil belajar yang dicapai bermakna bagi dirinya seperti akan tahan lama 

diingatannya, membentuk perilakunya, bermanfaat untuk mempelajari aspek 

lain, dapat digunakan sebagai alat untuk memperoleh informasi, dan 

pengetahuan yang lainya. 

d. Kemampuan siswa untuk mengontrol atau menilai dan mengendalikan dirinya 

terutama dalam menilai hasil yang dicapainya maupun menilai dan 

mengendalikan proses dan usaha belajarnya.
5
 

                                                           
3
 Arikunto (1990:133)  

4
 Nasution (1995:25) 

5
 Aadesanjaya, pengertian, definisi hasil belajar, http://pengertian-definisi-hasil-belajar.html. 

dalam google.com., 2014 diakses tanggal 8 Januari 2014 

http://pengertian-definisi-hasil-belajar.html/
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Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

kemampuan keterampilan, sikap dan keterampilan yang diperoleh siswa setelah ia 

menerima perlakuan yang diberikan oleh guru, sehingga dapat mengkonstruksikan 

pengetahuan itu dalam kehidupan sehari-hari atau hasil belajar merupakan hasil 

yang diperoleh siswa setelah terjadinya proses pembelajaran yang ditunjukkan 

dengan nilai tes yang diberikan oleh guru setiap selesai memberikan materi 

pembelajaran pada satu pokok bahasan. 

a. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dibedakan atas 

dua kategori, yaitu faktor internal (fisiologis dan psikologis) dan faktor eksternal 

(sosial dan non sosial). Kedua faktor tersebut saling mempengaruhi dalam proses 

belajar individu sehingga menentukan kualitas hasil belajar.
6
 

Faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar seperti kecerdasan, motivasi, 

prestasi, kemampuan kognitif, yang kesemuanya termasuk faktor dari dalam diri 

siswa sedangkan faktor dari luar diri siswa seperti lingkungan dan instrumen guru 

dalam pembelajaran. Sejalan dengan pengertian hasil belajar siswa maka dapat 

diartikan bahwa hasil belajar siswa adalah nilai yang diperoleh siswa setelah 

melibatkan secara langsung/aktif seluruh potensi yang dimilikinya baik aspek 

kognitif, efektif, dan psikomotor yang diwujudkan dalam bentuk nilai hasil belajar 

siswa. 

 

 

                                                           
6
Aadesanjaya, Pengertian Belajar dan Hasil Belajar, http://pengertian-belajar-dan-hasil-

belajar.html.dalam Google.com.,2014, diakses tanggal 8 Januari 2014 

http://pengertian-belajar-dan-hasil-belajar.html.dalam/
http://pengertian-belajar-dan-hasil-belajar.html.dalam/
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b. Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Menurut Slamet (2003:54)
7
 adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar dapat dibedakan menjadi 2 golongan yaitu: 

a. Faktor yang ada pada diri siswa itu sendiri yang di sebut faktor individu 

(Intern), yang meliputi: (1). Faktor biologis, meliputi: kesehatan, gizi, 

pendengaran dan penglihatan. Jika salah satu dari faktor biologis terganggu 

akan mempengaruhi hasil prestasi belajar. (2). Faktor Psikologis, meliputi: 

intelegensi, minat dan motivasi serta perhatian ingatan berfikir. (3). Faktor 

kelelahan, meliputi: kelelahan jasmani dan rohani. Kelelahan jasmani nampak 

dengan adanya lemah tubuh, lapar dan haus serta mengantuk. Sedangkan 

kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan 

sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu akan hilang. 

e. Faktor yang ada pada luar individu yang disebut dengan faktor Ekstern, yang 

meliputi: (1). Faktor keluarga. Keluarga adalah lembaga pendidikan yang 

pertama dan terutama. Merupakan lembaga pendidikan dalam ukuran kecil 

tetapi bersifat menentukan untuk pendidikan dalam ukuran besar. (2). Faktor 

Sekolah, meliputi: metode mengajar, kurikulum, hubungan guru dengan 

siswa, siswa dengan siswa dan berdisiplin di sekolah. (3). Faktor Masyarakat, 

meliputi: bentuk kehidupan masyarakat sekitar dapat mempengaruhi prestasi 

belajar siswa. Jika lingkungan siswa adalah lingkungan terpelajar maka siswa 

akan terpengaruh dan mendorong untuk lebih giat belajar.
8
 

                                                           
7
 Slamet (2003:54) 

8
 Aadesanjaya, Pengertian Belajar dan Hasil Belajar , http://pengertian-belajar-dan-hasil-

belajar.html. dalam Google.com., 2014,  diakses tanggal 8 Januari 2014 

http://pengertian-belajar-dan-hasil-belajar.html/
http://pengertian-belajar-dan-hasil-belajar.html/
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Berdasarkan faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar di atas dapat dikaji 

bahwa belajar itu merupakan proses yang cukup kompleks. Aktivitas belajar 

individu memang tidak selamanya menguntungkan. Kadang-kadang juga lancar, 

kadang mudah menangkap apa yang dipelajari, kadang sulit mencerna mata 

pelajaran. Dalam keadaan dimana anak didik/siswa dapat belajar sebagaimana 

mestinya, itulah yang disebut belajar. 

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa faktor eksternal yang 

mempengaruh hasil belajar siswa di antaranya penggunaan media, model atau 

metode mengajar. Dalam hal ini keberhasilan belajar siswa salah satunya 

tergantung dari cara guru memberikan atau menyajikan materi pembelajaran 

dengan menggunakan berbagai model, metode pembelajaran yang ada, dan 

menggunakan media dalam pembelajaran. 

2. Hekekat Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media pengajaran terdiri dari kata media dan pengajaran. Media atau 

medium berasal dari kata  latin Medius yang berarti Tengah. Degan demikian  

dapat diketahui bahwa media adalah sesuatu yang menjadi perantara dengan yang 

lainnya. Dalam bahasa Arab media berarti perantara (Washaail) atau pengantar 

pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Gerlach menyebutkan bahwa media  

jika dipahami dalam garis besar adalah manusia, materi atau kejadian yang 

membangun kondisi yang membuat siswa mampu mmeperoleh pengetahuan, 

keterampilan atau sikap. Terkadang istilah media pendidikan sering diartikan 

bergantian dengan  istilah alat bantu  atau media komunikasi. Seperti yang 

http://elearningpendidikan.com/pengetahuan-dan-kebenaran.html
http://uaksena.com/pengertian-pendidikan.html
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dikemukakan oleh Gagne dan Briggs bahwa secara implisit media pengajaran 

meliputi alat yang berupa fisik yang digunakan untuk menyampaikan isi materi 

pengajaran yang terdiri dari  antara lain buku, tape recorder, kaset, video camera, 

grafi, televisi, film, slide foto, gambar,  dan komputer. Dari beberapa definisi dan 

batasan tentang media pedidikan dan pengajaran tersebut diatas dapat diketahui 

bahwa salah satu hal yang mempengaruhi efektifitas proses belajar mengajar baik 

di dalam kelas maupun di luar kelas adalah penggunaan media pengajaran baik 

visual maupun oudio visual (http://hakikat-media-pembelajaran.html). 

Media pembelajaran adalah alat/wahana yang digunakan guru dalam proses 

pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran. Sebagai salah 

satu komponen sistem pembelajaran berfungsi meningkatkan peranan strategi 

pembelajaran.
9
 

Adapun tujuan dari alat peraga untuk: 

1) Memperkenalkan, membentuk, memperkaya, serta memperjelas. 

2) Mengembangkan sikap yang dikehendaki. 

3) Mendorong kegiatan siswa lebih lanjut. 

Pemakaian alat peraga merangsang imajinasi anak dan memberikan kesan 

yang mendalam dalam mengajar, panca indra dan seluruh kesanggupan seorang 

anak perlu dirangsang, digunakan, dan libatkan, sehingga tidak hanya mengetahui, 

melainkan dapat memakai, dan melakukan apa yang dipelajari. Panca indera yang 

paling umum dipakai dalam mengajar adalah mendengar. Melalui pendengaran, 

anak mengikuti peristiwa-peristiwa dan ikut merasakan apa yang disampaikan 

                                                           
9 Sugandi, Achmad, Teori Pembelajaan, (Semarang: UPT MKK UNNES, 2007), hlm. 30 
 

http://hakikat-media-pembelajaran.html/
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seolah-olah telinga mendapatkan mata. Anak melihat sesuatu dari apa yang 

diceritakan. Namun ilmu pendidikan berpendapat, bahwa hanya 20% dari apa 

yang didengar dapat diingat kemudian hari. Kesan yang lebih dalam dapat 

dihasilkan jikalau apa yang diceritakan dilihat melalui sebuah gambar. Dengan 

demikian, melalui mendengar dan melihat akan diperoleh kesan yang jauh lebih 

mendalam. Alat adalah merupakan salah satu komponen dalam sumber belajar, 

sekaligus merupakan salah satu bentuk pemecahan belajar menurut teknologi 

pendidikan, dengan melalui suatu perancangan yang sistematis.
10

 

b. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Hakikat media pembelajaran menurut: 

a. Hamalik (1990) mengemukakan bahwa media pengajaran  yang 

digunakan sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar berfungsi 

untuk membangkitkan keinginan dan minat baru, membangkitkan 

motivasi dan rangsangan kegiatan belajar dan bahkan membawa 

pengaruh psikologis terhadap siswa. Dengan demikian penggunaan 

media pengajaran dapat membawa manfaat besar terhasap keberhasilan 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas.  

b. Pentingnya media pengajaran juga dikemukakan oleh Sudjana (2002), 

bahwa dengan penggunaan media pengajaran dapat mempertinggi 

proses belajar mengajar  siswa dalam pengajaran yang pada gilirannya 

diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapainya. 

Penggunaan media pengajaran pada saat terjadinya proses belajar 

                                                           
10

 Aadesanjaya, Pengertian Alat Peraga, http://pengertian-alat-peraga.html. dalam Google.com., 

2014, diakses tanggal 8 Januari 2014 

http://pengertian-alat-peraga.html/
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mengajar dalam kelas diharapkan dapat mempertinggi minat dan 

perhatian siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar yang sedang 

berlangsung. Hal tersebut dapat mempertinggi motivasi siswa untuk 

mengikuti proses belajar mengajar. Selain hal tersebut dengan 

penggunaan media pengajaran maka siswa dapat melihat secara 

langsung, tidak hanya dengan kata-kata sehingga diharapkan siswa 

dapat lebih mudah memahami apa yang disampaikan oleh guru dalam 

kelas.
11

 

Levie dan Lentz mengemukkan empat fungsi media pengajaran khususnya 

media visual adalah (1) fungsi atensi yaitu menarik dan mengarahkan  perhatian 

siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pengajaran yang berkaitan dengan makna 

visual yang ditampilkan, (2) fungsi afektif yang dapat mengubah emosi dan sikap 

siswa, (3) fungsi kognitif yang memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami 

dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar, dan (4) 

kompensatoris yaitu memberikan  konteks untuk memahami teks dan memabantu 

siswa yang lemah dalam membaca dan mengorganisasikan informasi (Arsyad, 

2002). Dari keempat fungsi tersebut, maka dapat diketahui bahwa sesungguhnya 

penggunaan media pengajaran dapat meningkatkan kualitas hasil belajar mengajar 

yang diperoleh oleh siswa karena ketiga komponen kognitif, afektif dan 

psikomotorik dalam proses belajar mengajar dapat dipacu. Hal tersebut daat 

mempertinggi hasil dan prestasi belajar siswa dan sekaligus dapat mendukung dan 

mendorong siswa yang memiliki kemampuan yang terbatas dalam menerima 

                                                           
11

 Aadesanjaya, Pengertian Alat Peraga, http://pengertian-alat-peraga.html. dalam Google.com, 

2014, diakses tanggal 8 Januari 2014 

http://pengertian-alat-peraga.html/
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informasi dan pesan dalam proses belajar mengajar yang berlansung. Efektifitas 

penggunaan media terhadap proses belajar mengajar tersebut terjadi karena dalam 

proses penggunaannya siswa dilibatkan tidak hanya  dalam benak ataupun 

mentalnya saja akan tetapi dapat memperhatikan meraba dan menyaksikan secara 

langung informasi yang disampaikan dalam proses belajar mengajar tersebut.
12

 

c. Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Terdapat beberapa jenis media pembelajaran yang biasa digunakan dalam 

proses pengajaran yaitu media foto, grafik, globe, atlas, film, dan sebagainya. 

Jenis media pembelajaran yang sering digunakan dalam kegiatan pembelajaran 

adalah: (1) media Grafis seperti gambar, foto, grafik, bagan atau diagram, poster, 

kartun, komik dan sebagainya, (2) media tiga dimensi yaitu model padat, model 

penampang, model susun, model kerja, mock up, diorama, (3) media proyeksi 

seperti slide, film strips, film, OHP, dan (4) penggunaan lingkungan sebagai 

media. Media tersebut baik media grafis, media tiga dimensi, media proyeksi dan 

lingkungan dapat digunakan dalam proses belajar mengajar.
13

 

d. Kriteria dalam Memilih Media Pembelajaran 

Fungsi media pembelajaran sebagai alat bantu untuk dapat meningkatkan 

dan mempertinggi hasil belajar siswa harus didukung oleh ketepatan seorang guru 

dalam memiilih media yang akan dipergunakan dalam suatu kegiatan proses 

belajar mengajar. Oleh karena itu seorang guru sebelum memilih media 

pembelajaran tertentu harus mengetahui betul materi yang akan diajarkan, metode 

                                                           
12

 Aadesanjaya, Hakekat Media Pembelajaran, http://hakekat-media-pembelajaran.html. dalam 

Google.com., 2014 diakses tanggal 8 Januari 2014 
13

 Aadesanjaya, Hakikat Media Pembelajaran, http://hakikat-media-pembelajaran.html. dalam 

Google.com., 2014, diakses tanggal 8 Januari 2014 

http://hakekat-media-pembelajaran.html/
http://hakikat-media-pembelajaran.html/
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yang dipilih, kemudian menentukan jenis alat bantu atau media pembelajaran 

yang akan digunakan. Secara khusus beberapa hal yang perlu diperhatikan guru 

dalam menggunakan media pembelajaran untuk mempertingi kualitas 

pembelajaran adalah: 

Pertama, guru perlu memiliki pemahaman media pembelajaran antara lain 

jenis dan manfaat media pembelajaran, kriteria memilih dan menggunakan media 

pembelajaran, menggunakan media sebagai alat bantu mengajar dan tindak lanjut 

penggunaan media dalam proses belajar siswa.  Kedua, guru terampil 

menggunakan dan membuat media pembelajaran sederhana untuk keperluan 

pengajaran terutama media dua dimensi atau gambar atau foto serta penggunaan 

media proyeksi. Ketiga, keefektifan dalam menilai penggunaan media  dalam 

proses pembejaran. 

Nana Sudjana menjelaskan beberapa kriteria  dalam memilih media  untuk 

kepentingan pembelajaran yaitu; (1) Ketepatannya dengan tujuan pengajaran, (2) 

dukungannya terhadap isi bahan pelajaran, (3) kemudahan memperoleh media, (4) 

keterampilan guru menggunakannya, (5) tersedia waktu untuk menggunakannya, 

dan (6) sesuai dengan taraf pikir siswa. 

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat diketahui bahwa pemilihan 

media pembelajaran harus memperhatikan beberapa pertimbangan diantaranya 

adalah ketepatan dengan tujuan pembelajaran. Hal tersebut berarti bahwa media 

pembelajaran yang dipilih harus didasarkan  atas tujuan-tujuan instruksional yang 

telah ditetapkan oleh guru sebelumnya.  Selain itu juga media pembelajaran  yang 

telah dipilih harus disesuaikan  dengan bahan atau materi pelajaran yang akan 

http://http/elearningpendidikan.com/profesionalisme-di-hari-guru-nasional-2011.html


18 
 

disampaikan. Dengan demikian bahan pembelajaran  yang disampaikan harus 

diklasifikasikan dan disesuaikan dengan media yang dipilih berdasarkan sifat 

bahan pelajaran apakah fakta, konsep atau generalisasi yang memerlukan bantuan 

media untuk dapat dipahami dengan mudah oleh siswa. 

Selain beberapa hal tersebut, juga yang perlu dipertimbangkan seorang guru 

dalam memilih media pembelajaran  adalah kemampuan guru itu sendiri 

menggunakan media pembelajaran  yang dipilihnya. Apapun jenis media yang 

dipilih harus disesuaikan dengan kemampuan guru untuk menggunakan media 

tersebut. Dan selain itu juga harus disesuaikan dengan kemampuan berfikir siswa 

sehingga makna yang terkandung didalamnya dapat dipahami dengan mudah oleh 

siswa. 

Jadi, dalam mempelajari hakikat media pembelajaran, Selain kriteria 

tersebut kriteria memilih media pembelajaran juga harus mempertimbangkan 

beberapa hal yaitu: media tersebut praktis, luwes, dan bertahan serta memiliki 

mutu tekhnis. Media yang digunakan dalam proses belajar mengajar haruslah 

memiliki kualitas dan mutu yang baik meskipun media tersebut adalah merupakan 

hasil karya guru sendiri, nilainya tidak mahal, sederhana dan seterusnya. Karena 

dalam pemilihan media pembelajaran tidak perlu dipaksakan, karena media 

pembelajaran  yang mahal dan membutuhkan waktu lama dalam pembuatannya 

belum tentu menjadi jaminan sebagai media pembelajaran  yang terbaik. Media 

yang diilih seharusya dapat bersifat fleksibel dan dapat digunakan dimana-mana 

dengan peralatan yang tersedia disekitar kita. 
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3. Media Pembelajaran IPA 

Sesuai dengan pengertian di atas, maka pengertian media pembelajaran IPA 

adalah suatu alat yang dapat diserap oleh mata dan telinga dengan tujuan 

membantu guru agar proses belajar mengajar siswa lebih efektif dan efisien. 

Dapat diartikan juga sebagai alat yang dipakai secara langsung dalam pengajaran, 

yang merupakan alat pembantu pengajaran yang mempermudah untuk 

memberikan pengertian kepada peserta didik untuk lebih mempertinggi efektifitas 

dan efisiensi dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Media pembelajaran IPA itu bermacam-macam sesuai dengan materi pokok 

bahasan yang disampaikan. Sebagai contoh untuk memperjelas dalam 

pembelajaran IPA pokok bahasan anggota tubuh maka media pembelajaran yang 

digunakan adalah gambar anggota tubuh. 

a. Pemanfaatan Media dalam Pembelajaran IPA 

Agar lebih efektif, media sebaiknya tidak hanya digunakan atau 

dipraktekkan oleh guru. Namun, siswa juga harus mempraktekkannya baik secara 

kelompok besar yang terdiri atas 8 anak, atau dengan kelompok kecil yaitu terdiri 

atas 4 anak. Bila perlu, dipraktekkan secara individu sehingga pembelajaran akan 

menyenangkan yang akhirnya para siswa menjadi lebih bergairah dalam mengikut 

pelajaran IPA. 

b. Media Gambar Anggota Tubuh 

Media adalah suatu alat yang dapat diserap oleh mata dan telinga dengan 

tujuan membantu guru agar proses belajar mengajar siswa lebih efektif dan 

efisien. Media dalam mengajar memegang peranan penting sebagai alat bantu 
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untuk menciptakan proses belajar mengajar yang efektif. Dalam proses belajar 

mengajar alat peraga dipergunakan dengan tujuan membantu guru agar proses 

belajar siswa lebih efektif dan efisien.
14

 

Sesuai dengan pengertian di atas, maka pengertian media gambar anggota 

tubuh adalah suatu alat yang dapat diserap oleh mata dan telinga dengan tujuan 

membantu guru agar proses belajar mengajar siswa lebih efektif dan efisien. 

Dapat diartikan juga sebagai alat yang dipakai secara langsung dalam pengajaran, 

yang merupakan alat pembantu pengajaran yang mempermudah untuk 

memberikan pengertian kepada siswa untuk lebih mempertinggi efektifitas dan 

efisiensi dalam mencapai tujuan pembelajaran, yaitu dengan menggunakan media 

gambar yang digunakan oleh guru sebagai alat peraga pada materi anggota tubuh 

yaitu dalam mengenal bagian-bagian tubuh dan kegunaannya. 

Media gambar yang digunakan itu bermacam-macam bisa menggunakan 

gambar anggota tubuh ataupun menggunakan anggota tubuh yang asli. Sebagai 

contoh untuk memperjelas dalam pembelajaran IPA pokok bahasan anggota tubuh 

maka alat peraga yang digunakan adalah gambar anggota tubuh. 

 

F. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan pada permasalahan dalam penelitian tindakan yang berjudul 

“Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Tentang Bagian-Bagian Tubuh dan 

Kegunaannya dengan Menggunakan Media Gambar Anggota Tubuh Kelas I MI 

Ma’arif Jantur Banyusari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Tahun 

                                                           
14

 Aadesanjaya, Pengertian Alat Peraga, http://pengertian-alat-peraga.html. dalam Google.com., 

2014 diakses tanggal 8 Januari 2014 

http://pengertian-alat-peraga.html/
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Pelajaran 2013/2014”, yang dilakukan oleh peneliti dapat dirumuskan hipotesis 

tindakan sebagai berikut: 

"Jika Proses Belajar Mengajar Siswa Kelas I MI Ma’arif Jantur Banyusari, 

Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, menggunakan media gambar dalam 

menyampaikan materi pembelajaran, maka dimungkinkan hasil belajar siswa 

kelas I MI Ma’arif Jantur Banyusari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, 

akan lebih baik dibandingkan dengan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh 

guru sebelumnya". 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Pengertian penelitian tindakan kelas, untuk mengidentifikasi penelitian kelas, 

adalah penelitian yang mengkombinasikan prosedur penelitian dengan tindakan 

substantif, suatu tindakan yang dilakukan dalam disiplin inkuiri, atau suatu usaha 

seseorang untuk memahami apa yang sedang terjadi, sambil terlibat dalam sebuah 

proses perbaikan dan perubahan
15

. 

PTK merupakan sebuah kegiatan penelitian yang bertujuan untuk 

memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam pembelajaran di kelas, 

yaitu dengan cara melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki 

                                                           
15 Wiriaatmadja, Rochiati, Metode Penelitian Tindakan Kelas, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2009), hlm. 11 
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serta meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran yang 

diharapkan dapat tercapai. 

2. Penentuan Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas I di MI Ma’arif Jantur 

Banyusari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, yang terdiri dari 15 siswa, 

dan guru IPA pada kelas tersebut. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah 

keseluruhan proses dan hasil pembelajaran IPA di Kelas I MI Ma’arif Jantur 

Banyusari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, melalui penggunaan media 

gambar. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik atau metode penelitian adalah langkah-langkah yang ditempuh 

dalam riset yang diatur secara baik. Adapun metode yang dipakai adalah: 

a. Observasi 

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui 

pengamatan langsung dalam proses pembelajaran sekitar aktivitas siswa 

dan guru. Dilakukan oleh guru (peneliti) selama proses pembelajaran 

berlangsung dengan dibantu teman sejawat. 

b. Tes 

Data tentang kemampuan siswa baik secara individual maupun 

secara klasikal diperoleh dengan memberikan tes kepada siswa. Dibuat 

oleh guru (peneliti). 
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c. Wawancara 

Wawancara dilakukan setelah pembelajaran berlangsung dan setelah 

diadakan evaluasi tindakan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan yang 

dialami oleh siswa pada saat mengikuti proses pembelajaran. Dilakukan 

oleh guru dengan teman sejawat setelah selesai pembelajaran. 

d. Dokumentasi 

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai hasil 

belajar siswa dan foto pada saat pembelajaran berlangsung. 

4. Analisis Data 

Analisis data memuat tentang proses penyeleksian, reduksi data, pemerataan 

data sampai pada kesimpulan. 

5. Rencana Tindakan 

a. Perencanaan Tindakan (Siklus I) 

a) Memberikan motivasi kepada siswa. 

b) Menggunakan alat bantu pembelajaran berupa media gambar anggota 

tubuh untuk menyampaikan materi bagian-bagian tubuh dan 

kegunaannya. 

c) Mengaktifkan siswa dalam pembelajaran dengan melibatkan 

menyelesaikan masalah bagian-bagian tubuh dan kegunaannya. 

d) Melaksanakan tes formatif. 

e) Menganalisis hasil tes formatif. 

b. Perencanaan Tindakan (Siklus II) 

a) Penggunaan media gambar anggota tubuh yang lebih variatif. 
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b) Melatih siswa menyelesaikan soal lebih intensif. 

c) Membimbing siswa yang belum tuntas pada perbaikan pembelajaran 

pada Saiklus II secara individu. 

c. Pelaksanaan Penelitian 

a) Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah 

disusun.  

b) Melakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran siswa. 

c) Melakukan tindakan khusus kepada siswa yang memerlukan 

bimbingan. 

d. Pengumpulan Data 

a) Mencatat nilai evaluasi siswa.  

b) Mencatat hasil pengamatan terhadap sikap siswa. 

c) Menganalisis hasil pembelajaran. 

d) Melakukan refleksi terhadap hasil analisis tindakan. 

e. Refleksi 

a) Siklus I 

 Masih ada siswa yang mengalami kesulitan menyelesaikan 

latihan. 

 Masih ada siswa yang kurang antusias terhadap materi 

pembelajaran. 

 Masih ada siswa yang belum menuntaskan standar yang telah 

ditentukan. 

 



25 
 

b) Siklus II 

 Dengan menggunakan media gambar anggota tubuh dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran.  

 Pemberian latihan yang cukup serta motivasi dari guru dapat 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. 

 Hasil yang dicapai siswa menunjukkan peningkatan. 

 

H.  Sistematika Pembahasan 

Guna mempermudah pembahasan, maka penulis membagi pokok 

pembahasan menjadi beberapa BAB. Adapun sistematika pembahasannya adalah 

sebagai berikut: 

Bagian formalitas yang terdiri dari halaman judul skripsi, halaman surat 

pernyataan, halaman surat persetujuan skripsi, halaman pengesahan, halaman 

motto, halaman persembahan, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman 

daftar isi, daftar tabel, daftar gambar serta daftar lampiran. 

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan 

teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II membahas tentang gambaran umum MI Ma’arif Jantur, yang 

meliputi: letak dan keadaan geografis, sejarah berdiri dan berkembangnya, dasar 

dan tujuan pendidikannya, struktur organisasi, keadaan guru, siswa dan karyawan, 

serta keadaaan sarana dan prasarana. 
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Bab III berisi tentang proses pembelajaran IPA di MI Ma’arif Jantur yang 

meliputi: pelaksanaan pembelajaran di MI Ma’arif Jantur dengan menggunakan 

media gambar, pengaruh penggunaan media gambar dalam pembelajaran terhadap 

hasil belajar siswa. 

Bab IV penutup, yang di dalamnya berisi tentang kesimpulan, saran, dan 

penutup. 

Bagian akhir dari skripsi ini terdiri atas daftar pustaka dan lampiran yang 

terkait dengan penelitian. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan deskripsi hasil data dan penelitian yang sudah 

dilaksanakan pada siklus I dan siklus II disimpulkan bahwa: 

1. Penggunaan media gambar anggota tubuh untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa pada materi bagian-bagian tubuh dan kegunaannya pada 

siswa kelas I MI Ma’arif Jantur Banyusari, Tahun Pelajaran 

2013/2014. Penggunaan media gambar ini dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa sehingga motivasi belajar meningkat. Selain itu 

membantu siswa untuk memahami materi bagian-bagian tubuh dan 

kegunaannya karena siswa dapat mempelajari secara langsung 

kegunaan anggota tubuh masing-masing siswa, sehingga siswa paham 

terhadap materi tersebut. Pada pra tindakan guru belum menggunakan 

media gambar dalam kegiatan belajar mengajar, sebagian besar siswa 

cenderung pasif, kurangnya minat siswa dalam mengikuti kegiatan 

belajar mengajar, selain itu guru hanya bercermah sehingga 

menyebabkan hasil belajar siswa rendah. Tindakan pertama yang 

dilakukan guru pada siklus I adalah dalam kegiatan belajar mengajar 

guru menggunakan media gambar anggota tubuh yang terpisah-pisah. 

Media tersebut sangat membantu guru dan siswa sehingga hasil 

belajar siswa meningkat. Dalam siklus I ini masih perlu perbaikan lagi 
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pada siklus II karena dari 15 siswa masih ada 4 siswa yang belum 

tuntas. Pada siklus II ini guru menggunakan media gambar yang lebih 

variatif yaitu selain menggunakan media gambar yang berwujud 

anggota tubuh yang terpisah-pisah seperti yang digunakan pada siklus 

I, disini menggunakan gambar anggota tubuh yang utuh, torso, dan 

kerangka manusia. Pada siklus II ini terbukti sudah ada peningkatan 

yang mengagumkan. Karena 100% siswa tuntas dan sudah dianggap 

cukup dan sudah tidak ada perbaikan lagi pada sikus selanjutnya. 

2. Penggunaan media gambar anggota tubuh dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas I MI Ma’arif Jantur Banyusari, Tahun Pelajaran 

2013/2014. Adapun besarnya peningkatan hasil belajar siswa ditandai 

dengan meningkatnya ketuntasan belajar. Peningkatan ketuntasan 

belajar dari pra tindakan sebesar 53,33%, pada siklus I meningkat 

sebesar 73,33%, dan pada siklus II meningkat menjadi sebesar 100%. 

Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan efektifitas 

pembelajaran yang ditandai dengan peningkatan keaktifan dan minat 

siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Peningkatan daya 

serap juga dapat dilihat dari hasil rata-rata siswa. Dari pra tindakan 

sebesar 66,27 pada siklus I meningkat sebesar 74,00 dan pada siklus II 

meningkat menjadi sebesar 81,33. 

Penggunaan media gambar anggota tubuh dalam pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) terbukti dapat meningkatkan hasil belajar 
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siswa kelas I MI Ma’arif Jantur Banyusari, Kecamatan Grabag, 

Kabupaten Magelang. 

 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian yang telah dikemukakan di 

atas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Kepala Sekolah 

Berupaya untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif dan 

mengarahkan kepada para guru untuk menggunakan media dalam 

kegiatan belajar mengajar agar siswa dapat lebih termotivasi dan 

bergairah dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Selain itu, 

mengarahkan kepada para guru untuk merancang pembelajaran yang 

kreatif dan inovatif untuk menarik minat siswa dalam belajar agar hasil 

belajar siswa meningkat, meningkatkan profesionalisme guru, dan 

meningkatkan kualitas pembelajaran serta untuk kemajuan madrasah. 

2. Bagi Guru Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Penggunaan media gambar anggota tubuh dalam proses pembelajaran 

terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas I MI Ma’arif 

Jantur Banyusari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Tahun 

Pelajaran 2013/2014 tentang materi bagian-bagian tubuh dan 

kegunaannya. Oleh karena itu, disarankan kepada guru agar ketika 

guru menyampaikan proses pembelajaran, sebaiknya menggunakan 

media yang mampu menarik siswa untuk belajar lebih giat dan 
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menghindari pemberian materi pelajaran hanya melalui ceramah. 

Dengan demikian, proses pembelajaran dapat diikuti oleh siswa 

dengan baik, sehingga hasil belajar akan memuaskan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dalam penelitian ini, upaya meningkatkan hasil belajar siswa 

dilakukan dengan cara memberikan materi pelajaran melalui media 

gambar. Untuk pengembangan materi selanjutnya dapat dilakukan 

dengan berbagai macam metode belajar yang lebih kreatif dan inovatif. 

 

C. Penutup  

Syukur Alhamdulilah peneliti haturkan kepada Allah SWT karena 

penelitian dan penulisan laporan dalam bentuk skripsi ini telah dapat 

peneliti selesaikan. Hasil penelitian ini adalah sebagian kecil dari upaya 

yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Tentu masih 

banyak berbagai permasalahan yang belum ditemukan solusinya. Namun, 

dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap tulisan ini dapat dijadikan 

sebagai suatu gambaran tentang salah satu upaya untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa melalui media gambar anggota tubuh yang 

dikembangkan dengan alur Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dalam rangka memotivasi 

guru, untuk senantiasa memberikan dan menciptakan suasana 

pembelajaran yang kondusif agar hasil belajar siswa meningkat. Peneliti 

mohon maaf atas segala kekurangan. 
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LAMPIRAN 

- 

LAMPIRAN 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas     : I  

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1 x pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi 

Mengenal anggota tubuh dan kegunaannya serta cara perawatannya. 

B. Kompetensi Dasar 

Mengenal bagian-bagian anggota tubuh dan kegunaannya serta cara 

perawatannya. 

C. Indikator   

Menunjukkan bagian-bagian tubuh 

 

Karakter peserta didik yang diharapkan: rasa ingin tahu, kerja keras, 

tanggung jawab, jujur, disiplin, bersahabat/komunikatif 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menyebutkan bagian-bagian tubuh manusia 

2. Siswa dapat menyebutkan kegunaan bagian-bagian tubuh manusia 

E. Materi Pembelajaran 

1. Materi Pokok 

Bagian-bagian tubuh manusia 

a. Kepala  

Pada kepala tumbuh rambut 

b. Mata  

Banyaknya ada dua, mata kiri dan kanan 

c. Hidung  

Banyaknya ada satu, lubangnya ada dua 

d. Mulut  



Di dalam mulut ada lidah dan gigi 

Di mulut ada dua bibir 

e. Telinga  

Banyaknya ada dua, telinga kiri dan kanan 

f. Tangan  

Banyaknya ada dua, tangan kanan dan kiri 

Ditangan ada jari tangan, banyaknya jari tangan kanan dan kiri ada 

sepuluh 

g. Kaki  

Banyaknya ada dua, kaki kanan dan kiri 

 

Kegunaan bagian-bagian tubuh 

a. Mata untuk melihat 

b. Hidung untuk bernafas dan mencium bau 

c. Mulut untuk makan dan berbicara 

d. Lidah untuk mengecap 

e. Telinga untuk mendengar 

f. Tangan untuk memegang 

g. Kaki untuk berjalan, berlari, dan menendang 

h. Kulit untuk meraba  

2. Media dan Sumber 

a. Media : 

b. Sumber :  

1. Buku Sains kelas I halaman 1 - 37,  Penerbit Sahabat 

2. Buku Bina Sains kelas I halaman 1 - 4, Penerbit Gajah 

Mada. 

3. Buku A. B. I Asyiknya Belajar IPA kelas I halaman 1 - 

6, Penerbit Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan 

Nasional. 



F. Kegiatan Pembelajaran 

1. Metode 

a. Ceramah 

b. Tanya jawab 

c. Tugas  

2. Langkah-langkah kegiatan  

a. Kegiatan Awal (10 menit) 

1. Guru mengkondisikan kelas. 

2. Guru menyiapkan rencana pembelajaran. 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b. Kegiatan Inti (50 menit) 

1. Siswa melakukan pengamatan bagian-bagian tubuh yang 

ditunjukkan oleh guru. 

2. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang bagian-bagian tubuh 

manusia dan fungsinya. 

3. Siswa menjawab pertanyaan mengenai bagian-bagian tubuh beserta 

fungsinya. 

4. Dengan bimbingan guru, siswa secara kelompok mengerjakan 

lembar kerja. 

5. Siswa bersama guru menyimpulkan materi pelajaran yang dibahas. 

c. Kegiatan Akhir (10 menit) 

1. Guru mengadakan tes formatif. 

2. Secara individu siswa mengerjakan tes formatif. 

3. Guru beserta siswa menyeleksi hasil formatif. 

4. Guru menilai tes formatif dan menganalisis. 

G. Evaluasi  

1. Prosedur Tes 

a. Tes awal  : - 

b. Tes Dalam Proses : Ada 

c. Tes akhir  : Ada 

d. Tindak Lanjut :  



1. Guru memberikan perbaikan kepada siswa 

yang nilainya belum tuntas. 

2. Guru memberikan pengayaan kepada siswa 

yang nilainya sudah tuntas. 

 

2. Bentuk tes 

Pilihan ganda 

3. Jenis Tes 

a. Tes awal  : -  

b. Tes dalam proses : tanya jawab dan lembar kerja siswa 

c. Tes akhir  : soal tes formatif 

 

 

 

 

Grabag,                2014 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah     Guru Kelas I 

 

 

 

Diani Arifah, S.Pd     Herlina Puji Astuti 

NIP -       NIP - 

 

 

 

 

 

 

 



Lembar Kerja Siswa 

Pasangkan nama gambar bagian tubuh dan gunanya hubungkan dengan 

garis! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• mengunyah  

• mengecap 

• melihat 

• berjalan 

• mencium 

• memegang 

• makan 

• mendengar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mata  

hidung  

mulut  

telinga  

gigi  

Tangan  

kaki  

lidah  



Kunci Jawaban Lembar Kerja Siswa 

1. Telinga, mendengar 

2. Hidung, mencium 

3. Mata, melihat 

4. Lidah, mengecap 

5. Gigi, mengunyah 

6. Mulut, makan 

7. Kaki, berjalan 

8. Tangan, memegang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEMBAR KERJA SISWA 

Pasangkan nama gambar bagian tubuh dan gunanya! 

Hubungkan dengan garis! 

Mata           Melihat  

Lidah        Mengecap  

 

Hidung      Mencium 

   

 

Tangan        Memegang 

 

Kaki         Berjalan  

 

 

Kunci Jawaban Lembar Kerja Siswa 

1. Hidung, mencium 

2. Tangan, memegang 

3. Mata, melihat 

4. Kaki, berjalan 

5. Lidah, mengecap 



Nama  :  

No. Absen : 

 

Soal Tes Formatif 

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, atau c pada jawaban yang benar! 

1. Mata kita ada .... 

a. satu  

b. dua 

c. tiga  

2. Kaki berguna untuk .... 

a. memegang 

b. melempar 

c. berjalan  

3. Anggota tubuh seperti gambar di atas gunanya untuk .... 

a. melihat 

b. meraba 

c. mendengar  

4. Kita menonton televisi menggunakan .... 

a.  

b.  

c.  

5. Hidung kita gunanya untuk .... 

a. mengecap 

b. mencium 



c. meraba  

6. Tangan kita ada dua, tangan kanan dan .... 

a. kiri 

b. atas 

c. bawah  

7. Bagian tubuh pada gambar di atas adalah .... 

a. tangan 

b. kaki 

c. kepala  

8. Kita makan menggunakan .... 

a. mulut 

b. hidung 

c. telinga  

9. Kulit berguna untuk .... 

a. merasakan 

b. memegang 

c. meraba  

10. Bagian tubuh di samping adalah .... 

a. mata  

b. hidung 

c. lidah  

 

 

 

 

 

 



Kunci Jawaban Tes Formatif 

1. B 

2. C 

3. C 

4. A 

5. B 

6. A 

7. B 

8. A 

9. C 

10. B 

 

 

Skoring 

 

Pilihan ganda, jumlah soal 10, skor 10 x 10 = 100 

Jumlah skor  = 100 

Nilai Akhir  = Jumlah Skor 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rencana Perbaikan Pembelajaran 

(Siklus I) 

 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas     : I  

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1 x pertemuan) 

Pelaksanaan  : 14 Maret 2014 

 

A. Standar Kompetensi  

Mengenal anggota tubuh dan kegunaannya serta cara perawatannya. 

B. Kompetensi Dasar 

Mengenal bagian-bagian anggota tubuh dan kegunaannya serta cara 

perawatannya. 

C. Indikator   

Menunjukkan bagian-bagian tubuh.  

 

Karakter peserta didik yang diharapkan: rasa ingin tahu, kerja keras, 

tanggung jawab, jujur, disiplin, bersahabat/komunikatif. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menyebutkan bagian-bagian tubuh manusia. 

2. Siswa dapat menyebutkan kegunaan bagian-bagian tubuh manusia. 

E. Materi Pembelajaran 

1. Materi Pokok 

Bagian-bagian tubuh manusia  

a. Kepala  

Pada kepala tumbuh rambut 

b. Mata  

Banyaknya ada dua, mata kiri dan kanan 

c. Hidung  

Banyaknya ada satu, lubangnya ada dua 

d. Mulut  



Di dalam mulut ada lidah dan gigi 

Di mulut ada dua bibir 

e. Telinga  

Banyaknya ada dua, telinga kiri dan kanan 

f. Tangan  

Banyaknya ada dua, tangan kanan dan kiri 

Ditangan ada jari tangan, banyaknya jari tangan kanan dan kiri ada 

sepuluh 

g. Kaki  

Banyaknya ada dua, kaki kanan dan kiri 

 

Kegunaan bagian-bagian tubuh 

a. Mata untuk melihat 

b. Hidung untuk bernafas dan mencium bau 

c. Mulut untuk makan dan berbicara 

d. Lidah untuk mengecap 

e. Telinga untuk mendengar 

f. Tangan untuk memegang 

g. Kaki untuk berjalan, berlari, dan menendang 

h. Kulit untuk meraba  

 

2. Media dan Sumber 

a. Media : Gambar tubuh manusia 

b. Sumber  : 

1. Buku Sains kelas I halaman 1 - 37,  Penerbit Sahabat 

2. Buku Bina Sains kelas I halaman 1 - 4, Penerbit Gajah 

Mada. 



3. Buku A. B. I Asyiknya Belajar IPA kelas I halaman 1 - 

6, Penerbit Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan 

Nasional. 

F. Kegiatan Pembelajaran 

1. Metode 

a. Ceramah 

b. Tanya jawab 

c. Tugas  

2. Langkah-langkah kegiatan  

a. Kegiatan Awal (10 menit) 

1. Pembelajaran dimulai dengan salam, dan dilanjutkan dengan 

mengadakan apersepsi yang disertai demgan menyampaikan tujuan 

yang hendak dicapai dengan maksud untuk memberikan motivasi 

kepada siswa dalam pembelajaran yang berlangsung.  

b. Kegiatan Inti (50 menit) 

1. Siswa melakukan pengamatan gambar tubuh manusia yang telah 

disiapkan oleh guru. 

2. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang bagian-bagian tubuh 

manusia dan fungsinya.  

3. Siswa menjawab pertanyaan mengenai bagian-bagian tubuh 

manusia beserta fungsinya. 

4. Siswa dibagi menjadi dua kelompok yang masing-masing 

beranggotakan lima anak. 

5. Secara kelompok siswa mengerjakan lembar kerja. 

6. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok. 

c. Kegiatan Akhir (10 menit) 

1. Secara individu siswa mengerjakan tes formatif. 

2. Guru menganalisis hasil tes formatif. 

 

 



G. Evaluasi  

1. Prosedur Tes 

a. Tes Awal  : - 

b. Tes Dalam Proses : Ada 

c. Tes Akhir  : Ada 

d. Tindak Lanjut :  

1. Guru memberikan perbaikan kepada siswa 

yang nilainya belum tuntas. 

2. Guru memberikan pengayaan kepada siswa 

yang nilainya sudah tuntas. 

 

2. Bentuk tes 

Pilihan ganda 

3. Jenis Tes 

a. Tes awal  : 

b. Tes dalam proses : tanya jawab dan lembar kerja siswa 

c. Tes akhir  : soal tes formatif 

 

 

 

Grabag,  14 Maret 2014 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah     Guru Kelas I 

 

 

 

Diani Arifah, S.Pd     Herlina Puji Astuti 

NIP -       NIP - 

 

 



Lembar Kerja Siswa 

Cocokkan bagian tubuh dengan kegunaannya! Hubungkan dengan garis! 

Bagian tubuh      kegunaannya  

    mendengar  

    berjalan  

 

     mengunyah 

 

 

    melihat  

 

    memegang 

 

Kunci Jawaban 

1. Gigi untuk mengunyah 

2. Tangan untuk memegang 

3. Telinga untuk mendengar 

4. Kaki untuk berjalan 

5. Mata untuk melihat  



Nama  : 

No. Absen : 

Soal Tes Formatif 

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, atau c pada jawaban yang benar! 

1. Hidung kita ada .... 

a. satu 

b. dua 

c. tiga  

2. Tangan berguna untuk .... 

a. melihat  

b. memegang 

c. berjalan  

3. Anggota tubuh seperti gambar di samping gunanya untuk .... 

a. mendengar 

b. meraba 

c. melihat  

4. Kita dapat mencium bau menggunakan .... 

a.  

b.  

c.  

5. Lidah berguna untuk .... 

a. mengecap 

b. mencium 

c. meraba  



6. Kaki kita ada dua, kaki kiri dan .... 

a. atas 

b. kanan 

c. bawah  

7. Anggota tubuh yang berguna untuk berjalan adalah .... 

a. kepala  

b. tangan 

c. kaki   

8. Gigi berguna untuk .... 

a. mengunyah  

b. mengecap 

c. meraba  

9. Rambut tubuh di .... 

a. tangan 

b. kepala 

c. kaki  

10. Bagian tubuh di samping adalah .... 

a. hidung 

b. mata 

c. telinga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kunci Jawaban Tes Formatif 

1. A 

2. B 

3. C 

4. A 

5. A 

6. B 

7. C 

8. A 

9. B 

10. C 

 

 

Skoring : 

Pilihan Ganda, jumlah soal 10, skor 10 x 10 = 100 

Jumlah Skor  = 100 

Nilai Akhir  = Jumlah Skor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Soal Perbaikan 

Berilah tanda silang (x) huruf a,b, atau c pada jawaban yang benar! 

1. Ini gambar .... 

a. mata  

b. kepala 

c. tangan  

2. Mata berguna untuk .... 

a. mendengar 

b. memegang 

c. melihat  

3. Kita berjalan menggunakan .... 

a. kaki 

b. tangan 

c. badan  

4. Mata kita banyaknya ada .... 

a. dua 

b. satu 

c. tiga  

5. Kita menonton televisi menggunakan .... 

a.  

b.  

c.  

 

 



Kunci Jawaban Perbaikan 

1. B 

2. C 

3. A 

4. A 

5. C 

 

 

Soal Pengayaan 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Sebutkan panca indera manusia! 

2. Sebutkan 3 fungsi tangan! 

3. Apakah kegunaan bulu hidung? 

4. Berapa jumlah mata manusia? 

5. Apakah kegunaan kulit? 

 

Kunci Jawaban Soal Pengayaan 

1. Mata, hidung, telinga, lidah, kulit 

2. Memegang, menulis, melempar 

3. Menyaring kotoran debu 

4. Dua 

5. Untuk meraba  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rencana Perbaikan Pembelajaran 

(Siklus II) 

 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas     : I  

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (1 x pertemuan) 

Pelaksanaan  : 19 Maret 2014 

 

A. Standar Kompetensi  

Mengenal anggota tubuh dan kegunaannya serta cara perawatannya. 

B. Kompetensi Dasar 

Mengenal bagian-bagian anggota tubuh dan kegunaannya serta cara 

perawatannya. 

C. Indikator   

Menunjukkan bagian-bagian tubuh  

 

Karakter peserta didik yang diharapkan: rasa ingin tahu, kerja keras, 

tanggung jawab, jujur, disiplin, bersahabat/komunikatif. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menyebutkan bagian-bagian tubuh  

2. Siswa dapat menyebutkan kegunaan bagian-bagian tubuh manusia. 

E. Materi Pembelajaran 

1. Materi Pokok 

Bagian-bagian tubuh manusia 

a. Kepala  

Pada kepala tumbuh rambut 

b. Mata  

Banyaknya ada dua, mata kiri dan kanan 

c. Hidung  

Banyaknya ada satu, lubangnya ada dua 

d. Mulut  



Di dalam mulut ada lidah dan gigi. 

Di mulut ada dua bibir 

e. Telinga  

Banyaknya ada dua, telinga kiri dan kanan 

f. Tangan  

Banyaknya ada dua, tangan kanan dan kiri. 

Ditangan ada jari tangan, banyaknya jari tangan kanan dan kiri ada 

sepuluh. 

g. Kaki  

Banyaknya ada dua, kaki kanan dan kiri 

 

Kegunaan bagian-bagian tubuh 

a. Mata untuk melihat 

b. Hidung untuk bernafas dan mencium bau 

c. Mulut untuk makan dan berbicara 

d. Lidah untuk mengecap 

e. Telinga untuk mendengar 

f. Tangan untuk memegang 

g. Kaki untuk berjalan, berlari, dan menendang 

h. Kulit untuk meraba  

 

1. Media dan Sumber 

a. Media : 

1. Gambar tubuh manusia 

2. Tubuh manusia 

3. Torso 

4. Kerangka Manusia  

b. Sumber  : 

5. Buku Sains kelas I halaman 1 - 37,  Penerbit Sahabat 

6. Buku Bina Sains kelas I halaman 1 - 4, Penerbit Gajah Mada. 



7. Buku A. B. I Asyiknya Belajar IPA kelas I halaman 1 - 6, 

Penerbit Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

 

F. Kegiatan Pembelajaran 

1. Metode 

a. Ceramah 

b. Tanya jawab 

c. Tugas  

d. Diskusi  

2. Langkah-langkah kegiatan  

a. Kegiatan Awal (10 menit) 

1. Pembelajaran dimulai dengan salam, doa, dan dilanjutkan dengan 

mengadakan apersepsi yang disertai dengan menyampaikan tujuan 

yang hendak dicapai dengan maksud untuk memberikan motivasi 

kepada siswa dalam pembelajaran yang berlangsung. 

b. Kegiatan Inti (50 menit) 

1. Guru menyampaikan materi tentang bagian-bagian tubuh manusia 

dengan menggunakan alat peraga gambar tubuh manusia. 

2. Guru membimbing siswa yang masih mengalami kesulitan atau 

belum mencapai ketuntasan pada Siklus I. 

3. Siswa dibagi dalam dua kelompok terdiri dari 4 atau 5 siswa. 

4. Siswa dibimbing untuk melakukan diskusi kelompok untuk 

membahas bagian-bagian tubuh dan fungsinya. 

5. Siswa mengerjakan lembar tugas secara kelompok. 

6. Perwakilan siswa mempersentasikan hasil kerja kelompoknya. 

7. Guru memberikan soal-soal latihan 

8. Siswa secara individu mengerjakan soal 

c. Kegiatan Akhir (10 menit) 

1. Membahas hasil kerja siswa dan melakukan penilaian 

2. Menyimpulkan materi pelajaran. 

3. Menganalisis hasil tes formatif bersama teman sejawat. 



G. Evaluasi  

1. Prosedur Tes 

a. Tes  Awal  : - 

b. Tes Dalam Proses : Ada 

c. Tes Akhir  : Ada 

d. Tindak Lanjut :  

1. Guru memberikan perbaikan kepada siswa 

yang nilainya belum tuntas. 

2. Guru memberikan pengayaan kepada siswa 

yang nilainya sudah tuntas. 

2. Bentuk tes 

Pilihan ganda 

3. Jenis Tes 

a. Tes awal  : 

b. Tes dalam proses : tanya jawab dan lembar kerja siswa 

c. Tes akhir  : soal tes formatif 

 

Grabag, 19 Maret 2014 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah     Guru Kelas I 

 

 

 

Diani Arifah, S.Pd     Herlina Puji Astuti 

NIP -       NIP - 

 

 

 

 

 



Lembar Kerja Siswa 

Amati gambar bagian tubuh di bawah ini! 

Lengkapilah kotak berikut! 

1. Kepala         

Pada kepala tumbuh   

R       

2. Mata         

Banyaknya ada  

D    

3. Hidung        

Banyaknya ada  

S     

4. Mulut        

Di dalam mulut ada lidah dan  

G     

Di mulut ada  

D    

Bibir  

5. Telinga         

Banyaknya ada  



D    

6. Tangan         

Banyaknya ada  

D    

 

 

Kunci Jawaban Lembar Kerja Siswa 

1. Rambut 

2. Dua 

3. Satu 

4. Gigi, bibir 

5. Dua 

6. Dua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nama  :  

No. Absen  : 

Soal Tes Formatif 

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, atau, c pada jawaban yang benar! 

1. Ini gambar .... 

a. hidung 

b. telinga 

c. mata  

2. Bagian tubuh ini ada dua ... 

a. mulut 

b. gigi 

c. mata  

3. Kita mendengar bunyi dengan .... 

a.  

b.  

c.  

4. Kita menulis dengan .... 

a. kaki 

b. tangan 

c. kepala  

5. Kita menggigit makanan dengan .... 

a. gigi 

b. bibir 

c. lidah  



6. Tubuh kita ditutupi dengan .... 

a. darah  

b. kulit 

c. bulu  

7. Kita mencium harum bunga dengan .... 

a. telinga 

b. mulut 

c. hidung  

8. Adi memukul bola dengan .... 

a. tangan  

b. kepala 

c. kaki  

9. Bagian tubuh ini ada di kepala kecuali .... 

a. mulut 

b. hidung 

c. lutut  

10. Bagian tubuh ini disebut .... 

a. mata  

b. hidung 

c. telinga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kunci Jawaban Tes Formatif 

1. B 

2. C 

3. C 

4. B  

5. A 

6. B 

7. C 

8. A 

9. C 

10. A 

 

 

Skoring  

Pilihan Ganda, jumlah 10, skor 10 x 10 = 100 

Jumlah Skor  = 100 

Nilai Akhir  = Jumlah Skor  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Soal Perbaikan 

Berilah tanda silang (x) huruf a, b, atau c pada jawaban yang benar! 

1. Telinga kita ada .... 

a. satu  

b. dua 

c. tiga  

2. Kaki berguna untuk .... 

a. berjalan 

b. memegang 

c. makan  

3.  Bagian tubuh di samping adalah .... 

a. mata 

b. telinga 

c. hidung 

4. Ibu mencicipi masakan dengan .... 

a. lidah 

b. gigi 

c. mulut 

5. ini gambar .... 

a. kaki 

b. tangan 

c. kepala  

 

 

 

 



Kunci Jawaban Perbaikan 

1. dua 

2. berjalan  

3. hidung 

4. lidah 

5. tangan  

 

Soal Pengayaan 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Bagian tubuh yang berguna untuk memegang adalah .... 

2. Jari tangan kanan kita berjumlah .... 

3. Kita merasakan manisnya minuman dengan .... 

4. Hidung berguna untuk ... bau. 

5. Jari kaki kanan dan kiri berjumlah .... 

 

 

Kunci Jawaban Pengayaan 

1. Tangan  

2. Lima (5) 

3. Lidah 

4. Mencium 

5. Sepuluh (10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Soal Perbaikan 

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, atau c, pada jawaban yang benar! 

1.  Bagian tubuh di samping berguna untuk .... 

a. melihat 

b. mendengar 

c. mencium  

2. Tangan kita banyaknya ada .... 

a. satu 

b. dua 

c. tiga  

3. Kita mendengar bunyi menggunakan .... 

a. telinga 

b. mata 

c. hidung  

4. Bagian tubuh di samping adalah .... 

a. telinga 

b. mata 

c. tangan  

5. Kaki berguna untuk ... 

a. memegang 

b. mencium 

c. berjalan  

Kunci Jawaban 

1. C 

2. B 

3. A 

4. B 

5. C 



Soal Pengayaan 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Sebutkan bagian-bagian tubuh yang terdapat di kepala! 

2. Sebutkan kegunaan hidung! 

3. Apakah kegunaan alis mata? 

4. Berapakah jumlah jari tangan kanan dan kiri? 

5. Sebutkan bagian-bagian tubuh yang jumlahnya ada dua (2)! 

 

 

Kunci Jawaban Soal Pengayaan 

1. Telinga, mata, hidung, mulut. 

2. Mencium bau. 

3. Mencegah keringat jatuh ke mata. 

4. Sepuluh. 

5. Tangan, kaki, mata, telinga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

HIDUNG 
 
 

 



 
 

TELINGA 



LIDAH  



 GIGI

BIBIR

 

 



 

 

 

KEPALA 



TANGAN

 



MATA



KAKI

 



DOKUMENTASI SIKLUS I 
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