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EFEKTIVITAS METODE PEMBELAJARAN IMAGE STREAMING TERHADAP PRESTASI 

BELAJAR SISWA DI MADRASAH IBTIDAIYAH PLUS AL HAMID BANJARMASIN Santi 

Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Studi Islam, Universitas 

Islam Kalimanat Muhammad Arsyad Al-Banjari Santi.annajwa@gmail.com ABSTRAK Kata 

Kunci: Image Streaming, Prestasi Belajar Siswa Santi, 15520014, tias Pjaran Image 

Streaming Terhadap Prestasi Belajar Siswa Di Madrasah I btiyah lus HamiBanjarmasin 

Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Fakultas Studi Islam 

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, 2019.  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas hasil prestasi belajar siswa dalam 

pembelajaran tematik pada siswa kelas IVB dengan menggunakan metode 

pembelajaran Image Streaming. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan 

jenis penelitian Pre- eksperimental, sedangkan desain penelitian menggunakan 

One-Group Pretest-Posttest Design. Teknik pengumpulan data berupa observasi, 

dokumentasi, dan tes. Instrumen untuk mengukur prestasi belajar menggunakan 

pre-test dan posttest yang berbentuk tes objektif. Validitas instrumen tes menggunakan 

uji prasyarat sebelumnya uji normalitas dan homogenitas.  

 

Teknik analisis data menggunakan Uji Paired Sample t test. Pada hasil penelitian test 

awal pre-test sebelum diberikan perlakukan diperoleh nilai rata-rata sebesar 48,89 

dibulatkan menjadi 49 dan nilai rata-rata test akhir posttest mengalami peningkatan 

sebesar 62,89 dibulatkan menjadi 63 termasuk dalam predikat cukup dalam KKM. Hasil 

uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai signifikan 0,00 < 0,05.  

 

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode Image Streaming 

efektif terhadap hasil nilai prestasi belajar siswa kelas IVB di Madrasah Ibtidaiyah Plus AL 



Hamid Banjarmasin Tahun Ajaran 2018/2019. PENDAHULUAN Kehidupan manusia tidak 

terlepas dari lingkungan dan individu lainnya hal itu karena manusia merupakan 

makhluk sosial dalam hidup di lingkungan memerlukan komunikasi yang baik fungsi 

dari komunikasi adalah membentuk konsep diri, keberlangsungan hidup antara lain 

lewat komunikasi yang bersifat menghibur dan memiliki hubungan baik.  

 

Dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 pasal 3 tentang 

sistem pendidikan Nasional dijelaskan bahwa: Pendidikan Nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.1 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya - upaya 

pembaharuan pemanfaatan teknologi dalam proses belajar.  

 

Guru dituntut untuk mampu menggunakan alat - alat yang dapat disediakan oleh 

sekolah, dan tidak tertutup kemungkinan bahwa ala t - alat tersebut sesuai dengan 

perkembangan dan tuntunan zaman. Dari berbagai masalah yang menyebabkan 

lemahnya kemampuan berbahasa Indonesia Siswa, tentunya masalah yang berkenaan 

dengan Siswa serta faktor - faktor yang melingkupnya, kemampuan akademik set iap 

individu tentunya berbeda - beda dalam keadaan di mana Siswa tidak dapat belajar 

sebagaimana mestinya itulah yang disebut dengan kesulitan belajar.  

 

Hal ini dikarenakan penggunaan model pembelajaran yang digunakan oleh guru tidak 

terlihat monoton sehingg a kurangnya konsentrasi belajar siswa di kelas dapat teratasi. 

Untuk itu perlu diterapkan suatu metode yang kreatif sehingga mendorong siswa untuk 

mengembangkan potensi kreatifitasnya salah satu alternatif yang digunakan adalah 

dengan menggunakan metode pe mbelajaran yang menarik. jadi, dengan adanya 

keseimbangan 1 Mengembangkan M (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), h. 1 penglihatan 

dan pendengaran siswa diharapkan dapat memudahkan siswa dalam memahami materi 

yang disampaikan.  

 

Madrasah Ibtidaiyah Plus Al Hamid adalah salah satu lembaga pendidikan swasta di 

Kecamatan Banjarmasin Utara. Berdasarkan observasi peneliti dengan adanya masalah 

pembelajaran yang kurang efektif salah satunya disebabkan oleh pemilihan metode 

yang kurang tepat dalam proses belajar mengajar masih terpaku pada buku-buku 

pelajaran dalam suasana formal di sekolah sehingga dirasakan masih kurang kondusif, 

variatif dan menyenangkan bagi Siswa. Dalam hal ini salah satu guru di Madrasah 

Ibtidaiyah Plus Al Hamid semester genap tahun pelajaran 2018/2019 peneliti 



mewawancarai Bapak M. Rasyad S.  

 

Ag mengatakan bahwa dalam pembelajaran tematik proses belajar mengalami kesulitan 

belajar. Sehingga sebagian besar prestasi belajar siswa masih ada yang berada di bawah 

KKM. Sedangkan KKM (kriteria ketuntasan Minimal) untuk pembelajaran tematik di 

sekolah tersebut adalah 70. Menurut Ryad,S“Pran alamateri Sma “T Tinggalku” elas di 

IbtiyahPAl d tiefekti penyebabnya siswa menjadi kurangnya konsentrasi belajar terlihat 

siswa masih ada yang bermain dengan teman sebangku, sering izin keluar kelas pada 

saat jam pelajaran berlangsung dengan adanya observasi salah satu siswa yang 

bernama Dedes Setiono mengalami tan dlanc ”. arpermasal juduld hasil penelitian 

adalah Efektivitas Metode Pembelajaran Image Streaming terhadap Prestasi Belajar 

Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Plus Al Hamid Banjarmasin.  

 

METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis 

penelitian Pre- eksperimental. Penelitian ini tidak ada variabel kontrol dan sampel dipilih 

secara random. Jadi, hasil eksperimen yang merupakan variabel dependen bukan 

semata-mata dipengaruhi oleh variabel independen pada penelitian ini peneliti hanya 

menggunakan kelas eksperimen.2 Penelit i mengujicobakan metode Image Streaming 

terhadap prestasi belajar siswa pada siswa kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Plus Al Hamid 

Banjarmasin di kelas eksperimen yaitu kelas IVB.  

 

Adapun desain penelitian yang digunakan adalah One-Group Pretest-Posttest Design. 

Desain ini menggunakan satu kelompok yang terlebih dahulu di beri pretest 01 Pretest 

merupakan penelitian tidak melakukan metode Image Streaming (X) kemudian 

dilakukan Posttest 02. Posttest merupakan penelitian setelah menggunakan metode 

Image Streaming.3 01 - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - - 02 Keterangan: 01: nilai 

pretest X: perlakukan yaitu metode pembelajaran Image Streaming 02: nilai posttest. 

HASIL PENELITIAN A.  

 

Deskripsi Data Pre-test pada pembelajaran awal dilakukan tanpa menggunakan strategi 

Image Streaming. Bentuk dari Pre-test, yaitu tes 25 soal pilihan ganda. Terlebih dahulu 

dilakukan Pre-test di kelas IVB. Responden pada Pre-test kelompok eksperimen 

sebanyak 27 siswa. Proses pembelajaran berlangsung selama 2 kali pertemuan. 

Pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2019 kegiatan pembelajaran 

dilakukan di kelas IVB pada jam pelajaran tematiterdiri pembelajarawal a Tema 

“TTinggalku” 2 Sugiono (Bandung: Alfabeta, 2017) h.  

 

109 3Fitriani, kelas VII (Banjarmasin: IAIN, 2015) h. 44 pembelajaran 2 Lingkungan 

Tempat Tinggalku kemudian di beri latihan soal Pretest sebelum di beri perlakuan 

metode Image Streaming. Pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2019 



kegiatan akhir proses pembelajaran dengan penerapan metode Image Streaming 

adapun langkah- langkah pelaksanaan di mulai guru meminta siswa duduk santai sambil 

menutup mata, selanjutnya guru membantu siswa dengan memberi 

pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai stimulus latihan berimajinasi agar 

kepekaan panca inderanya meningkat metode ini dil i 8“T at ggalkupemban ganTempat 

Tinggalku.  

 

Terakhir siswa menuliskan imajinasi pada selembar kertas dan kegiatan penutup evaluasi 

berupa soal posttest. Adapun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) terlampir. 

Melalui perhitungan komputer program SPSS versi 21.0, diketahui bahwa skor rata-rata 

(mean) yang dicapai kelompok eksperimen saat posttest sebesar 62,89, mode sebesar 

skor tengah (median) sebesar 64,00 modus sebesar 64 standar deviasi sebesar 10,928, 

dan variansi sebesar 119,410. 1. Nilai Pre-test (data dalam bentuk distribusi frekuensi, 

histogram, mean median, modus) Tabel. 4.3  

 

Distribusi Frekuensi Pretest No Nilai Frekuensi (siswa) 1 20 1 2 24 3 3 28 2 4 32 1 5 36 2 

6 40 2 7 44 1 8 52 3 9 56 2 10 60 1 11 64 4 12 68 2 13 72 1 14 76 2 Jumlah 27 Dari tabel, 

diketahui nilai kelas pretest yang didapat sebelum diberikan perlakuan metode 

pembelajaran Image Streaming. Gambar. 4.1 Histogram Nilai Pretest Tabel 4.4 Mean, 

Median, Modus nilai Pretest Statistics pre test N Valid 27 Missing 0 Mean 48,89 Median 

52,00 Mode 64 Std. Deviation 17,831 Variance 317,949 Berdasarkan hasil perhitungan 

komputer program SPSS versi 21.0, diketahui bahwa skor rata-rata (mean) yang dicapai 

kelas pre-test sebesar 48,89, mode sebesar skor tengah (median) sebesar 52,00 modus 

sebesar 64 standar deviasi sebesar 17,831, dan variansi sebesar 317,949. 2.  

 

Nilai Posttest (data dalam bentuk distribusi frekuensi, histogram, mean median, modus). 

Tabel. 4.5 Distribusi Frekuensi Posttest No Nilai Frekuensi (siswa) 1 36 1 2 48 1 3 40 1 4 

52 1 5 56 2 6 60 2 7 64 1 8 68 1 9 70 3 10 72 2 11 75 4 12 76 2 13 80 2 Jumlah 27 Dari 

tabel, diketahui nilai kelas posttest yang didapat setelah diberikan perlakuan metode 

pembelajaran Image Streaming. Gambar. 4.2 Histogram Nilai Posttest Tabel 4.6 Mean, 

Median, Modus nilai Posttest Statistics post test N Valid 27 Missing 0 Mean 62,89 

Median 64,00 Mode 64 Std.  

 

Deviation 10,928 Variance 119,410 Dapat dilihat hasil perhitungan komputer program 

SPSS versi 21.0, diketahui bahwa skor rata -rata ( mean) yang dicapai kelompok 

eksperimen saat posttest sebesar 62,89, mode sebesar skor tengah (median) sebesar 

64,00 modus sebesar 64 standar deviasi sebesar 10,928, dan variansi sebesar 119,410. 

Pada proses pembelajaran peneliti melakukan dua kali pertemuan pada kelas IVB jadwal 

pelaksanaan pertama melaksanakan test awal (pre-test) yaitu sebelum diberikan 

perlakuan penerapan metode pembelajaran Image Streaming (X) dan test akhir posttest 



yaitu setelah diberikan perlakuan dengan membagikan test berupa test 25 soal pilihan 

ganda pada test pre- test-posttest data untuk membandingkan terhadap nilai rata-rata 

hasil prestasi belajar siswa dari sebelum atau setelah di berikan perlakuan terlampir.  

 

Lampiran. Sebelumnya adanya uji coba Pengujian persyaratan analisis meliputi uji 

normalitas dilakukan untuk mengetahui bahwa distribusi sampel yang diteliti berasal 

dari populasi yang berdistribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan 

program software statistical product and service solution (SPSS) versi 21.0 dengan 

melihat nilai signifikansi pada kolom Kolmogorov Smirnov sebagai berikut. Tabel 4.7 Uji 

Normalitas Tests of Normality kelas Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk Statistic df Sig. 

Statistic df Sig.  

 

prestasi belajar nilai pre-test ,135 27 ,200* ,932 27 ,075 nilai post-test ,096 27 ,200* ,956 

27 ,304 Dasi hasil perhitungan diperoleh nilai L0 atau L Langsung. Jika harga Lhitung < 

Ltabel pada nilai pre-test diperoleh signifikan ,075, maka data berdistribusi normal dan 

pada nilai posttest diperoleh signifikan ,304, maka data berdistribusi normal. Hasil pada 

test awal (pre-test) menunjukkan bahwa hasil nilai rata-rata siswa di kelas IVB hanya 

sebesar 48,89 dibulatkan menjadi 49 dan setelah diberikan perlakuan dengan 

menggunakan penerapan metode Image Streaming hasil prestasi belajar siswa hasil test 

akhir (posttest) bahwa niai rata-rata siswa adalah sebesar 62,89 dibulatkan menjadi 63. 

Kemudian uji homogenitas dengan bantuan program SPSS 21.0.  

 

Syarat agar varian bersifat homogen apabila nilai signifikansi hitung lebih besar dari 

derajat signifikansi yang ditetapkan, yaitu 5% (0,05). Tabel 4.8 Uji Homogenitas Test of 

Homogeneity of Variances prestasi belajar Levene Statistic df1 df2 Sig. 4,150 1 52 ,047 

Maka dapat disimpulkan memiliki varian yang sama atau homogen adapun rumusnya 

sebagai berikut: Keterangan: Jumlah kuadrat dari suatu data Jumlah dari suatu data 

dikuadratkan - N SD²= N-1 N = Banyaknya data Dengan ketentuan sebagai berikut: Jika 

Fhitung = Ftabel maka tidak homogen Jika Fhitung < Ftabel maka homogeny 

PEMBAHASAN Dari pertemuan awal terlihat hanya beberapa siswa aktif dan sebagian 

siswa yang lain tidak memperhatikan bahkan ada yang sedang berjalan bermain dengan 

siswa yang lain. Pada test akhir terlihat semua siswa antusias mengikuti pelajaran 

dengan menggunkan metode pembelajaran Image Streaming.  

 

Peneliti mengajarkan siswa di kelas IVB pada materi tema 8 “DaeTempat ggalku” ajaran2 

LinganTempatTinggalberisi entan materi menjelaskan identifikasi tempo pada lagu 

daerah, menjelaskan jenis-jenis teks fiksi, menjelaskan pengaruh gaya otot terhadap 

gerak benda. Adapun langkah-langkah metode pembelajaran Image Streaming ialah di 

mulai dengan guru meminta siswa duduk santai sambil menutup mata, selanjutnya guru 

mmbantu siswa dengan memberikan pertanyaan- pertanyaan yang sudah disiapkan 



sebagai stimulus latihan berimajinasi agar kepekaan panca inderanya meningkat terakhir 

siswa menuliskan imajinasi pada selembar kertas.  

 

Di lihat pada kelebihan menggunakan metode Image Streaming lebih menekankan 

siswa pada keterampilan menulis lewat imajinasi yang telah di dapat sendiri membuat 

siswa menjadi mandiri dan berkonsentrasi dalam pelajaran yang diajarkan. Sebaliknya 

pada kelemahan metode pembelajaran Image Streaming tidak semua materi pelajaran 

yang di ajarkan dengan penggunaan metode tersebut siswa lebih memahami pelajaran 

yang di ajarkan agar pengaliran bayangan sesuai pada materi, dalam efisien 

penggunaan metode memerlukan waktu yang banyak. Berdasarkan kesimpulan hasil 

Perhitungan statistik menunjukkan bahwa penggunaan metode pembelajaran Image 

Streaming efektif terhadap hasil prestasi belajar siswa kelas IVB di Madrasah Ibtidaiyah 

Plus Al Hamid Banjarmasin.  

 

Dari perhitungan di peroleh nilai signifikan 0,00 mendapatkan hasil pre-test dengan 

rata-rata 49 dan meningkat dari test akhir yaitu mendapat nilai rata-rata 63 termasuk 

dalam predikat cukup dalam KKM. PENUTUP A. Kesimpulan Ptiyanbe“Efektias Pan Image 

Streaming terhadap Prestasi Belajar Siswa di Madrasah Ibtida ih lus HamiBanjsin”. erdas 

hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di kelas IVB berjumlah 27 siswa dengan 

pendekatan penelitian kuantitatif analisis menekankan pada data-data yang berupa 

angka dengan jenis desain eksperimen Pre-eksperimental bentuk One-Group 

Pre-test-Posttest Design. Teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi, dan 

tes.  

 

Instrumen untuk mengukur prestasi belajar menggunakan pre-test dan posttest yang 

berbentuk tes objektif Validitas instrumen tes menggunakan uji prasyarat sebelumnya 

uji normalitas dan homogenitas Teknik analisis data menggunakan Uji Paired Sample t 

test. Pada hasil penelitian test awal pre-test sebelum diberikan perlakukan diperoleh 

nilai rata-rata sebesar 48,89 dibulatkan menjadi 49 dan nilai rata-rata test akhir posttest 

mengalami peningkatan sebesar 62,89 dibulatkan menjadi 63 termasuk dalam predikat 

cukup dalam KKM 70. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai signifikan 0,00 < 0,05.  

 

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode Image Streaming 

efektif terhadap hasil nilai rata-rata prestasi belajar siswa kelas IVB di Madrasah 
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