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PENGGUNAAN MULTIMEDIA PEMBELAJARAN UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR 

IPA KELAS V SDN 3 BATU KUMBUNGTAHUN AJARAN 2013/2014 

 

OLEH 

HARTINI MU’IZAH 

E1E010051 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas V SDN 3 Batu Kumbung 

yang masih rendah.Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SDN 3 Batu 

Kumbung dengan menggunakan multimedia pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran siswa.Multimedia 

pembelajaran ini adalah media yang merupakan kombinasi antara grafik, teks, suara, video, dan animasi yang 

secara bersama-sama menampilkan suatu informasi, pesan serta materi pelajaran sehingga mempermudah guru 

dalam menyampaikan informasi tersebut kepada siswa.Multimedia pembelajaran dalam penelitian ini dikemas 

dalam bentuk slide-slide dan video-video yang ditampilkan menggunakan LCD/OHP.Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) ini berlangsung dua siklus dan tiap siklus terdiri atas tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

observasi, evaluasi, dan refleksi. Hasil penelitian ini memperoleh ketuntasan klasikal sebesar 66,67% dengan 

jumlah anak yang mencapai KKM sebanyak 16 anak meningkat menjadi 87,50% dengan jumlah anak yang 

mencapai KKM sebanyak 21 anak. Berdasarkan hasil tersebut terjadi peningkatan dari siklus I ke siklus II, 

sehingga hasil belajar siswa sudah mencapai ketuntasan klasikal yang telah ditetapkan. Maka dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan Multimedia Pembelajaran yang dimulai dengan tutorial, drill dan practice, simulasi, 

eksperimen dan permainan dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas V SDN 3 Batu Kumbung tahun 

ajaran 2013/2014. 

Kata-kata kunci :Multimedia Pembelajaran, Hasil Belajar IPA 

 

 

 

USE OF MULTIMEDIA LEARNING TO IMPROVE IPA LEARNING OUTCOMES CLASS V  SDN 3  

BATU KUMBUNG ACADEMIC YEAR 2013/2014 

 

BY 

HARTINI MU'IZAH 

E1E010051 

 

ABSTRACT 

 

This research is motivated by the learning outcomes of students in the classroom teaching science SDN 3 Batu 

Kumbung are still low. This study aims to improve student learning outcomes SDN 3 Batu Kumbung using 

multimedia learning in the learning activities of students. Multimedia learning is the media which is a 

combination of graphics, text, sound, video, and animation together an information display, as well as the 

message subject matter making it easier for teachers to convey the information to the students. Multimedia 

learning in this study is packaged in the form of slides and videos are displayed using LCD/OHP. Classroom 

Action Research (CAR), the last two cycles, and each cycle consisting of planning, action, observation, 

evaluation, and reflection. The results of this study classical completeness acquire 66.67% with the number of 

children reached as many as 16 children KKM increased to 87.50% with the number of children who reached 

the KKM as many as 21 children. Based on these results an increase from the first cycle to the second cycle, so 

that the learning outcomes of students has reached a predetermined classical completeness. It can be concluded 

that the use of Multimedia Learning begins with a tutorial, drill and practice, simulations, experiments and 

games can improve learning outcomes IPA fifth grade students of SDN 3 Batu Kumbung academic year 

2013/2014.  

Key words: Multimedia Learning, Learning Outcomes IPA 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan yang paling pokok dalam keseluruhan proses pendidikan. 

Hal ini berarti bahwa pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses 

pembelajaran dikemas dan dirancang secara tepat dan profesional. Tenaga kependidikan dituntut untuk 

menciptakan ide-ide pembelajaran yang menarik sebagai upaya meningkatkan motivasi belajar siswa. Salah 

satu upaya yang dapat  dilakukan adalah dengan memanfaatkan fasilitas pembelajaran secara optimal, 

misalnya dengan menggunakan media pembelajaran sehingga kegiatan belajar mengajar pun menjadi 

bervariasi dan tidak monoton.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di SDN 3 Batu Kumbung, terdapat guru 

yang kurang memanfaatkan media pembelajaran.Guru  juga masih menerapkan pembelajaran konvensional 

dimana peran guru lebih dominan  sehingga mengakibatkan siswa menjadi pasif dan terkesan bosan dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran.Selain itu, dari hasil observasi dan wawancara dengan guru kelas dapat 

diketahui bahwa hasil belajar siswa kelas V pada mata pelajaran IPA masih tergolong rendah.Hasil ulangan 

harian dari jumlah keseluruhan siswa kelas V yang berjumlah 24 siswa, banyak yang masih berada di 

bawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum) yaitu sebesar 72.Jumlah siswa yang berada dibawah KKM 

sebanyak 12 siswa dan 12 siswa lainnya berada diatas KKM. 

Hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA yang kurang optimal tersebut disebabkan oleh beberapa 

faktor, antara lain guru kurang mampu menciptakan variasi dan inovasi dalam pembelajaran serta kurang 

optimalnya pemanfaatan media pembelajaran yang ada.Dengan demikian siswa kurang bersemangat dan 

terkesan bosan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Multimedia pembelajaran mempunyai beberapa kelebihan yaitu menggabungkan semua unsur media 

seperti teks, video, animasi, gambar, grafik dan suara/musik menjadi satu kesatuan penyajian sehingga 

memudahkan guru dalam merancang media yang relevan dan proses pembelajaran menjadi lebih menarik 

bagi siswa sehingga meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. 

Dengan adanya permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang 

Penggunaan Multimedia Pembelajaran Dalam Meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SD Negeri 3 

Batu Kumbung Tahun Ajaran 2013/2014. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya yaitu: “Apakah Penggunaan 

Multimedia Pembelajaran Dapat Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas V Pada Mata Pelajaran IPA di 

SDN 3 Batu Kumbung Tahun Ajaran 2013/2014?”  

 

C. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan hakikat penelitian tindakan kelas yang bermaksud memperbaiki proses pembelajaran, 

yang akan dicapai melalui penelitian ini adalah: meningkatkan hasil belajar IPA melalui penggunaan 

multimedia pembelajaran siswa kelas V SDN 3 Batu Kumbung tahun ajaran 2013/2014.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain: 

1. Bagi siswa  

a. Mambantu siswa agar lebih termotivasi dalam pembelajaran.  

b. Membantu siswa untuk lebih mengenal teknologi informasi, karena multimedia  pembelajaran 

termasuk pengembangan media pembelajaran yang mengikuti perkembangan teknologi.  

c. Membantu meningkatkan wawasan, daya ingat dan memperoleh pengalaman langsung siswa dalam 

pembelajaran melalui multimedia  pembelajaran yang dikemas secara menarik sehingga 

memperoleh hasil yang maksimal 

2. Bagi guru 

a. Menambah wawasan tentang media yang digunakan dalam proses pembelajaran khususnya 

multimedia pembelajaran dalam pelajaran IPA kelas V 

b. Terampil dalam menggunakan multimedia pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran. 
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3. Bagi Kepala Sekolah  

Sebagai bahan masukan bagi Kepala Sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dengan 

menggunakan multimedia pembelajaran sehingga hasil belajar siswa maksimal. 

 

 
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Menurut Ahmad Susanto (2013: 165) Ilmu Pengetahuan Alam, yang sering disebut juga dengan 

istilah pendidikkan sains, disingkat menjadi IPA. IPA merupakan salah satu mata pelajaran pokok dalam 

kurikulum pendidikan di Indonesia, termasuk pada jenjang Sekolah Dasar. 

Menurut Susanto (2013: 167) Hakikat pembelajaran sains yang didefinisikan sebagai ilmu tentang 

alam yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan ilmu pengetahuan alam, dapat diklasifikasikan menjadi 

tiga bagian, yaitu: ilmu pengetahuan sebagai produk, proses dan sikap. Sikap dalam pembelajaran IPA yang 

dimaksud ialah sikap ilmiah. 

 

B. Hasil Belajar IPA 

Hasil belajar merupakan sejumlah pengalaman yang diperoleh siswa yang mencakup ranah kognitif, 

afektif dan psikomotorik berupa perubahan tingkah laku dan persepsi beserta perbaikan perilaku.Sedangkan 

hasil belajar IPA merupakan pengalaman dan perubahan tingkah laku yang terjadi akibat melakukan 

pengamatan dan pemahaman alam semesta. 

 

C. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran merupakan sarana atau alat dalam bentuk cetak atau dengar pandang (visual 

atau audio visual) yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran yang dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian dan kemauan siswa pada saat proses pembelajaran. 

 

D. Multimedia Pembelajaran 

Multimedia merupakan perpaduan antara berbagai media yang berupa teks, gambar, grafik, sounds, 

animasi, video, interaksi dan lain-lain yang dikemas menjadi file digital yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan kepada publik.Adapun kegiatan pembelajaran dengan menggunakan multimedia 

pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembelajaran kooperatif. 

Format sajian multimedia pembelajaran dapat dikategorikan kedalam lima kelompok sebagai berikut 

(Niken Ariani & Dany Haryanto, 2010): Tutorial, Drill dan Practise, Simulasi, Percobaan atau Eksperimen, 

dan Permainan 

 

E. Penelitian Yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh : 

1. Aria Wiranata (2012) yang berjudulPenggunaan Multimedia Pemeblajaran Sains untuk Meningkatkan 

Aktivitas dan Hasil belajar Pada Siswa Kelas IV SDN 5 Praya Tahun Pelajaran 2011/2012. 

2. Mia Jayanti (2011) yang berjudulPenggunaan Multimedia Pembelajaran Dalam Upaya Meningkatkan 

Prestasi Belajar IPA Pada Siswa Kelas V SDN 13 Ampenan Tahun Pelajaran 2010/2011. 

 

F. Definisi Operasional Variabel 

Dalam penelitian ini ada dua variabel yang menjadi titik perhatian yaitu multimedia pembelajaran 

sebagai variabel bebas dan hasil belajar IPA sebagai variabel terikat. 

1. Multimedia pembelajaran adalah media yang merupakan kombinasi antara grafik, teks, suara, video, dan 

animasi yang secara bersama-sama menampilkan suatu informasi, pesan serta materi pelajaran sehingga 

mempermudah guru dalam menyampaikan informasi tersebut kepada siswa. Multimedia pembelajaran 

dalam penelitian ini dikemas dalam bentuk slide-slide dan video-video yang ditampilkan menggunakan 

LCD. 
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2. Hasil belajar IPA adalah segenap perubahan tingkah laku yang terjadi pada siswa dalam bidang IPA 

sebagai hasil mengikuti proses pembelajaran IPA. Hasil belajar dalam penelitian ini meliputi aspek 

kognitif, afektif dan psikomotorik. 

 

G. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dimulai dari identifikasi masalah belajar IPA siswa kelas V 

SDN 3 Batu Kumbung yaitu rendahnya hasil belajar siswa dan penggunaan media yang kurang optimal 

dalam kegiatan pembelajaran.Guru juga lebih menerapkan metode konvensional dalam kegiatan 

pembelajaran IPA sehingga siswa kurang bergairah dalam mengikuti pelajaran. 

Dari permasalahan yang didapat, peneliti melaksanakan tindakan sebagai upaya untuk memecahkan 

masalah.Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan melakukan tindakan yaitu dengan menerapkan 

multimedia pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran IPA. 

 

H. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berfikir seperti yang diungkapkan di atas maka dapat diajukan hipotesis 

tindakan sebagai berikut: “Jika Penggunaan multimedia pembelajaran secara optimal dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa mata pelajaran IPA kelas V SDN 3 Batu Kumbung Tahun Ajaran 2013/2014”. 

 
 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Setting Penelitian 

1. Setting Penelitian 

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di SDN 3 Batu Kumbung Kecamatan Lingsar pada kelas V. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian telah dilaksanakan pada tanggal 28 Januari sampai 22 Maret  semester genap Tahun Ajaran 

2013/2014.  

 

B. Subyek dan Observer penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 3 Batu Kumbung Tahun Ajaran 2013/2014 dengan 

jumlah siswa 24 orang yang terdiri dari 17 perempuan dan 7 laki-laki. 

2. Observer Penelitian 

Observer dalam penelitian adalah guru kelas dan mahasiswa sebagai guru. 

 

C. Faktor yang Diteliti 

1. Faktor Guru, yang diteliti adalah kegiatan guru selama terjadi proses pembelajaran IPA dengan 

menggunakan multimedia pembelajaran dimulai dari perencaran, pelaksanaan dan evaluasi. 

2. Faktor Siswa, yang diteliti yaitu aktivitas belajar dalam kegiatan pembelajaran dan peningkatan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran IPA melalui penggunaan Multimedia Pembelajaran 

 

D. Variabel Penelitian 

1. Definisi Operasional Variabel Harapan 

Hasil belajar merupakan sejumlah pengalaman yang diperoleh siswa yang mencakup ranah 

kognitif, afektif dan psikomotorik berupa perubahan tingkah laku dan persepsi beserta perbaikan 

perilaku.Hasil belajar tersebut biasanya tampak berupa kebiasaan, keterampilan, pengamatan, berfikir 

asosiatif, berfikir rasional, sikap kecendrungan yang relatif menetap, inhibisi, apresiasi dan prilaku 

afektif. 

2. Definisi Operasional Variabel Tindakan 

Multimedia merupakan perpaduan antara berbagai media yang berupa teks, gambar, grafik, 

sounds, animasi, video, interaksi dan lain-lain yang dikemas menjadi file digital yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan kepada publik. 
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E. Rancangan dan Langkah-langkah Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan sebanyak dua siklus.Tiap siklus terdiri dari dua kali pertemuan.Tiap-tiap 

siklus terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap observasi dan evaluasi 

serta tahap refleksi. 

 

F. Metode Pengumpulan Data 

Data hasil belajar berupa nilai dikumpulkan dengan menggunakan tes tertulis bentuk obyektif dan 

data aktifitas siswa dan guru dikumpulkan menggunakan lembar observasi.Tes dilakukan oleh peneliti 

setelah peneliti melakukan pembelajaran pada masing-masing siklus untuk mengukur sejauh mana 

pencapaian hasil belajar siswa terhadap pembelajaran yang diberikan guru. Lembar observasi digunakan 

untuk mengamati dan menilai keaktifan siswa dan proses pembelajaran yang diberikan oleh guru (peneliti) 

 

G. Instrumen Pengumpulan Data 

1. Tes hasil belajar 

Purwanto (2012: 114) mengatakan bahwa tes hasil belajar adalah alat ukur yang digunakan 

untuk melakukan pengukuran guna pengumpulan data hasil belajar.Instrumen berupa tes digunakan 

untuk mengetahui hasil belajr siswa. Hasil belajar diambil dari skor hasil evaluasi setelah pada akhir 

siklus dengan kisi-kisi sebagai berikut: 

a. Pengertian pesawat sederhana 

b. Jenis-jenis pesawat sederhana 

c. Manfaat pesawat sederhana 

2. Lembar observasi 

Lembar observasi ini digunakan untuk mengetahui aktivitas siswa dan aktivitas guru dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran. Sebagai acuan pedoman dalam pengamatan dengan memberikan 

beberapa deskriptor pada lembar observasi sehingga observer tinggal membubuhi tanda chek pada 

deskriptor yang muncul pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. 

 

H. Teknik Anaisis Data 

1. Data Hasil Belajar Siswa 

Ketuntasan hasil belajar siswa secara individu diukur dari perolehan tes hasil belajar berupa 

menjawab soal evaluasi. Analisis untuk mengetahui hasil tes tersebut dirumuskan sebagai berikut : 

 

Nilai akhir =                   
            

 x 100 

(Sudjana, 2002: 54)  

a. Menghitung nilai rata-rata kelas 

 X =     
 

 

Keterangan: 

X  : Nilai Rata-rata kelas 

∑ X : Jumlah nilai yang diperoleh siswa 

N  : Banyak siswa yang mengikuti Tes 

(Sudjana, 2012: 109) 

b. Ketuntasan Klasikal 

P =                           
      

        

Keterangan: P = ketuntasan klasikal 

2. Menentukan Aktivitas Siswa 

Untuk mengetahui peningkatan aktivitas belajar siswa, hasil observasi aktivitas siswa dianalisis 

dengan cara sebagai berikut: 

a. Menentukan skor aktivitas siswa untuk masing-masing deskriptor secara klasikal, yaitu: 

1) Skor 4 diberikan jika X > 75%  

2) Skor 3 diberikan jika 50%  < X ≤ 75% 

3) Skor 2 diberikan jika 25% < X ≤ 50%  

4) Skor 1 diberikan jika X ≤ 25%  
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Keterangan : 

X = Banyaknya siswa yang aktif melakukan aktivitas sesuai dengan deskriptor. 

b. Mencari Skor Maksimal Ideal (SMi) 

SMi = Nilai Maksimum x  jumlah indikator penilaian, dimana : 

c. Analisis data aktivitas belajar siswa menggunakan Mi (Mean  ideal) dan SDi (Standar Deviasi ideal) 

Mi  =
 

 
 (         )  

SDi = 
 

 
      

(Nurkencana dan Sunartana, 1990: 100) 

3. Menentukan Aktivitas Guru 

Penilaian aktivitas guru dilakukan melalui observasi secara langsung, dimana seorang guru yang 

sedang mengajar diobservasi langsung oleh observer (pengamat) dan observer berada bersama-sama 

guru dan siswa di dalam kelas pada proses pembelajaran. Data aktivitas guru diperoleh dengan 

menggunakan lembar observasi. Data aktivitas guru dianalisa dengan cara berikut: 

a. Menentukan Skor Maksimal Ideal (SMi) 

Skor Maksimal Ideal yaitu skor yang mungkin dicapai apabila suatu item dapat dicapai.Karena 

banyaknya indikator 6 dan masing-masing indikator memiliki deskriptor 3. Adapun deskriptor 

penilaian aktifitas guru tiap indikator yaitu:  

1) Skor 4 jika 3 deskriptor yang tampak 

2) Skor 3 jika 2 deskriptor yang tampak 

3) Skor 2 jika 1 deskriptor yang tampak 

4) Skor 1 jika 0 deskriptor yang tampak 

Skor  Maksimal Ideal = 4 x 6 = 24 

Skor minimal seluruh indikator = 1 x 6 = 6 

b. Membuat Mi (Mean Ideal) dan SDi (Standar Deviasi Ideal) 

Menentukan Mi aktivitas guru dan SDi 

Mi = 
 

 
  (                          )= 

 

 
  (    )= 15 

SDi = 
 

 
      = 

 

 
      = 5 

(Nurkencana dan Sunartana, 1990: 100) 

 

I. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah Hasil belajar siswa dikatakan 

meningkat apabila nilai siswa telah mencapai KKM yaitu 72 dengan ketuntasan klasikal yaitu 85%. 

 
 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Siklus I 

a) Jumlah skor aktivitas guru sebesar 19 dengan kategori Baik. 

b) Jumlah skor aktivitas siswa sebesar 48 dengan kategori Aktif.  

c) Ketuntasan klasikal hasil belajar siswa yang diperoleh dari hasil evaluasi yaitu sebesar 66,67% dari 

24 siswa. Siswa yang tuntas sebanyak 16 siswa dan 8 siswa yang tidak tuntas. Hasil tersebut kurang 

dari target KKM yang ditentukan yaitu ≥72 dengan ketuntasan klasikal 85% 

d) Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas maka penelitian dilanjutkan ke siklus II 

2. Siklus II 
a) Jumlah skor aktivitas guru sebesar 23 dengan kategori Sangat Baik. 

b) Jumlah skor aktivitas siswa sebesar 59 dengan kategori Sangat Aktif. 

c) Ketuntasan klasikal hasil belajar siswa yang diperoleh dari hasil evaluasi yaitu sebesar 87,50% dari 

24 siswa. Siswa yang tuntas sebanyak 21 siswa dan 3 siswa yang tidak tuntas. 
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d) Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan hasil dari siklus I ke siklus II serta telah memenuhi 

kriteria yang ditetapkan. Oleh karena itu, penelitian dihentikan pada siklus II. 

 

B. Pembahasan 

Adapun ringkasan dari hasil penelitian yang memuat data hasil observasi aktivitas Guru, hasil 

observasi aktivitas siswa dan data hasil belajar pada siklus I dan siklus II dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini. 

 

Siklus 

Aktifitas Guru Aktifitas Siswa Ketuntasan 

Klasikal Hasil 

Belajar Siswa 
Jumlah 

Skor 
Kriteria 

Jumlah 

Skor 
Kriteria 

I 19 Baik  48 Aktif 66,67 % 

II 23 Sangat baik 59 Sangat aktif 87,50 % 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa hasil aktivitas guru dari siklus I sebesar 19 yang 

dikategorikan baik diperoleh dari jumlah indikator meningkat menjadi 23 pada siklus II yang dikategorikan 

sangat baik.Hasil aktivitas siswa siklus I sebesar 48 meningkat menjadi 59 pada siklus II dikategorikan 

sangat aktif. Sedangkan ketuntasan klasikal hasil belajar siswa yang diperoleh dari standar KKM sebesar 

72 yaitu sebesar 66,67% pada siklus I meningkat menjadi 87,50% pada siklus II. Jadi, peningkatan 

ketuntasan klasikal dari siklus I ke siklus II sebesar 20,84%.  

 
 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terjadi peningkatan pada skor aktifitas siswa, skor 

aktifitas guru, dan ketuntasan klasikal hasil belajar siswa.Skor aktifitas siswa pada pada siklus I sebesar 48 

dengan kriteria aktif meningkat menjadi 59 dengan kriteria sangat aktif pada siklus II.Skor aktifitas guru 

pada pada siklus I sebesar 19 dengan kriteria baik meningkat menjadi 23 dengan kriteria sangat baik pada 

siklus II. Sedangkan pada hasil belajar siswa pada siklus I diperoleh ketuntasan klasikal sebesar 66,67% 

dengan jumlah siswa yang mencapai KKM sebanyak 16 anak dan yang belum mencapai KKM sebanyak 8 

anak meningkat menjadi 87,50% dengan jumlah siswa yang mencapai KKM sebanyak 21 anak dan yang 

belum mencapai KKM sebanyak 3 anak. Oleh karenanya dapat disimpulkan  bahwa melalui penggunaan 

multimedia pembelajaran yang dimulai dengan tutorial, drill dan practice, simulasi, eksperimen dan 

permainan dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswakelas V SDN 3 Batu Kumbung tahun ajaran 

2013/2014.  

 

B. Saran 

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan hasil penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa 

Dalam proses belajar mengajar siswa harus melakukan interaksi atau kerjasama yang baik pada saat 

kegiatan pembelajaran. Siswa harus mempersiapkan diri untuk mengikuti proses pembelajaran baik 

pada saat akan memulai pembelajaran, mengikuti  maupun pada saat mengakhiri proses belajar 

mengajar dengan sungguh-sungguh.  

2. Bagi Guru 

Dalam proses pembelajaran harus menggunakan berbagai macam media. Media yang digunakan harus 

sesuai dengan materi pelajaran yang disampaikan terutama pada mata pelajaran IPA. Multimedia 

pembelajaran adalah salah satu alternatif media yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran IPA.  

3. Bagi Kepala Sekolah 
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Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi yang bisa disosialisasikan kepada guru-guru sebagai 

acuan dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan upaya guru dalam meningkatkan hasil belajara 

siswa dengan menerapkan dan menggunakan berbagai macam media yang tersedia di sekolah. 

4. Bagi Peneliti Berikutnya 

Peneliti yang ingin mengkaji hal yang sama diharapkan untuk mengkaji secara lebih mendalam 

mengenai multimedia pembelajaran. Supaya kekurangan-kekurangan pada penelitian ini diharapkan 

dapat diminimalisasi agar mendapatkan hasil yang lebih baik. 
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