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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

1. Teori Belajar 

Pakar pendidikan mengemukakan pengertian belajar yang berbeda antara satu 

dengan yang lainya, namun demikian selalu mengacu pada prinsip yang sama 

yaitu setiap orang yang melakukan proses belajar akan mengalami perubahan 

tingkah laku, dari yang tidak bisa menjadi bisa. 

 

Menurut teori belajar Bruner dalam Slameto (2010: 11), belajar tidak untuk 

mengubah tingkah laku seseorang tetapi untuk mengubah kurikulum sekolah 

menjadi sedemikian rupa sehingga siswa dapat belajar lebih banyak dan 

mudah. Sedangkan menurut Gagne  dalam Suprijono (2012: 2), bahwa belajar 

adalah perubahan disposisi atau kemampuan yang dicapai melalui aktivitas. 

Perubahan disposisi tersebut bukan diperoleh langsung dari proses 

pertumbuhan seseorang secara alami. Belajar menurutnya adalah sesuatu yang 

diperoleh individu melalui penalaran sendiri berdasarkan aktivitas yang 

dilakukan.  
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Lebih Lanjut, Sunaryo dalam Komalasari (2011: 2), belajar merupakan suatu 

kegiatan dimana seseorang membuat atau menghasilkan suatu perubahan 

tingkah laku yang ada pada dirinya dalam pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan.  

 

Dari tiga pendapat tersebut, dapat dibuat kesimpulan belajar adalah suatu 

proses perubahan tingkah laku setelah mengikuti proses belajar, suatu proses 

untuk, memperoleh penguasaan pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan 

tingkah laku yang dapat didisain melalui kurikulum sekolah. 

 

2. Pembelajaran 

Pembelajaran adalah suatu proses terjadinya belajar, peserta didik mengalami 

proses belajar mencapai kemampuan tertentu (kompetensi). Pembelajaran 

dikelola oleh pengelola belajar (guru atau lembaga belajar) yang tujuan 

utamanya adalah terbentuknya proses belajar. 

 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2006 : 5), pembelajaran adalah kegiatan 

mengajar guru yang merupakan proses penyampaian informasi yang terjadi 

dari guru kepada siswa.  

Lebih lanjut Dimyati dan Mudjiono (2006 : 5), pembelajaran terdiri 

dari pembelajaran individual yaitu kegiatan mengajar yang menitik 

beratkan kepada masing masing individu, pembelajaran kelompok 

yaitu kegiatan mengajar yang dibuat guru membentuk kelompok 

kecil, dan pembelajaran secara klasikal yang menitik beratkan pada 

kemampuan guru sepenuhnya menyampaikan materi pembelajaran. 

 

Menurut M. Djauhar Sidiq, dkk (2009: 1-30), belajar adalah suatu aktivitas 

yang sengaja dilakukan oleh individu agar terjadi kemampuan diri, dengan 
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belajar anak yang tadinya tidak mampu melakukan sesuatu menjadi mampu 

melakukan sesuatu itu, anak yang tadinya tidak terampil menjadi terampil.  

Berdasarkan uraian beberapa pendapat tersebut di atas penulis menyimpulkan 

bahwa pada prinsipnya belajar merupakan berbuat atau melakukan, berbuat 

untuk mengubah tingkah laku, melakukan kegitaan untuk suatu tujuan tertentu 

yang disebut sebagai hasil dari belajar.  

 

Pada hakekatnya, belajar adalah perubahan yang terjadi setelah melakukan 

aktivitas dalam proses pembelajaran. Hasil belajar merupakan hasil yang 

diperoleh siswa setelah pembelajaran, yang ditandai dengan peningkatan 

kemampuan siswa. Pengukuran terhadap kemampuan siswa sebagai hasil 

belajar antara lain dilakukan melalui evaluasi hasil belajar siswa, dengan 

demikian salah satu indikator dari hasil belajar dapat dilihat dari nilai yang 

diperoleh siswa setelah mengikuti tes atau evaluasi. 

 

3. Media Kartu Bergambar  

 

Media merupakan sarana yang berbentuk fisik digunakan untuk menyampaikan 

isi atau materi pembelajaran. Dengan adanya media, proses kegiatan belajar 

mengajar akan semakin dirasakan manfaatnya. Penggunaan media diharapkan 

akan menimbulkan dampak positif, seperti timbulnya proses pembelajaran 

yang lebih kondusif, terjadi umpan balik dalam proses belajar mengajar, dan 

mencapai hasil yang optimal. Media dapat berupa video, gambar, buku, film 

dan lain sebagainya.  
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Menurut Hairudin, dkk. (2008: 7), kata media berasal dari bahasa latin yaitu 

jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. 

Media adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber 

kepada penerima. Sedang, Sadiman, dkk (2008: 7) media berfungsi untuk 

menanamkan konsep yang benar, konkrit dan realistis.  

 

Dengan demikian, media dalam proses pembelajaran adalah segala sesuatu 

yang dapat merangsang pikiran, perasaan, minat, dan perhatian siswa sehingga 

dapat mendorong terjadinya proses belajar pada siswa.  

 

Lebih lanjut, Indriana (2011: 24) Media pembelajaran sebenarnya alat bantu 

yang berguna bagi pendidik dalam membantu tugas ke pendidikannya. Secara 

umum, media pembelajaran berfungsi mengarahkan siswa untuk memperoleh 

berbagai pengalaman belajar. Pengalaman belajar tergantung adanya interaksi 

siwa dengan media. Dengan penggunaan media yang tepat dan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran, tentunya akan mempertinggi hasil belajar. Alasan ini 

sejalan dengan teori “Cone Experience” yang dikemukakan oleh Edgare Dale, 

yang menjadi pokok penggunaan media dalam pembelajaran.  
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Abstrak 

 

Verbal 

Simbol visual 

Gambar 

Rekaman dan video, 

gambar tetap 

Televisi 

Gambar hidup 

Pameran 

Karyawisata 

Demonstrasi 

Pengalaman dramatisasi 

Pengalaman tiruan yang diatur 

Pengalaman langsung dan bertujuan 

Konkret 

Gambar 2.1.  Kerucut Pengalaman E. Dale (Arsyad Azhar, 2007) 

 

Inti dari teori tersebut adalah pengetahuan akan semakin abstrak apabila pesan 

hanya disampaikan menggunakan kata verbal. Siswa akan memahami 

pengetahuan dalam bentuk kata, tanpa mengetahui apa yang terkandung dalam 

pengetahuan tersebut. Sebaliknya, semakin ke bawah dalam gambar di atas, 

siswa akan semakin konkret dan tidak salah persepsi. Jadi, agar siswa memiliki 

pengalaman yang konkret salah satu caranya adalah penggunaan media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar. 

 

Hamidjojo dalam Arsyad (2007: 4),  memberi batasan media sebagai semua 

bentuk perantara yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau 
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menyebar ide, gagasan, atau pendapat sehingga ide, gagasan atau pendapat 

yang dikemukakan itu sampai kepada penerima yang dituju. Sedang, Rossi dan 

Breidle dalam Sanjaya, (2009: 204) menyatakan bahwa media pembelajaran 

adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk tujuan pendidikan, 

seperti radio, televisi, buku, koran, majalah, dan sebagainya.  

 

Lebih lanjut, Sanjaya (2009: 211) mengklasifikasikan berbagai macam bentuk 

media pembelajaran. Media pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi 

beberapa klasifikasi tergantung dari sudut mana melihatnya. Dilihat dari 

sifatnya, media dapat dibagi ke dalam: 

1. Media auditif, yaitu media yang hanya dapat didengar saja, atau media yang 

hanya memiliki unsur suara, seperti radio dan rekaman suara. 

2. Media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung 

unsur suara. Yang termasuk ke dalam media ini adalah film slide, foto, 

transparansi, lukisan, gambar, dan berbagai bentuk bahan yang dicetak 

seperti media grafis. 

3. Media audiovisual, yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara 

juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat, seperti rekaman video, 

berbagai ukuran film, slide suara, dan lain sebagainya. Kemampuan media 

ini dianggap lebih baik dan lebih menarik, sebab mengandung kedua unsur 

jenis media yang pertama. 

 

Menurut   Prapita  (2009: 4), salah satu media yang dapat digunakan 

dalam proses pembelajaran di kelas adalah media kartu bergambar. 

Kartu bergambar adalah sebuah alat atau media belajar yang dirancang 

untuk membantu mempermudah dalam belajar. Media kartu 
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bergambar ini terbuat dari kertas tebal atau karton berukuran 17×22 

cm yang tengahnya terdapat gambar materi yang sesuai dengan pokok 

bahasan. Contoh pada lampiran 

 

Sudjana dan Rivai (2010: 21) menguraikan beberapa kriteria 

pemilihan kartu bergambar untuk pembelajaran yaitu: mendukung 

tujuan pencapaian pembelajaran, kualitas artistik, kejelasan dan 

ukuran yang memadai, validitas dan menarik. Kartu bergambar benar-

benar melukiskan konsep atau isi pelajaran yang ingin disampaikan 

sehingga dapat memperlancar pencapaian tujuan. Kartu bergambar 

disesuaikan dengan tingkat usia siswa, sederhana atau tidak rumit 

sehingga siswa tidak salah dalam menafsirkan pesan dalam kartu 

tersebut. 

 

Kelebihan dan kelemahan media bergambar menurut Sadiman, dkk (2008: 29-

31) adalah: 

Kelebihan: 

1. Sifatnya konkret, lebih realistis menunjukkan pokok masalah dibandingkan 

dengan media verbal semata. 

2. Dapat mengatasi batasan ruang dan waktu. Tidak semua benda, objek, atau 

peristiwa dapat dibawa ke kelas, dan tidak selalu dapat siswa dibawa ke 

objek atau peristiwa tersebut. 

3. Dapat mengatasi keterbatasan pengamatan kita. 

4. Dapat memperjelas suatu masalah dalam bidang apa saja dan untuk tingkat 

usia berapa saja sehingga dapat mencegah kesalahpahaman. 

5. Harganya murah, mudah diperoleh dan digunakan tanpa memerlukan 

peralatan khusus. 

Kelemahan: 

1. Hanya menekankan persepsi indera mata. 

2. Benda yang terlalu kompleks kurang efektif untuk kegiatan pembelajaran. 
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3. Ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar.  

 

Jadi, dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

merupakan suatu bentuk peralatan, media, atau teknik yang digunakan 

menyalurkan pesan, membantu mempertegas bahan pelajaran, sehingga dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat siswa dalam proses belajar. 

Dalam hal ini penerima pesan adalah siswa. Jadi sebaiknya dalam 

pembelajaran membaca permulaan tidak lepas dari penggunaan media. 

 

4. Pembelajaran IPA 

 

Secara mendasar pembelajaran IPA berkenaan dengan objek nyata yaitu 

kehidupan manusia dan lingkungan sekitarnya. Pendidikan IPA pada 

penerapanya dilakukan dalam ruang lingkup lingkungan sekitar dan kondisi 

alam. Konsidi alam sekitar  yang tanpa kita sadari mengalami siklus pergantian 

yang berulang ulang.  Menurut  Trianto (2010: 137), pembelajaran  IPA 

dilaksanakan dengan cara pendekatan ilmiah (scientific approach) untuk 

menumbuhkan kemampuan berfikir kreatif, produktif, inovatif, afektif melalui 

penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Sebagai 

aspek penting kecakapan hidup.  

 

Selama ini  pemahaman siswa hanya berpaku dalam penjelasan yang diberikan 

guru didalam kelas, tanpa berfikir akan penyamaaan pandangan daari satu 

siswa dengan siswa yang lainya, pemikiran dari masing-masing siswa berbeda . 

Menurut  Puskur dalam Faizi, (2012: 203)  menjadi keharusan di dalam 
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pendekatan IPA untuk memelihara keingintahuan siswa tersebut, kemudian 

memotivasinya sehingga mendorong siswa untuk mengetahui apa, mengapa, 

dan bagaimanaa objek serta peristiwa di alam.  

 

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, peneliti menyimpulkan 

bahwa pembelajaran IPA adalah suatu proses pembelajaran yang dilaksanakan 

dengan tujuan membekali siswa untuk dapat mengetahui kejadian alam dalam 

kehidupan sehari-hari yang mempunyai siklus dan selalu berulang- ulang. 

Pembelajaran yang didalamnya terdapat materi yang berhubungan 

pengertahuan alam dan lingkungan sekitar. 

 

5. Hasil Belajar 

Dalam proses belajar mengajar hasil belajar merupakan tolok ukur dari proses 

belajar agar guru, siswa, dan orang tua siswa dapat mengetahui tingkat 

penguasaan materi yang diperoleh siswa dari proses pembelajaran yang 

dilakukan.  

Anderson dalam Widodo, (2006: 140) menguraikan dimensi proses 

kognitif pada taksonomi Bloom Revisi yang mencakup: (1) menghafal 

(remember), yaitu menarik kembali informasi yang tersimpan dalam 

memori jangka panjang, yang mencakup dua macam proses kognitif 

mengenali dan mengingat, (2) memahami (understand), yaitu 

mengkonstruk makna atau pengertian berdasarkan pengetahuan awal 

yang dimiliki, atau mengintegrasikan pengetahuan yang baru ke dalam 

skema yang ada dalam pemikiran siswa, yang mencakup tujuh proses 

kognitif: menafsirkan (interpreting), memberikan contoh 

(exemplifying), mengklasifikasikan (classifying), meringkas 

(summarizing), menarik inferensi (inferring), membandingkan 

(comparing), dan menjelaskan (explaining), (3) mengaplikasikan 

(apply), yaitu penggunaan suatu prosedur guna meyelesaikan masalah 

atau mengerjakan tugas, yang mencakup dua proses kognitif: 

menjalankan (executing) dan mengimplementasikan (implementing), 

(4) menganalisis (analyze), yaitu menguraikan suatu permasalahan 
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atau obyek ke unsur-unsurnya dan menentukan bagaimana saling 

keterkaitan antar unsur-unsur tersebut, yang mencakup tiga proses 

kognitif: menguraikan (differentiating), mengorganisir (organizing), 

dan menemukan pesan tersirat (attributing), (5) mengevaluasi 

(evaluate), yaitu membuat suatu pertimbangan berdasarkan kriteria 

dan standar yang ada, yang mencakup dua proses kognitif: memeriksa 

(checking) dan mengkritik (critiquing), dan (6) membuat (create), 

yaitu menggabungkan beberapa unsur menjadi suatu bentuk kesatuan, 

yang mencakup tiga proses kognitif: membuat (generating), 

merencanakan (planning), dan memproduksi (producing). 

 

Sedang  Djamarah (2006: 119) menyatakan hasil belajar adalah kemampuan 

yang diperoleh siswa setelah melalui kegiatan belajar. Sedangkan Sudjana 

(2011: 32) menyatakan bahwa aspek psikomotor ditunjukkan melalui mencatat 

pelajaran dengan baik dan pendapat serta menyampaikan ide, mencari tahu 

dalam menemukan jawaban atas soal yang diberikan, dan melakukakan 

komunikasi antara siswa dan guru. 

 

Kemendikbud (2013: 33) tentang Kompetensi Inti (KI) di SD mengemukan 

bahwa: 

a. Ranah kognitif yaitu memahami faktual dengan cara mengamati dan 

bertanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan 

Tuhan dan kegiatannya, dan bendabenda yang dijumpai di rumah, di 

sekolah dan tempat bermain. 

b. Ranah afektif yaitu memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 

teman, guru dan tetangganya. 

1) Jujur adalah perilaku untuk menjadikan seseorang dapat dipercaya 

dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 

2) Disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan 

patuh terhadap peraturan. 

3) Tanggung jawab adalah sikap seseorang untuk melaksanakan tugas 

dan kewajiban sebagai makhluk sosial, individu dan sebagai 

makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 

4) Santun adalah sikap baik dalam pergaulan dari segi bahasa maupun 

perilaku. 

5) Peduli adalah sikap seseorang dalam memberikan tanggapan 

terhadap perbedaan. 
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6) Percaya diri adalah kondisi mental seseorang yang memberikan 

keyakinan kuat untuk berbuat atau bertindak 

c. Ranah psikomotor siswa menyajikan pengetahuan faktual dalam 

bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, 

dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan 

mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Dalam hal 

ini, indikator dalam penelitiannya yaitu sangat terampil, terampil, 

cukup terampil, kurang terampil dan tidak terampil dalam pelaksanaan 

yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

 

Lebih lanjut Sudjana (2011: 23-28) ranah kognitif  yaitu tipe hasil belajar 

menurut kemampuan pengetahuan, pemahaman, aplikasi,analisis, sintesis, dan 

evaluasi. 

 

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah perubahan kemampuan yang diperoleh siswa baik kognitif, 

afektif, dan psikomotor setelah melalui proses pembelajaran. Pengukuran hasil 

belajar pada ranah kognitif dengan indikator hasil belajar siswa dalam 

menjawab soal yang diberikan guru. Ranah afektif merupakah tipe hasil belajar 

yang bersifat kualitatif karena menguunakan nilai-nilai dalam menunjukan 

hasil dari proses pembelajaran, setelah itu dapat dilakukan evaluasi dalam 

tahap akhir. 

 

B.      Hasil Penelitian yang Relevan  

 

Penelitian yang relevan dengan penelitian penulis antara lain:  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Amalia pada tahun 2013 yang berjudul 

“Pengaruh penerapan model pembelajaran TGT dengan media kartu 

bergambar terhadap aktivitas belajar dan  penguasaan materi oleh siswa” 
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Penelitian ini menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan 

peningkatan rata-rata aktivitas belajar yaitu 80,16% dengan berkriteria 

tinggi. Dengan demikian, model pembelajaran TGT dengan media kartu 

bergambar dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Lampung: 

Universitas Lampung. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Tri Aprilia pada tahun 2015 yang 

berjudul “Pengaruh permainan kartu kata bergambar terhadap kemampuan 

membaca permulaan anak usia dini” hasil penelitian menunjukkan ada 

pengaruh yang signifikan antara permainan kartu kata bergambar terhadap 

kemampuan membaca permulaan anak usia dini sebesar 0,744. Oleh sebab 

itu hendaknya permainan kartu kata bergambar dapat dijadikan sebagai 

salah satu alternatif dalam pembelajaran di PAUD. Lampung: Universitas 

Lampung. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Umi Arsiyati  pada tahun 2012 yang 

berjudul “Penggunaan Media Kartu Bergambar Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Menulis Deskripsi” hasil penelitian pembelajaran mengalami 

peningkatan dengan rata-rata nilai siklus I adalah 90,62% dan siklus II 

meningkat menjadi 93,75%. Nilai ketercapaian pelaksanaan pembelajaran 

siklus I rata-rata 82,9 dan pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 

93,7. Hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan dengan nilai 

ketuntasan klasikal 77,5% pada siklus I dan pada siklus II meningkat 

menjadi 92,5%. Kendala yang ditemukan dapat diatasi oleh peneliti dengan 

baik. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa media kartu bergambar 
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dapat meningkatkan hasil belajar menulis deskripsi siswa kelas II SDN 

Margorejo IV Surabaya. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya 

 

C. Kerangka Pikir 

 

Media sangat penting karena berguna bagi pendidik dalam membantu tugas 

kependidikannya. Secara umum, media berfungsi mengarahkan siswa untuk 

memperoleh berbagai pengalaman belajar. Tentunya hasil pembelajaran yang 

menggunakan media dan tidak menggunakan media akan berbeda hasilnya.  

 

Media kartu kata bergambar adalah media yang berbentuk kartu dan di dalamnya 

terdapat gambar serta kata-kata yang sesuai dengan gambar tersebut. Kartu kata 

yang terdapat gambarnya ini akan mempermudah dalam belajar membaca 

permulaan. Penggunaan media ini diharapkan efektif digunakan pada 

pembelajaran IPA materi Daur air. 

 

Hasil belajar ditentukan oleh proses pembelajaran yang dilakukan didalam kelas, 

dalam pelaksanaanya masih banyak pembelajaran yang belum memaanfaatkan 

secara optimal, hanya memberikan materi yang disampaikan, murid hanya 

menerima apa yang disampaikan oleh guru. Hal ini dapat mengakibatkan 

informasi yang didapat siswa hanya sedikit ini membuat siswa tidak dapat berfikir 

kreatif, membuat siswa cenderung kurang aktif dalam proses pembelajaran. 

 

Hasil belajar siswa disekolah sering diindikasikan dengan permasalahan belajar 

dari siswa tersebut dalam memahami materi. Indikasi ini dimungkinkan karena 

faktor belajar yang kurang efektif, bahkan siswa sendiri merasa tidak termotivasi 
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di dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Sehingga menyebabkan siswa kurang 

atau bahkan tidak memahami materi yang bersifat sukar yang diberikan oleh guru. 

Kecenderungan pembelajaran yang kurang menarik ini merupakan hal yang wajar 

dialami oleh guru.  

 

Salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah penggunaan 

media pembelajaran. Penggunaan kartu bergambar adalah kartu-kartu bergambar 

yang dilengkapi kata-kata, yang diperkenalkan oleh Glenn Doman, seorang dokter 

ahli bedah otak dari Philadelphia. Media pembelajaran ini berfungsi agar materi 

yang diajarkan siswa bisa diterima siswa dengan baik. Dengan adanya media 

maka kita akan semakin mudah untuk menerapkan cara pengajaran yang sesuai 

dengan karakteristik siswa. Sebelumnya siswa melakukan pre-test untuk 

mengetahui pengetahuan siswa sebelum perlakuan dalam pembelajaran. 

Selanjutnya dilakuan perlakuan dalam pembelajaran, dalam pembelajaran ini 

siswa dibagi beberapa kelompok dan saling berdiskusi untuk memahami suatu 

materi pembelajaran.  

Dalam prosesnya kelompok dibagi masing-masing kartu bergambar, selanjutnya 

siswa diharapkan menjelaskan masing-masing isi dari kartu bergambar, 

selanjutnya mengurutkan urutan kejadian daur air dari kartu bergambar tersebut. 

Dengan demikian mereka akan berfikir kreatif karena pendapat dari masing-

masing siswa berbeda, dan pada akhirnya guru akan memberikan kesimpulan atau 

jawaban yang paling tepat dari masing-masing kartu bergambar tersebut. Setelah 

melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan kartu bergambar pada 
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kelas eksperimen maka dilakukan post-test untuk mengukur hasil belajar dari 

kelas eksperimen, selajutnya dibandingkan guna melihat pengaruh penggunaan 

media kartu bergambar terhadap hasil belajar siswa.  

Berdasarkan uraian diatas langkah-langkah dalam penelitian ini dapat dilihat dari 

gambar dibawah ini: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Langkah-langkah penelitian 

Penggambaran variabel dari kerangka pikir ini adalah: 

 

 

Gambar 2.3. Variabel Kerangka Pikir 
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Melalui penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan media 

tersebut, maka dapat diambil suatu prediksi bahwa media kartu bergambar 

berpengaruh terhadap hasil belajar IPA kelas V SD 3 Labuhan Ratu. 

D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian pustaka di atas, dirumuskan hipotesis yaitu: 

H0 : Tidak ada pengaruh penggunaan media kartu bergambar terhadap hasil 

belajar IPA pada materi siklus daur air kelas V SD Negeri 3 Labuhan Ratu 

Bandarlampung Tahun Ajaran 2014/2015. 

H1 : Ada pengaruh penggunaan media kartu bergambar terhadap hasil belajar 

IPA pada materi siklus daur air kelas V SD Negeri 3 Labuhan Ratu 

Bandarlampung Tahun Ajaran 2014/2015. 

 


