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HUBUNGAN PEMANFAATAN MEDIA PEMBELAJARAN DENGAN HASIL 

BELAJAR IPS SISWA KELAS IV  SDN GUGUS 1 KECAMATAN CAKRANEGARA 

TAHUN AJARAN 2016/2017 

 

OLEH : 

LALU MOH. ROMZUL WATHONI 

E1E213102 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya media pembelajaran yang kurang 

dimanfaati secara baik dan optimal sehingga berdampak pada rendahnya hasil belajar IPS 

siswa kelas IV SDN Gugus 1 Kecamatan Cakranegara. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui hubungan penerapan media pembelajaran dengan hasil belajar IPS siswa kelas IV 

SDN Gugus 1 Kecamatan Cakranegara. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian 

Studi Korelasi. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket (quisioner) 

tentang pemanfaatan media pembelajaran. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa 

terdapat hubungan yang signifiikan antara pemanfaatan media pembelajaran dengan hasil 

belajar IPS siswa kelas IV SDN Gugus 1 Kecamatan Cakranegara dilihat dari nilai korelasi 

yang didapat sebesar 0,686 yang lebih besar dari r tabel 0,263 dengan taraf signifikansi  5%, 

sehingga dapat dipastikan Ha diterima. 

 

Kata Kunci : pemanfaatan media pembelajaran dan hasil belajar IPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



RELATIONSHIP USING LEARNING MEDIA WITH LEARNING RESULT IPS 

STUDENTS CLASS IV SDN GUGUS 1 SUBDISTRICT DEVELOPMENT COUNTRY 

DATE 2016/2017 

 

BY: 

LALU MOH. ROMZUL WATHONI 

E1E213102 

 

ABSTRACT 

This research is based on the number of instructional media that is not well utilized and 

optimal so that it impacts on the low of IPS learning result of fourth graders of SDN Gugus 1 

Kecamatan Cakranegara. This study aims to determine the relationship between the 

application of learning media with the results of learning IPS fourth grade students SDN 

Gugus 1 District Cakranegara. The research method used is Research Correlation Study. The 

measuring tool used in this study is a questionnaire (quisioner) about the use of instructional 

media. Based on the results of data analysis is known that there is a significant relationship 

between the use of learning media with the results of learning IPS fourth grade students SDN 

Gugus 1 District Cakranegara seen from the correlation value obtained for 0.686 is greater 

than r table 0.263 with a significance level of 5%, so it can be ascertained Ha accepted. 

 
Keywords: learning media utilization and IPS learning result 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I  PENDAHULUAN 

 

Pendidikan merupakan hal yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh 

manusia, karena tanpa pendidikan manusia tidak akan bisa meningkatkan taraf 

hidupnya. Pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan manusia. Masalah 

pendidikan meupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan. Pendidikan tidak 

dapat dpisahkan dengan kehidupan manusia. Baik dalam kehidupan keluarga, terlebih 

lagi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan merupakan hal yang  

menunjang keberhasilan suatu Negara. Keberhasilan suatu Negara sering dilihat dari 

bagaimana kemajuan dunia pendidikannya. 

Proses belajar mengajar di sekolah memerlukan suatu media pembelajaran 

untuk membantu terciptanya suasana belajar yang lebih baik dan menyenangkan. 

Dengan adanya media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan dengan baik, akan 

menjadikan suasana belajar yang lebih efektif. Bukan hanya media itu saja, akan 

tetapi peran seorang guru sangat diperlukan dalam menggunakan atau menerafkan 

media pembelajaran yang ada dengan baik. 

Di sekolah hasil belajar merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi 

setiap siswa. Apabila hasil belajar mereka baik, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan 

pembelajaran yang mereka ikuti selama ini berhasil. Hal ini akan menunjang mereka 

untuk mencapai cita-cita yang mereka inginkan selama ini. 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan integrasi dari beberapa cabang ilmu 

sosial, seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Ilmu 

pengetahuan sosial membahas antara manusia dengan lingkungannya. Lingkungan 

massyarakat dimana anak didik tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari 

masyarakat, dihadapkan pada berbagai permasalahan yang ada dan terjadi di 

lingkungan sekitar. 

Menurut hasil observasi yang telah dilakukan di gugus I kecamatan 

Cakranegara, pada tanggal 28-30 November 2016, terlihat hasil belajar IPS siswa 

tercantum seperti tabel berikut. 

Tabel 1.1 Nilai Rata-rata Hasil Ujian Semester Kelas IV SDN gugus I Kecamatan 

Cakranegara 

NAMA SEKOLAH JUMLAH SISWA NILAI RATA-RATA 

SDN 7 Cakranegara 29 78,09 

SDN 27 Cakranegara 23 75,61 

SDN 47 Cakranegara 39 65,30 

SDN 52 Cakranegara 27 63,20 

   

Berdasarkan hasil nilai semester siswa pada mata pelajaran IPS yang 

ditemukan di dua sekolah, yaitu SDN 47 Cakranegara dan SDN 52 Cakranegara 

Gugus I Kecamatan Cakranegara dikatakan kurang memuaskan. Sebagaian besar 

siswa memporeleh nilai di bawah KKM, dimana KKM untuk mata pelajaran IPS 

adalah 70.  

Salah satu faktor atau komponen yang mendukung proses pembelajaran adalah 

ketersedian dan pemanfaatan media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat 

atau metodik dan teknik yang digunakan sebagai perantara komunikasi antara 

seoraang guru dan siswa dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi 

antara guru dan siswa dalam proses belajar mengajar di sekolah. 

 



Media pembelajaran yang terdapat pada SDN Gugus I Kecamatan 

Cakranegara ini kurang memadai. Hal ini terlihat dari sedikitnya media yang 

digunakan oleh guru, selain itu guru juga tidak mampu memanfaatkan atau 

menggunakan media pembelajaran yang sudah ada di sekolah itu dengan baik. 

Hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian, dalam sebuah 

penelitian yang berjudul “Hubungan Pemanfaatan Media Pembelajaran dengan Hasil 

Belajar IPS Siswa kelas IV SDN Gugus I Kelurahan Sayang-sayang, Keacamatan 

Cakranegara, Kota Mataram Tahun 2016”.  

 

II  KAJIAN TEORI 

 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media bearasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah 

berarti tengah, perantara, atau pengantar. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (2001: 309) media adalah alat (sarana) komunkasi. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia juga menarangkan bahwa media pendidikan adalah 

alat dan bahan yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Menurut 

AECT (Association of Education and Communication Technology) yang 

diutip oleh Azhar bahwa media diartikan sebagai segala bentuk dan saluran 

yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Media adalah alat 

yang menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan pembelajaran. Kata 

media berasal dari bahasa latin “medius” yang secara harfiah berarti tengah 

atau perantara. Gerlach dan Ely (Arsyad, 2007: 3) secara garis besar 

menjelaskan bahwa media pembelajaran adalah manusia, materi, atau kejadian 

yang membangun kondisi sehingga membuat siswa mampu memperoleh 

pengetahuan, keterampilan atau sikap.  
 

b. Landasan Penggunaan Media Pembelajaran 

Pemerolehan pengetahuan dan keterampilan, perubahan-perubahan  

sikap dan prilaku dapat terjadi karena interaksi antara pengalaman baru dengan 

pengalaman yang pernah dialami sebelumnya. Menurut Bunner (1966) yang 

dikutib  Arsyad ada tiga tingkatan utama modus belajar antara lain :  (a) 

Pengalaman langsung (enative), adalah mengerjakan, misalnya arti kata simpul 

dipahami langsung dengan membuat simpul, (b) Pegalaman piktorial/gambar 

(iconic), adalah pengalaman yang diperoleh melalui gambar, misalnya kata 

simpul dipelajari dari gambar, lukisan foto, atau film meskipun siswa belum 

pernah mengikat tali untuk membuat simpul mereka dapat mempelajari dan 

memahami dari gambar tersebut, (c) Pengalaman abstrak (symbolic), adalah 

pembacaan kata simpul dan mencocokkan dengan simpul pada image mental 

atau mencocokkannya dengan pengalamannya membuat simpul. Ketiga 

tingkatan pengalaman ini saling berinteraksi dalam upaya memperoleh 

pengalaman (pengetahuan, keterampilan dan sikap) yang baru.   

 

 

 

 

 



c. Macam-macam Media Pembelajaran 

 

Arsyad  (2007: 29-31), menjabarkan media menjadi empat kelompok, 

yaitu sebagai berikut.  

1.  Media hasil teknologi cetak, merupakan cara menghasilkan atau 

menyampaikan materi, seperti buku dan materi visual statis terutama 

melalui proses pencetakan mekanis atau fotografis.  

2. Media hasil teknologi audio-visual yaitu cara menghasilkan dan 

menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan 

elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audio dan visual.  

3. Media hasil teknologi yang berdasarkan komputer adalah cara 

mengasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-

sumber yang berbasis mikro-prosesor.  

4. Media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer merupakan cara 

untuk menghasilkan dan menyampaikan materi dengan menggabungkan 

beberapa bentuk media yang dikendalikan oleh komputer. 

d. Fungsi Media Pembelajaran 

Arsyad (2007: 25-27) menjelaskan fungsi praktis media pembelajaran 

yaitu :  

1. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi 

sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar,  

2. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak 

sehingga menimbulkan motivasi belajar, 

3. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang dan 

waktu,  

4. Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman   kepada 

siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka 

a. Hasil Belajar 

a) Pengertian Hasil Belajar 

Hasil Belajar Siswa menurut W. Winkle (dalam buku Psikologi 

Pengajaran 1989:82) adalah keberhasilan yang dicapai oleh siswa di 

sekolah yang diwujudkan dalam bentuk angka. Menurut Winarno 

Surakhmad (dalam buku interaksi belajar mengajar, Bandung: Jemmars, 

1980:25) hasil belajar siswa bagi kebanyakan orang berarti ulangan, ujian 

atau tes.  

III  METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan pada dasarnya merupakan penggambaran mengenai keseluruhan 

aktivitas peneliti selama kerja, penelitian mulai dan persiapan sampai dengan 

pelaksanaan penelitian. Adapun rancangan penelitian yang dippilih adalah penelitian 

studi korelasi. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada kelas IV di SDN Gugus 1 Kelurahan Sayang-

Sayang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, yang terdiri dari, SDN 7 Cakranegara, 

SDN 27 Cakranegara, SDN 47 Cakranegar, dan SDN 52 Cakranegara. Sekolah-

sekolah tersebut menggunakan Kuriikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

dalam pelaksanaan pembelajarannya. 



C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Sugiyono (1997:57) memberikan pengertian bahwa : “Populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang menjadi kuantitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Muliyatiningsih (2014:9) menyatakan bahwa 

populasi adalah sekupulan orang, hewan, tumbuhan atau benda yang mempunyai 

karakteristik tertentu yang akan diteliti lebih lanjut. Arikunto (2014:173) 

menyatakan populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Sampel  

 Sugiyono (1997 :57)memberikan pengertian bahwa “sampel adalah sebagian 

dari jumlah dan karakteristik yang di miliki oleh populasi. Menurut Arikunto 

(2006:131), sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa, sampel adalah sebagian besar dari semua 

jumlah populasi yang akan diteliti. 

D. Uji Asumsi Penelitian Penelitian 

1. Uji Linearitas 

Uji linearitas yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah datah 

variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Pengujian 

dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS dengan menggunakan 

Test for Linearity dengan taraf signifikansi 0,05. Dua variabel dikatakan 

mempunyai hubungan yang linear bila signifikasi (Linearity) kurang dari 0,05. 

2. Uji Normalitas Data 

Data hasil belajar IPS diperoleh dari mengutip nilai Ujian Semester siswa 

pada mata pelajaran IPS. Hasil tersebut berupa skor dalam bentuk angka berkisar 

0-100. Uji normalitas dicari dengan menggunakan rumus uji chi kuadrat 

(Arikunto, 2014: 360-363). Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan 

chi square. Data dinyatakan berdistribusi normal jika harga x2
 hitung

 < x2 tabel, 

dengan taraf signifikansi 5%. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan 

bantuan program SPSS 19 for windows. 

3. Uji F (Homogenitas Varian) 

Uji homogeitas digunakan untuk mengetahui keragaman varian dalam 

sebua populasi atau sampel. Salah satu teknik yang digunakan untuk menjelaskan 

homogenitas kelompok adalah varians. Varians merupakan jumlah kuadrat semua 

deviasi nilai-nilai individual terhadap rata-rata kelompok (Sugiyono, 2016:56). 

Untuk mengetahui data dalam penelitian homogen atau tidak, maka berlaku 

ketentuan jika harga F hitung ≤ F tabel dengan taraf signifikansi 5%, maka varians 

homogen. Uji homogenitas data dilakukan dengan menggunakan bantuan program 

SPSS 19 for windows. 

4. Uji Hipotesis 

Menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan teknik anova satu 

jalur, dimana harga t hitung dibandingkan dengan t tabel, dengan dk pembilang 

(m-1) dan dk penyebut (N-1) dengan taraf signikfikan si 5% atau 0,05. Pengujian 

hipotesis dilakukan dengan anova satu jalur dengan menngunakan program SPSS 

19 for windows, dimana kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 

- Ho diterima jika nilai probabilitas Sig (2-tailed) > 0,05 

- Ha diterima jika nilai probabilitas Sig (2-tailed) < 0,05 

 

 



IV  HASIL PENELITIAN 

A. Data Penelitian 

1. Data Pemanfaatan Media Pembelajaran 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data tentang 

pemanfaatan media pembelajaran di SDN gugus I Kecamatan Cakranegara tahun 

pelajaran 2016/2017. Untuk mengumpulkan data tentang pemanfaatan media 

pembelajaran, peneliti menggunakan metode angket dengan skala Guttman.  

Tabel 4.1 data pemanfaatan media pembelajaran 

Skor Angket (X) Frekuensi Kategori 

28 – 31 7 Sangat Tinggi 

24 – 27 15 Tinggi 

20 – 23 10 Cukup  

16 – 19 16 Rendah 

12 – 15 6 Sangat Rendah 

ΣX = 1155 N = 54  

 

Tabel di atas merupakan perolehan hasil angket pemanfaatan media 

pembelajaran, dimana dari 54 oranng siswa yang telah mengisi angket dengan 

jumlah butir item soal sebanyak 33. Dari angket yang telah disebarkan pada sampel, 

skor yang paling sedikit diperoleh siswa yaitu 12 dan skor paling banyak yang 

diperoleh siswa yaitu 31, dimana nilai rata-rata perolehan angket siswa adalah 21. 

Dimana dapat disimpulkan, bahwa nilai perolehan angket keselurahan dikatakan 

cukup.  

 

 

1. Data Hasil Belajar IPS Siswa 

Selain angket maka data lain yang dibutuhkan adalah nilai rapot kelas IV 

semester I peserta didik pada masing-masing sekolah yang termasuk dalam 

lingkungan SDN Gugus I Cakranegara tahun pelajaran 2016/2017 dan metode yang 

digunakan adalah metode dokumentasi.             

                Tabel 4.2 Hasil Belajar Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebanyak 10 siswa mempunyai 

prestasi belajar sangat tinggi, 13 siswa masuk kategori tinggi, 19 siswa masuk 

kategori cukup, 4 siswa masuk kategori kurang, dan 8 siswa masuk kategori cukup, 

Interval Hasil 

Belajar (Y) 
Frekuensi Kategori 

80 – 85 10 Sangat Tinggi  

75 – 79 13 Tinggi 

70 – 74 19 Cukup 

65 – 69 4 Kurang 

60 – 64  8 Sangat Kurang 

∑N = 3955 54  



dimana rata-rata nilai siswa adalah 73,00. Dari frekuensi yang muncul, terlihat bahwa 

hasil belajar siswa kelas IV SDN gugus I Cakranegara tahun pelajaran 2016/2017 

adalah cukup. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar IPS siswa 

kelas IV SDN gugus I Cakranegara tahun pelajaran 2016/2017 adalah cukup. 

 

B. Hasil Uji Instrumen 

1. Uji Validitas Instrument 

Pada penelitian ini digunakan validitas konstruksi, yaitu mengkonsultasikan 

mengenai instrument yang telah disusun kepada dosen ahli, yaitu Ibu Ida Ermiana, 

S.Pd., M.Pd. Dari hasil uji validitas, didapatkan 33 item pernyataan valid dari 35 

item pernyataan. 

Selain diuji expert oleh dosen ahli, instrumen angket yang digunakan dalam 

penelitian ini juga telah diuji coba pada peserta didik kelas IV A di SDN 1 

Tamansari, yang tidak termasuk ke dalam sampel untuk dijadikan sebagai subyek uji 

coba instrumen penelitian. Subyek penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk uji 

coba instrumen sebanyak 20 orang. Untuk menganalisis hasil uji coba instrumen 

tersebut maka peneliti menggunakan rumus korelasi product moment dengan N=20, 

pada taraf signifikansi 5% dengan batas penerimaan 0,444 (lampiran 5 ). Dari hasil 

analisis terdapat 33 butir item angket yang valid dari 35 butir item. Butir item yang 

valid terdiri dari butir soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11,12,13, 14, 15, 16,17, 

18,19,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, dan 33. Sedangkan untuk 

butir item yang tidak valid terdiri dari butir soal nomor 34 dan 35. Untuk keperluan 

penelitian, peneliti menggunakan 33 butir item untuk diujikan. 

 

2. Uji Reliabilitas Instrument 

Apabila instrument sudah dinyatakan valid kemudian dilakukan uji 

reliabilitas. Reliabilitas menunjukkan suatu pengertian bahwa suatu instrument dapat 

dipercaya sebagai alat untuk mengumpulkan data. Uji reliabilitas instrument pada 

penelitian ini menggunakan teknik belah dua dari Spearman Brown (Split Half). 

Dari hasil analisis diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,916 (lampiran 5). 

Berdasarkan tabel kriteria reliabilitas butir item pada bab III, rentang nilai koefisien 

reliabilitas antara 0,81 –1,00 termasuk dalam tingkat hubungan yang sangat tinggi. 

Oleh karena itu, instrumen yang digunakan oleh peneliti untuk mengungkap 

efektivitas pemanfaatan media pembelajaran memiliki reliabilitas sangat efektif 

sehingga dapat digunakan dalam penelitian. 

 

C. Uji Asumsi Penelitian 

1. Uji Linearitas 

Berdasarkan hasil uji linearitas menggunakan program SPSS versi 19 for 

windows di atas,menunjukkan bahwa variabel bersifat linear, maka dapat disimpulkan 

bahwa antara variabel pemanfaatan media pembelajaran dengan hasil belajar IPS 

terdapat hubungan yang linear. Dikarenakan nilai signifikan yang didapatkan sebesar 

0.000 < 0,05. 

 

 

 

 

 



2. Uji Normalitas 

Setelah data angket pemanfaatan media  pembelajaran dan hasil belajar IPS 

siswa didapatkan peneliti, langkah selanjutnya adalah melakukan uji normalitas data. 

Tujuan dilakukannya uji normalitas adalah untuk mengetahui data berdistribusi 

normal atau tidak. Uji normalitas menggunakan bantuan Program SPSS versi 19. Data 

dinyatakan normal jiga signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05. 

3. Uji F (Homogenitas) 

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan peneliti dengan program SPSS 

versi 19, dapat disimpulkan bahwa varians pemanfaatan media pembelajaran terhadap 

hasil belajar IPS siswa SDN Gugus I Kecamatan Cakranegara bersifat homogen, 

karena nilai Sig. Sebesar 0,255 > 0,05, sehingga data pemanfaatan media 

pembelajaran terhadap hasil belajar IPS siswa dapat dikatakan homogen. 

4. Uji Hipotesis 

Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan program SPSS versi 19 for 

windows di atas,menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

pemanfaatan media pembelajaran dengan hasil belajar IPS. Dikarenakan nilai 

signifikan yang didapatkan sebesar 0.003 < 0,05, sehingga Ha diterima dan Ho 

ditolak. Artinya terdapat hubungan antara pemanfaatan media pembelajaran dengan 

hasil belajar IPS Siswa kelas IV SDN Gugus I Kecamatan Cakranegara Tahun 

2016/2017. 

 

 

V  PEMBAHASAN 

A. Gambaran Pemanfaatan Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan dalam proses 

pembelajaran di dalam kelas. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa dari 

penyebaran angket kepada sampel yang berjumlah 54 peserta didik dengan jumlah 

butir item soal sebanyak 33. Dari angket yang telah disebarkan pada sampel, skor 

yang paling sedikit diperoleh peserta didik yaitu 12 dan skor paling banyak yang 

diperoleh peserta didik yaitu 31. 

B. Hasil Belajar IPS Siswa 

Hasil belajar adalah suatu ketercapaian yang didapatkan oleh siswa yang 

biasanya berupa angka. Hasil penellitian yang diperoleh adalah sebanyak 9 peserta 

didik mempunyai prestasi belajar sangat tinggi, 14 peserta didik masuk kategori 

tinggi, 17 peserta didik masuk kategori cukup, 10 peserta didik masuk kategori 

kurang, dan 4 peserta didik masuk kategori sangat kurang. 

 

 

 

 

 



VI  SIMPULAN dan SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan peneliti, menggambarkan bahwa 

pemanfaatan media pembelajaran di sekolah-sekolah tersebut dikatakan cukup, terlihat 

dari hasil perolehan angket yang telah disebar ke sekolah, sedangkan berdasarkan hasil 

analisis menggunakan SPSS Versi 19 terdapat hubungan yang positif dan signifikan 

antara pemanfaatan media pembelajaran dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

IPS kelas IV SDN Gugus I Kecamatan Cakranegara tahun 2016/2017, artinya semakin 

tinggi pemanfaatan media pembelajaran yang dilakuakan, maka akan semakin tinggi pula 

hasil belajar IPS yang diperoleh siswa, akan tetapi dalam penelitian ini pemanfaatan 

media pembelajaran dalam kategori cukup, maka hasil belajar IPS siswa berada pada 

kategori cukup pula.  Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai r hitung yang diperoleh 

peneliti sebesar 0,686, sedangkan dengan taraf signifikan 5% jumlah populasi 54 (df= N) 

didapat harga r tabel sebesar 0,263. Jadi 0,686 > 0,263, sehingga Ha dapat diterima dan 

Ho ditolak. Sedangkan interpretasi terhadap kuatnya hubungan pemanfaatan media 

pembelajaran dengan hasil belajar IPS siswa tergolong kuat, yaitu berkisar antara (0,60-

0,799). Dan besar kontribusi pemanfaatan media pembelajaran terhadap hasil belajar IPS 

siswa sebesar 47%. Jadi guru yang mampu memanfaatkan media pembelajaran secara 

optimal akan dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa.  

B. Saran 

1. Bagi guru    

Setiap guru diharapkan dapat mengetahui memanfaatkan media pembelajaran 

dengan optimal. Guru juga disarankan dapat menggunakan media yang dapat dibuat 

sendiri, sehingga nantinya hasil belajar IPS siswa semakin baik. 

2. Bagi siswa 

Siswa diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan hasil belajarnya 

sehingga lebih baik. Dan selama proses belajar mengajar di kelas, siswa dituntut 

untuk selalu tetap berkonsentrasi dalam mengikuti pelajaran dan tidak terganggu oleh 

keadaan di luar kelas. 

3. Bagi peneliti 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas subjek penelitian, tidak 

hanya pada kelas IV dan diharapkan dapat memperbaiki instrumen agar lebih 

sempurna lagi sehingga lebih dipahami oleh subjek penelitian. 
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