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Media pembelajaran merupakan hal yang sangat penting dalam 

pembelajaran, karena media pembelajaran dapat memengaruhi tingkat pemahaman 

siswa terhadap materi yang disampaikan di kelas. Media diorama pada 

pembelajaran IPA materi hubungan sesama makhluk hidup merupakan salah satu 

media yang cocok digunakan sebagai alat bantu pembelajaran, karena media ini 

membantu proses pengamatan siswa terhadap objek yang sulit dijangkau. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau sejauh mana hasil belajar yang 

dicapai setelah dilakukan pembelajaran dengan menggunaan media diorama pada 

mata pelajaran IPA materi hubungan sesama makhluk hidup pada siswa kelas IV di 

MI Nuruddin I dan II Banjarmasin. 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian 

yang dilakukan dengan terjun ke lapangan untuk menggali sejumlah data yang 

diperlukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan 

penelitian  yang menggunakan pengukuran dan memerlukan data statistik. Subjek 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV di MI Nuruddin I dan II Banjarmasin 

tahun ajaran 2017/2018 yang berjumlah 34 siswa yang terdiri dari 2 kelas, yaitu 

kelas IV Nuruddin I sebagai kelas eksperimen yang diajarkan dengan media 

diorama dan kelas IV Nuruddin II sebagai kelas kontrol yang diajarkan tanpa 

menggunakan media diorama namun hanya menggunakan media gambar yang ada 

di buku mata pelajaran IPA materi hubungan sesama makhluk hidup. Objek dari 

penelitian ini adalah hasil belajar IPA siswa dengan menggunakan media diorama. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini diambil dengan cara tes, wawancara dan 

dokumentasi. 

Hasil belajar siswa menggunakan media diorama untuk kelas eksperimen 

memiliki rata-rata 67,5 yang berada pada kategori “Baik”. Sedangkan hasil belajar 

siswa tanpa menggunakan media diorama untuk kelas kontrol memiliki rata-rata 

62,2 dan berada pada kategori “Cukup”. Berdasarkan hasil pengujian, dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan media 

diorama di MI Nuruddin I dan II Banjarmasin terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 

IV yang telah dibuktikan melalui uji U di mana didapat Zhitung = -6,538 sedangkan 

–Ztabel= -1,960 pada taraf nyata α = 5% diketahui harga Zhitung < –Ztabel maka H0 

ditolak dan Ha diterima.  
 


