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ABSTRAK  

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar siswa 

sehingga di lakukan penelitian di sekolah ini. Penelitian ini termasuk dalam 

penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran ilmupengetahuan alam di kelas III SDN 35 

Ampenan Tahun Pelajaran 2017/2018, dengan penggunaan media foto siswa 

diharapkan dapat memahami materi yang dijelaskan oleh guru serta 

merangsang pemahaman siswa terhadap materi tersebut. Penelitian ini 

dilakukan dalam 2 siklus, masing-masing siklus terdiri 2 kali pertemuan dan 

di tempuh melalui empat tahapan yaitu: tahap perencanaan, pelaksanaan, 

observasi dan evaluasi, serta refleksi. Instrumen penelitian berupa lembar 

observasi, teshasil belajar dan dokumentasi. Observer pada penelitian ini 

sebanyak satu orang yaitu : guru kelas III. Dan hasil penelitian menunjukkan 

bahwa rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I yaitu 69,58 dengan 

ketuntasan kelaksikal yaitu 46% sedangkan skor perolehan aktivitas siswa 

yaitu 32 yang berkategori kurang aktif dan skor aktivitas guru 14 yang 

berkategori baik. Pada siklus II terjadi peningkatan dengan nilai rata-rata 

siswa yaitu 80,83 dengan ketuntasan klasikal 83,3%, sedangkan skor 

perolehan aktivitas siswa yaitu 42 dengan kategori aktif dan aktivitas guru 

yaitu 18 dengan kategori sangat baik. Hal ini berarti Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) telah memenuhi indikator yang ingin di capai. Oleh karena itu, 

berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, penggunaan media 

foto dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas III SDN 35 Ampenan 

Tahun Ajaran  2017/2018.  
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USE OF PHOTO MEDIA TO IMPROVE STUDENT LEARNING OUTCOMES 

OF CLASS III STUDENTS SDN 35 AMPENAN ACADEMIC YEAR 

2017/2018. 

By: 

 

 

MEIDINA FARADILA MILADIYANTI 

 

NIM. E1E 213 119 

 

ABSTRACT 

 

This research was motivated by the low student learning outcomes so that 

research was conducted at this school. This research is included in the classroom 

action research which aims to improve student learning outcomes in natural 

science subjects in class III SDN 35 Ampenan 2017/2018 Academic Year, with 

the use of photo media students are expected to understand the material described 

by the teacher and stimulate students' understanding of the material that. This 

research was conducted in 2 cycles, each cycle consisted of 2 meetings and was 

carried out through four stages: planning, implementation, observation and 

evaluation, and reflection. The research instruments are observation sheets, 

learning outcomes and documentation. Observer in this study was one person, 

namely: class III teacher. And the results of the study showed that the average 

student learning outcomes in the first cycle were 69.58 with kelaksikal 

completeness which was 46% while the students' activity acquisition scores were 

32 which were categorized as less active and teacher 14 activity scores were in 

good category. In the second cycle there was an increase with an average value of 

80.83 students with 83.3% classical completeness, while the student activity 

acquisition score was 42 with the active category and the teacher activity was 18 

with very good categories. This means that Classroom Action Research (CAR) 

has fulfilled the indicator that you want to achieve. Therefore, based on the results 

of the study it can be concluded that, the use of photo media can improve science 

learning outcomes for third grade students of SDN 35 Ampenan 2017/2018 

Academic Year. 
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A. Pendahuluan 

 

Pendidikan dasar atau sekolah dasar merupakan tahap awal bagi 

anak untuk meningkatkan kemampuan dirinya dari bangku sekolah 

dasarlah mereka mendapatkan imunitas belajar yang kemudian menjadi 

kebiasaan-kebiasaan yang akan mereka lakukan di kemudian hari. 

Peningkatan mutu pendidikan disekolah dasar dapat diupayakan dengan 

meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan peningkatan kualitas 

profesional guru. Sehingga peran seorang guru sangatlah penting untuk 

dapat menanamkan kebiasaan baik bagi siswanya, bagaimana mereka 

dituntut memiliki kompetensi-kompetensi yang kemudian dapat 

meningkatkan kemampuan siswanya.  Untuk itu, perlunya media 

pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk menunjang pembelajaran 

yang akan dilakukan oleh guru dalam proses belajar mengajar agar siswa 

lebih memahami materi pembelajaran. 

Dalam peroses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan 

dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan 

belajar, dan bahkan membawa pengaruh  psikologis terhadap siswa. 

Penggunaan media pembelajaran dan tahap orientasi pembelajaran akan 

sangat membantu keaktifan proses belajar pembelajaran dan pesan dan isi 

pelajaran saat itu. Selain membangkitkan motivasi dan minat siswa, 

media pembelajaran juga dapat membantu siswa meningkatkan 

pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan terpercaya, 

memudahkan penafsiran data dan memadatkan informasi (Arsyad,2014 :  

19). 

Digunakannya media pembelajaran yaitu untuk mendorong anak 

supaya dapat meningkatkan hasil belajar dengan penggunaan media foto. 

Peneliti berkeyakinan bahwa penggunaan media foto ini akan berhasil 

didasarkan pada asumsi bahwa media ini memiliki beberapa kelebihan: 

penggunaan foto biasanya disukai anak, praktis, menarik, inivatif, dan 

hemat. Melihat kondisi seperti itu, maka penulis memandang perlu untuk 
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melakukan penelitian untuk meningkatkan penguasaan siswa terhadap 

pembelajaran IPA. 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, bahwa tuntutan 

KKM yang masih tinggi pada kelas III SDN 35 Ampenan saat ini masih 

belum sesuai dengan apa yang diharapkan, randahnya hasil belajar IPA 

yaitu 62,5% dari 24 siswa yang tidak mencapai kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) 75, Sedangkan nilai rata-ratanya adalah 57,5 , ini 

membuktikan bahwa hasil belajar IPA disebabkan oleh faktor kurangnya 

pemahaman siswa dalam proses pembelajaran. 

Melihat rendahnya hasil belajar siswa, maka penggunaan media 

dalam pembelajaran merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan 

untuk meningkatkan hasil belajar IPA. Penggunaan media pembelajaran 

dapat mengkomunikasikan materi pelajaran dengan lebih baikdan jelas. 

Media membantu siswa menyerap materi pelajaran lebih mendalam 

danutuh. Bila hanya dengan mendengarkan informasi verbal dari guru 

saja, siswa kurang memahami pelajaran dengan baik.Penelitian ini 

dilakukan untuk melengkapi atau menyempurnakan penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti lainnya yang hanya menampilkan gambar namun 

tidak melibatkan siswa dalam penggunaan media foto pada saat 

mengerjakan tugas.Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka 

penelitian ini diberi judul “ Penggunaan media foto untuk meningkatkan 

hasil belajar IPA siswa kelas III SDN 35 Ampenan Tahun Ajaran 

2017/2018. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

untukmengetahuipenggunaan media Foto untuk meningkatkan 

hasilbelajar IPA siswa kelas III SDN 35 Ampenan Tahun Ajaran 

2017/2018. 
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B. Kajian Pustaka Dan Hipotesis Tindakan 

1. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata “media” secara harfiah berarti perantara atau 

pengantar. Gagne’dkkmengatakan bahwa media pembelajaran 

meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan 

isi materi pengajaran, yang terdiri dari antara lain buku, tape 

recorder, kaset, video kamera, video recorder, film, slide 

(gambar bingkai), foto gambar, grafik, televisi, dan computer 

(dalam Arsyad,2014:3-4).  

Briggs berpendapat bahwa media merupakan alat untuk 

memberikan perangsang bagi siswa supaya terjadi proses belajar 

(dalam Susilana.  R, 2012: 6). 

Media pembelajaran adalah segala bentuk alat komunikasi 

yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau 

informasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi 

belajar siswa dalam mengikuti proses pembelajaran secara utuh.        

Jadi pada penelitian ini peneliti menggunakan salah satu 

media yaitu media foto yang merupakan salah satu media 

pembelajaran yang amat dikenal didalam setiap kegiatan 

pembelajaran. Hal itu disebabkan kesederhanaannya, tanpa 

memerlukan perlengkapan, dan tidak perlu diproyeksikan untuk 

mengamatinya. 

b. Pengertian hasil belajar  

Secara  sederhana, yang dimaksud dengan hasil belajar 

siswa adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar. Karena belajar itu sendiri merupakan proses 

dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk 

perubahan perilaku yang realtif menetap. (Susanto, A. 2013: 5).        

Jadi hasil belajar merupakan pemahaman siswa perhadap 

suatu materi yang telah  dipelajarinya serta kemampuannya 
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dalam mengembangkan keterampilan setelah melalui proses 

belajar yang dimaksud merupakan kemampun dalam 

mengembangkan keterampilan kognitif, afektif dan 

psikomotorik.  

c. Pengertian IPA  

IPA merupakan salah satu dari banyak jenis ilmu 

pengetahuan, mempunyai tiga asfek yaitu: sebagai proses, 

sebagai prosedur an sebagai produk. Pembelajaran IPA hingga 

saat ini menekankan sebagai produk. Akibatnya, sisa kurang 

memiliki sikap ilmiah. Ada beberapa cabang IPA yang 

berkembang di indonesia, diantaranya: biologi, fisika, kimia, 

astronomi, dan ilmu bumi (dalam Sutrisno, L..2007:29) 

IPA merupakan rumpun ilmu, memiliki karakteristik 

khusus, yaitu mempelajari fenomena alam yang faktual, baik 

berupa kenyataan atau kejadian dan hubungan sebab akibat. 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh:  

1) Hasil penelitian oleh Arsiani, Penerapan media foto untuk 

meningkatkan keterampilan mengarang deskripsi pada 

pembelajaran tematik kelas IV SDN SERMONG. Pada 

penelitiannya mengalami peningkatan , Hal ini terlihat dari 

rata-rata kelas yang diperoleh data hasil evalusi pada tiap-

tiap siklus. Pada siklus 1 rata-rata kelas mencapai 71,1 dan 

persentase ketuntasan belajar klasikal yaitu 76,9%. 

Sedangkan pada siklus II rata-rata kelas meningkat menjadi 

80,5 dan persentase ketuntasan belajar klasikal yaitu 84,6%. 

2) Hasil penelitian oleh heriyah dalam skripsinya yang berjudul 

penerapan media fhoto untuk meningkatkan keterampilan 

mengarang deskripsi siswa kelas IV SD Negeri 

PotoTano.Pada penelitiannya mengalami peningkatan ,hal 

ini terlihat dari rata-rata kelas yang diperoleh dari hasil 
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evaluasi pada tiap-tiap siklus, pada siklus I rata-rata 

mencapai 71 dan persentase ketuntasan belajar klasikal yaitu 

77,8%, sedangkan pada siklus II rata-rata meningkat menjadi 

81 dan persentase ketuntasan belajar klasikal yaitu 92,86%. 

 

Maka dikemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut:  

Jika Media Foto diterapkansecara optimal, maka dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IIISDN 35 

Ampenan tahun pelajaran 2017/2018. 

 

C. Pelaksanaan  Penelitian 

 Lokasi Penelitian tindakan ini dilaksanakan di kelas III di SDN 35 

Ampenan tahun ajaran 2015/2016.  Adapun waktu penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Penyusuunan proposal dilakukan pada awal bulan oktober 2017 

2. Siklus I dilakukan pada tanggal 26 April - 28 April 2018.  

3. Siklus II dilakukan pada tangggal 7 Mei - 9 Mei 2018 

4. Penyusunan skripsi dilakukan pada awal bulann Juni 2018. 

 Subyek penetian ini adalah siswa kelas III  di SDN 35 Ampenan 

Tahun Ajaran 2017/2018, dimana subjek penelitian berjumlah 24 siswa, 

di mana terdapat 16 orang  Laki-laki dan 8 orang Perempuan. Observer 

dalam penelitian ini adalah guru kelas III SDN 35 Ampenan. 

 Faktor-faktor yang menjadi fokus dalam penelitian ini diantaranya 

adalah faktor guru yang diteliti yaitu aktivitas guru selama proses 

pembelajaran berlangsung dengan menggunakan media foto, dan faktor 

siswa yang diteliti adalah aktivitas siswa selama mengikuti proses 

pembelajaran dan hasil evaluasi belajar yang diperoleh setelah mengikuti 

kegiatan pembelajaran. 

 Variabel penelitian ini dibagi menjadi variabel harapan dan variabel 

tindakan. Definisi operasional variabel harapan yaitu hasil belajar dalam 

penelitian ini adalah nilai yang berupa angka  yang diperoleh siswa  kelas 

III SDN 35 Ampenan setelah mengikuti proses pembelajaran dengan 



 

10 

 

menggunakan media foto pada mata pelajaran IPA dengan pokok 

bahasan“cuaca”, tahun pelajaran 2017/2018. Definisi operasional variabel 

tindakan yaitu, media foto yang digunakan dalam proses belajar mengajar, 

yang dimana bukan hanya guru yang aktif dalam menggunakan media 

melainkan siswa ikut  aktif dalam pembelajaran IPA dengan pokok 

bahasan“cuaca”, tahun pelajaran 2017/2018. 

 Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus 

terdiri dari 4 tahap yaitu: tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan 

refleksi. Pelaksanaan setiap siklus, yaitu 2 kali pertemuan dengan alokasi 

waktu yang sama yaitu 2x35 menit untuk setiap pertemuan. 

 Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut.  

1. Sumber Data dan Jenis Data  

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari seluruh siswa kelas 

III semester II dengan jumlah siswa 24  orang, serta peneliti sebagai 

pengajar dan guru kelas sebagai observer. Adapun jenis-jenis data 

sebagai berikut: 

a. Data kualitatif, berupa hasil observasi aktivitas belajar siswa ketika 

proses pembelajaran dikelas berlangsung.  

b. Data kuantitatif, berupa skor hasil tes atau evaluasi belajar yang 

diberikan pada setiap akhir siklus.  

 Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu:  

1. Lembar Pengamatan (Observasi)  

a. Lembar Observasi Aktivitas Guru  

Indikator keberhasilan aktivitas guru ditandai dengan 

aktivitas guru berkategori baik pada proses pembelajaran dengan 

menggunakan media foto. 

b. Lembar Observasi Aktivitas Siswa  

Observer akan mengamati aktivitas siswa. Indikator 

keberhasilan aktivitas belajar siswa minimal berkategori aktif pada 

proses pembelajaran. Beberapa aspek penilaian aktivitas belajar 

adalah sebagai berikut:  
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1) Kesiapan siswa dalam menerima materi pembelajaran 

2) Antusiasme di dalam mengikuti pembelajaran 

3) Timbulnya inisiatif siswa 

4) Kerjasama dan keaktifan kelompok dalam mengerjakan tugas 

5) Partisipasi siswa dalam menutup pembelajaran 

2. Tes Hasil Belajar 

 Data hasil belajar bersumber dari siswa yang diambil dengan 

menggunakan tes tertulis dalam bentuk pilihan ganda dan isian  yang 

telah dibuat oleh peneliti. Tes ini bertujuan untuk mengukur tingkat 

hasil belajar siswa setelah proses pembelajaran berlangsung yang 

berorientasi pada penggunaan media foto. 

a. Penilaian Tes  

 Peneliti menjumlahkan nilai yang diperoleh siswa, 

selanjutnya dibagi dengan jumlah siswa tersebut sehingga 

diproleh nilai rata-rata. Nilai rata-rata didapat dengan 

menggunakan rumus:x= 
  

  
 

Keterangan : x = nilai rata-rata 

∑X = jumlah semua nilai siswa 

∑N = jumlah siswa 

 Penilaian Untuk Ketuntasan Belajar 

Ada 2 kategori ketuntasan belajar, yaitu secara 

perorangan dan secara klasikal. Untuk menghitung persentase 

ketuntausan belajar digunakan rumus sebagai berikut. 

 

P = 
                         

      
x 100% 

Keterangan: P = Persentase 

       ∑ = jumlah  

Analisis ini dilakukan pada saat tahapan refleksi. Hasil 

analisis ini digunakan sebagai bahan refleksi untuk 

melakukan perencanaan lanjut dalam siklus selanjutnya. 
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Tabel 3.1 Kriteria tingkat keberhasilan belajar siswa 

dalam 80% (persen). 

Tingkat Keberhasilan Arti 

80% Sangat tinggi 

60 – 79 % Tinggi 

40 – 59 % Sedang 

20 – 39 % Rendah 

< 20 % Sangat rendah 

(Aqib,Zdkk,2014: 41) 

Jika KB ≥ 80 % maka belajar dikatakan tuntas secara klasikal 

dan jika KB ≤ 80% maka belajar dikatakan tidak tuntas. 

 

b. Data Aktivitas Siswa 

Adapun teknik penilaian untuk aktivitas belajar siswa  

terdiri dari 6 indikator, setiap indikator  terdiri dari 3 deskriptor 

dan  mempunyai skala 4. Penskoran dilakukan dengan cara 

sebagai berikut: 

1) Skor 4 diberikan jika x > 75% siswa melakukan deskriptor 

yang dimaksud ( 18-24 siswa) 

2) Skor 3 diberikan jika 51%< x ≤ 74% siswa melakukan 

deskriptor yang dimaksud ( 13-17 siswa) 

3) Skor 2 diberikan jika 26% < x ≤ 50 % siswa melakukan 

deskriptor yang dimaksud ( 7 -12 siswa) 

4) Skor 1 diberikan jika x ≤ 25% siswa melakukan deskriptor 

yang dimaksud ( 1-6 siswa) 

Data aktivitas belajar siswa di atas dianalisis dengan cara sebagai 

berikut: 

Untuk mengetahui aktivitas siswa dalam pembelajaran, 

maka data hasil observasi diolah menggunakan MI (Mean Ideal) 

dan SDI (Standar Deviasi Ideal). 
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a) Menentukan Skor Maksimal ideal (SMI) 

Mentukan Skor Maksimal Ideal (SMI), yaitu skor yang 

mungkin dicapai jika semua item dapat tercapai. 

Banyak indikator = 5 

Banyak deskriptor = 3 

Skor maksimal tiap indikator = 4 

Skor minimal tiap indikator = 1 

 Skor maksimal ideal ( SMI ) = banyak indikator x banyak 

deskriptor x skor maksimal tiap deskriptor 

= 5 x 3 x 4 

= 60 

 Skor minimal seluruh indikator = banyak indikator x 

bayak deskriptor x skor minimal tiap deskriptor 

= 5 x 3 x 1 

= 15 

b) Menentukan mean ideal ( MI ) dan standar Deviasi ( SDI ) 

 MI = 
 

 
× SMI 

= 
 

 
× 60  

=30 

 SDI = 
 

 
 × MI 

= 
 

 
× 30 

= 10 

c) Menentukan Kriteria Aktivitas Siswa 

Berdasarkan skor standar maka kriteria untuk menentukan 

aktivitas siswa dijabarkan pada tabel berikut ini 

(Nurkencana,W. dan sunartana:1990).  
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Tabel 3.3 Kriteria Aktivitas Siswa 

Interval Skor Kategori 

X > MI + 1,5 SDI 

MI +0,5 SDI ≤ X< MI+1,5 

SDI 

MI-0,5 SDI ≤ X < MI=0,5 SDI 

X ≤ MI- 0,5 SDI 

X > 45 

35 ≤X < 45 

25 ≤X< 35 

X ≤ 25 

Sangat aktif 

Aktif 

Kurang aktif 

Tidak aktif 

  

 

c. Data Aktivitas Guru 

Pengolahan data untuk aktivitas guru dalam pembelajaran 

sama dengan cara pengolahan aktivitas siswa yaitu menggunakan 

MI (Mean Ideal) dan SDI (Standar Deviasi Ideal).  

Menentukan skor aktivitas guru untuk masing-masing 

deskriptor yaitu: 

a) Skor 4 diberikan jika 3 deskriptor nampak. 

b) Skor 3 diberikan jika 2 deskriptor nampak. 

c) Skor 2 diberikan jika 1 deskriptor nampak. 

d) Skor 1 diberikan jika deskriptor tidak nampak. 

Berdasarkan skor standar maka kriteria untuk menentukan 

aktivitas guru dijabarkan pada tabel berikut ini (Nurkancana dan 

Sunarta, 1990: 103). 

Tabel 3.2 Kriteria Aktivitas Mengajar Guru 

Menentukan skor standar seperti dalam tabel berikut 

Interval Skor Kategori 

X > MI+1,5 SDI 

MI + 0,5 SDI < X ≤ MI-1,5 SDI  

MI-0,5 SDI < X ≤ MI-0,5 SDI 

X≤ MI-0,5 SDI 

X > 15 

12 < X ≤ 15 

9 <X ≤ 12 

X ≤ 9 

Sangat baik 

Baik 

Kurang baik 

Tidak baik 

Keterangan: X = rata-rata skor aktivitas guru 
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D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

  Hasil Penelitian yang diperoleh sebagai berikut: 

1. Siklus I 

Jumlah siswa yang mencapai KKM  11 orang (46%), nilai siswa 

yang kurang dari KKM 13 orang, skor aktivitas guru 14 dengan 

kategori baik dan skor aktivitas siswa 32 dengan kategori kurang aktif. 

Penelitian belum tuntas dan dilanjutkan ke siklus II. 

2. Siklus II 

Jumlah siswa yang mencapai KKM 20 orang (83,3%). Dengan 

nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 60, rata-rata kelas adalah 80,83, 

skor aktivitas guru 18 dengan kategori sangat baik dan skor aktivitas 

siswa 42 dengan kategori aktif. 

 

E. Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian, 

diperoleh suatu kesimpulan bahwa penggunaan media foto untuk 

meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas III SDN 35 Ampenan tahun 

ajaran 2017/2018. Hal ini ditunjukan dengan adanya peningkatan pada 

aktivitas mengajar guru dari siklus I ke siklus II terlihat dari skor yang 

didapatkan pada siklus I yaitu 14 dengan kategori baik meningkat menjadi 

18 dengan kategori sangat baik pada siklus II. Sedangkan Aktivitas 

belajar siswa dari siklus I dengan skor 32 dengan kategori kurang aktif 

menjadi 42 dengan kategori aktif pada siklus II. 

 Adapun hasil belajar yang diperoleh yaitu 11 siswa yang tuntas 

dan 13 siswa yang tidak tuntas dengan memperoleh rata-rata 69, 58 

dengan ketuntasan klasikal 46% , pada siklus II mengalami peningkatan 

menjadi 20 siswa yang tuntas dan 4 siswa yang tidak tuntas dengan 

memperoleh rata-rata 80, 83 dengan ketuntasan klasikal 83,3s%. Hal ini 

menunjukan bahwa perubahan persentase tersebut dapat dikatakan tuntas 

secara klasikal karena telah mencapai standar ketuntasan yang telah 
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ditetapkan yaitu 80%, sehingga penelitian ini dapat dihentikan pada siklus 

II. 

Adapun saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti berdasarkan 

hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Untuk siswa 

a. Siswa diharapkan lebih serius ketika guru sedang menerangkan 

materi di depan kelas agar dapat memahami apa yang telah 

dijelaskan oleh guru. 

b. Siswa diharapkan untuk lebih semangat dalam melaksanakan 

pembelajaran IPA. 

c. Siswa diharapkan untuk lebih percaya diri untuk menjawab 

ataupun mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak dimengerti. 

2. Untuk guru 

a. guru diharapkan untuk menggunakan media foto untuk 

merangsang pemikiran siswa terhadap materi agar siswa lebih 

mudah memahami materi yang dijelaskan. 

b. guru diharapkan untuk lebih tegas dan profesional ketika   

melaksanakan proses pembelajaran agar pembelajaran dapat 

terlaksana dengan maksimal. 

3. Untuk sekolah 

a. Mengupayakan agar proses pembelajaran menjadi lebih baik 

sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan mutu 

pendidikan. 

b. Mengupayakan untuk selalu memberikan dukungan kepada siswa 

baik dalam bentuk materil maupun non materil. 
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