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     ABSTRAK 

 

PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA TERHADAP MATERI 

PEMBELAJARAN IPA MENGENAI KERANGKA TUBUH MANUSIA 

MELALUI MEDIA ALAT PERAGA DAN MEDIA GAMBAR DENGAN 

MENGGUNAKAN METODE ANALOGY AND CASE STUDY SISWA KELAS 

IV SDN PABERASAN 2 KABUPATEN SUMENEP TAHUN PELAJARAN 

2017-2018 
 

Kata Kunci : Peningkatan Hasil Belajar, Kerangka Tubuh Manusia, Media 

gambar, Alat Peraga, Analogy And Case Study. 

 

Pada proses pembelajaran siswa kelas IV tidak menggunakan media 

gambar dan alat peraga  mengakibatkan siswa kurang aktif, dan kurangnya 

peningkatan penguasaan materi. Kemudian cara guru mengajar yang menoton 

,sumber materi sedikit terhadap materi yang diberikan kepada siswa tersebut. 

Apalagi sikap siswa kelas IV cenderung memiliki sikap yang kurang baik yaitu: 

memiliki kecenderungan tidak memperhatikan guru ketika belajar mengajar 

berlangsung, lebih sibuk bermain sendiri atau bergurau dengan teman 

sebangkunya, mudah menyerah bila diberikan tugas oleh guru dan mengatakan 

tidak tau. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang menggunakan 

media gambar dan alat peraga serta menggunakan metode Analogy dan Case 

study. Penelitian tindakan ini bertujuan untuk peningkatan hasil belajaran siswa 

pada materi mengenal kerangka tubuh manusia dengan menggunakan media alat 

perga serta menggunakan metode Analogy dan Case Study pada mata pelajaran 

IPA. Metode analalogy dan case study merupakan metode yang melakukan 

perumpamaan langsung melalui benda konkret yang ada di sekitar kita. Penelitian 

ini dilakukan dalam pra siklus untuk data awal dan 2 siklus. Dalam setiap siklus 

terdiri dari satu pertemuan, setiap pertemuan terdiri dari 2 jam pelajaran. 

Setelah penelitian tindakan kelas, pembelajaran IPA dengan menggunakan 

media gambar dan alat peraga mampu menumbuhkan keinginan siswa untuk 

belajar, karena cukup menarik perhatian siswa. Dari hasil Pra Siklus, Siklus I dan 

Siklus II adanya peningkatan yaitu menghasilkan peningkatan hasil belajar pada 

mata pelajaran IPA pada siswa kelas IV SDN Paberasan II Kecamatan Kota 

sumenep. Hasil dari Siklus I dan II mengalami peningkatan yaitu dari rata-rata 

nilai dari 66,42 meningkat menjadi 72,85.  

 

  

 

 

 

 

 

 


