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ABSTRAK
Ayubi, Aida Al. 2018. Penggunaan Media Alat Peraga untuk Meningkatkan Minat
Belajar dan Hasil Belajar IPA Pokok Bahasan Pernafasan bagi Siswa
Kelas V MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo. Skripsi. Fakultas
Tarbiyah Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Institut Agama
Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Ibu Izza Aliyatul Muna M.Sc.
Kata kunci: Alat Peraga, Minat Belajar dan Hasil Belajar
Proses belajar mengajar merupakan suatu kegiatan agar dapat
mempengaruhi para siswa dalam mencapai tujuan pendidikan. Salah satunya
meningkatkan hasil belajar dan minat belajar siswa. Namun realita yang terjadi di
MI Ma’arif Ngrupit Jenangan kususya kelas V pada pembelajaan IPA pokok
bahasan penafasan, hasil belajar dan minat belajar masih kurang. Siswa tidak
mampu menjawab pertanyaan yang diberikan guru, masih banyak anak-anak yang
ramai pada saat pembelajaran bahkan beberapa anak ngobrol dengan teman
sebangkunya sehingga proses belajar mengajar kurang maksimal. Masalah tersebut
muncul karena guru tidak menggunakan media dalam pembelajaran sehingga siswa
bingung ketika guru menerangkan materi pernafasan yang sifatnya masih abstrak.
Untuk itu mutu pendidikan harus dilaksanakan dengan cara menerapkan media
yang sesuai dan dapat meningkatkan minat belajar dan hasil belajar. Media itu
adalah alat peraga tidak langsung. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini
adalah: 1) Untuk mengetahui peningkatan minat belajar siswa dalam mata pelajaran
IPA kelas V MI Ma’arif Ngrupit, 2) Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar
psikomotorik siswa dalam mata pelajaran IPA kelas V MI Ma’arif Ngrupit, 3)
Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar kognitif siswa dalam mata pelajaran
IPA kelas V MI Ma’arif Ngrupit.
Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas model Kurt Lewin
yang disajikan dalam 2 siklus, dalam setiap siklusnya terdiri dari 4 tahap yaitu:
perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi.
Dari analisis tersebut dapat disimpulkan 1) Alat peraga tidak langsung
dapat meningkatkan minat belajar pada mata pelajaran IPA pokok bahasan
pernafasan. Hal ini dapat dilihat dari perubahan hasil penilaian. Pada siklus I
mencapai 70% dan pada siklus II mencapai 90%. 2) Alat peraga tidak langsung
dapat meningkatkan hasil belajar psikomotorik pada mata pelajaran IPA pokok
bahasan pernafasan sebagai media pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari
perubahan hasil penilaian. Pada siklus I mencapai 85% dan pada siklus II mencapai
100%. 3) Alat peraga tidak langsung dapat meningkatkan hasil belajar kognitif pada
mata pelajaran IPA pokok bahasan pernafasan sebagai media pembelajaran. Hal ini
dapat dilihat dari perubahan hasil penilaian. Pada siklus I yang mencapai KKM
mencapai 65% dan pada siklus II mencapai 95%.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Menurut UU nomor 20 tahun 2003 pendidikan merupakan usaha
sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya
untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa, dan negara.1
Sekolah Dasar (SD) merupakan lembaga pendidikan pertama yang
memegang peranan penting dalam dunia pendidikan guna memberikan dasar
terhadap tingkat pendidikan selanjutnya, sehingga keberhasilan pendidikan di
Sekolah Dasar merupakan landasan keberhasilan tujuan Pendidikan Nasional.
Oleh karena itu, pengelolaan dan penanganan pendidikan dasar yang memadai
demi peningkatan mutu pendidikan sangat diperlukan. Kualitas kehidupan
bangsa sangat ditentukan oleh faktor pendidikan.2
Dalam hal ini proses pendidikan tidak lepas dengan adanya belajar
dan pembelajaran, belajar merupakan suatu proses untuk merubah tingkah laku
sehingga diperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk menjadi lebih baik

1

Hasbullah, Dasar-Dasar Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 4.
Siswanto, “Meningkatkan Hasil Belajar Ipa dengan Menggunakan Alat Peraga Organ
Tubuh Manusia (Torso) Pada Siswa Kelas V SDN Manggisan 01 Tanggul Kabupaten Jember,“
Pancaran, 1 (Februari 2015), 130.
2
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dari sebelumnya. Sedangkan pembelajaran merupakan proses interaksi peserta
didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.3
Menurut Ahmad Susanto ilmu pengetahuan alam yang sering juga
disebut dengan istilah pendidikan sains disingkat menjadi IPA, merupakan
salah satu mata pelajaran pokok dalam kurikukum pendidikan di Indonesia,
termasuk pada jenjang pendidikan sekolah dasar sampai sekolah menengah.
Anggapan sebagian besar peserta didik yang menyatakan bahwa pelajaran IPA
ini sulit adalah benar terbukti dari hasil ujian akhir sekolah yang dilaporkan
oleh Depdiknas masih sangat jauh dari standar yang diharapkan. Ironisnya,
justru semakin tinggi jenjang pendidikan, maka perolehan rata-rata nilai UAS
pendidikan IPA menjadi semakin rendah.4
Masalah pendidikan dan pengajaran merupakan masalah yang cukup
kompleks dimana banyak faktor yang ikut mempengaruhinya. Salah satu faktor
tersebut adalah guru. Guru merupakan komponen pengajaran yang memegang
peranan penting dan utama, karena keberhasilan proses belajar mengajar
sangat ditentukan oleh faktor guru. Tugas guru adalah menyampaikan materi
pelajaran kepada siswa melalui interaksi komunikasi dalam proses belajar
mengajar yang dilakukannya. Keberhasilan guru dalam menyampaikan materi
sangat tergantung pada kelancaran interaksi komunikasi antara guru dan

3
Tutik Rachmawati, Teori Belajar dan Proses Pembelajaran yang Mendidik (Yogyakarta:
Gava Media, 2015), 38.
4
Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar (Jakarta: Kencana,
2013), 165.
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siswanya. Ketidaklancaran interaksi komunikasi membawa akibat terhadap
pesan yang diberikan guru.5
Pembelajaran IPA terutama pada materi alat pernapasan manusia dan
hewan merupakan materi pelajaran kelas V semester 1 yang membutuhkan
pemahaman yang lebih mendalam, materi ini berisi tentang organ tubuh
makhluk hidup yang memiliki fungsi tertentu, salah satunya adalah alat untuk
bernapas. Bernapas merupakan proses pengambilan oksigen dari udara bebas
dan pengeluaran karbondioksida serta uap air. Oksigen merupakan zat yang
diperlukan oleh tubuh dalam proses pembakaran makanan. Pada proses ini
dihasilkan sejumlah energi yang nantinya digunakan untuk melakukan
aktivitas kehidupan.6
Diketahui dari hasil survei bahwa hasil belajar siswa kelas V MI
Ma’arif Ngrupit terhadap mata pelajaran IPA materi alat pernapasan manusia
ternyata masih banyak siswa yang kurang paham akan materi tersebut. Hal ini
dibuktikan dari 20 siswa ada 12 siswa atau sekitar 60% yang belum tuntas
mencapai KKM. Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan sejumlah
murid dan guru

ditemukan faktor-faktor yang menyebabkan siswa

memperoleh nilai di bawah KKM terhadap materi alat pernapasan manusia,
penyebabnya

yaitu

siswa

kurang

berkonsentrasi

dalam

mengikuti

pembelajaran, kurang aktif, kurang paham terhadap penjelasan guru, bermain
sendiri, terkadang merasa bosan. Faktor lain yang menyebabkan hasil belajar

5

Basyiruddin Usman, Asnawir, Media Pembelajaran (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 1.
Umi Kairuroh, “Peningkatan Hasil Belajar IPA Materi Alat Pernapasan Manusia dan
Hewan melalui Model Learning Cycle pada Siswa Kelas V MI Miftahul Huda Kecamatan Tengaran
Kabupaten Semarang Tahun Pelajaran 2015/2016,” (Skripsi, IAIN, Salatiga, 2015), 5.
6
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siswa rendah yaitu guru hanya menggunakan buku sebagai media
pembelajaran. Sehingga anak kurang mengerti dengan konsep ataupun
gambaran yang jelas mengenai organ-organ pernafasan

yang sedang

dipelajari. Selain itu minat dan antusias siswa dalam pembelajaran sangat
kurang hal ini dilihat ketika pembelajaran IPA sedang berlangsung ada anak
yang asik ngobol dengan teman sebangkunya serta ada anak yang tidur ketika
pelajaran sedang berlangsung.7
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa
perubahan yang sangat signifikan terhadap berbagai dimensi kehidupan
manusia baik dalam ekonomi, sosial, budaya maupun pendidikan. Oleh karena
itu agar pendidikan tidak tertinggal dari perkembangan iptek tersebut perlu
adanya

penyesuaan-penyesuaian, terutama sekali yang berkaitan dengan

faktor-faktor pengajaran di sekolah. Salah satu faktor tersebut adalah media
pembelajaran yang perlu dipelajari dan dikuasai guru/calon guru, sehingga
mereka dapat menyampaikan materi pembelajaran kepada para siswa secara
baik, berdaya guna dan berhasil guna.8
Kemajuan teknologi dan pengetahuan akan berpengaruh terhadap
proses pendidikan dan pengajaran, hal ini berakibat menuntut guru-guru atau
staf pengajar harus mampu mempergunakan media, khususnya media
elektronika dalam proses belajar mengajar.9

7
Hasil observasi dan wawancara pada tanggal 11 Febuari 2018 dengan Ibu Puspita selaku
wali kelas V MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo.
8
Basyiruddin Usman dan Asnawir, Media Pembelajaran (Jakarta: Ciputat Pers, 2002),
1.
9
Ibid., 4.
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Salah satu solusi untuk mengatasi faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi minat dan hasil belajar siswa yaitu dengan menerapkan
penggunaan media alat peraga pada mata pelajaran IPA materi alat pernapasan
manusia.

Media

merupakan

sebuah

alat

yang

mempunyai

fungsi

menyampaikan pesan, sedangkan media pembelajaran adalah sebuah alat yang
berfungsi dan dapat digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran. 10
Pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa khususnya pada
penerapan penggunaan media alat peraga ini diharapkan siswa tidak hanya
mendengar keterangan guru tetapi dapat berperan aktif dan dapat belajar secara
konkrit tentang organ pernafasan serta dapat meningkatkan pemahamannya
terhadap konsep yang dipelajari sehingga minat dan hasil belajar siswa dapat
meningkat. Untuk memahami persoalan di atas, maka perlu diadakan
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang berjudul “Penggunaan Media Alat
Peraga untuk Meningkatkan Minat Belajar dan Hasil Belajar IPA Pokok
Bahasan Pernafasan bagi Siswa Kelas V MI Ma’arif Ngrupit Jenangan
Ponorogo”.
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah
Dari hasil penelitian, pada tanggal 11 Januari 2018 di MI Ma’arif
Jenangan Ponorogo,
pelajaran IPA

khususnya kelas V untuk hasil belajar pada mata

sangatlah kurang banyak anak-anak yang mendapat nilai

dibawah KKM, banyak anak yang jawabannya salah ketika menjawab soal
yang berhubungan dengan pencernaan serta pernafasan. Selain itu minat

10

3.

Hujair AH Sanaky, Media Pembelajaran Interaktif-Inovatif (Kaukaba Dipantara: 2015),
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belajar, keaktifan dan partisipasi siswa sangat kurang. Pembelajaran sangat
didominasi oleh guru, selain itu guru tidak menggunakan media apapun serta
hanya menggunakan metode ceramah saat pembelajaran berlangsung.
Karena keterbatasan waktu dan
masalahnya yaitu minat belajar dan

tenaga peneliti membatasi

hasil belajar IPA pokok bahasan

pernafasan. Dalam hal ini peneliti membatasi hasil belajar yaitu hasil belajar
psikomotorik dan hasil belajar kognitif. Media yang digunakan pada saat
pembelajaran yaitu alat peraga tidak langsung. Dalam proses penelitian,
peneliti akan berhenti jika hasil penelitian mencapai 90%.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka
rumusan masalahnya adalah sebagai berikut;
1.

Bagaimana peningkatan minat belajar pada mata pelajaran IPA pokok
bahasan pernafasan dengan menggunakan media alat peraga bagi siswa
kelas V MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo?

2.

Bagaimana peningkatan hasil belajar psikomotorik pada mata pelajaran
IPA pokok bahasan pernafasan dengan menggunakan media alat peraga
bagi siswa kelas V MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo?

3.

Bagaimana peningkatan hasil belajar kognitif pada mata pelajaran IPA
pokok bahasan pernafasan dengan menggunakan media alat peraga bagi
siswa kelas V MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo?
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D. Tujuan Penelitian
Dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai
tujuan sebagai berikut:
1.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan minat belajar pada
mata pelajaran IPA pokok bahasan pernafasan dengan menggunakan
media alat peraga bagi siswa kelas V MI Ma’arif Ngrupit Jenangan
Ponorogo.

2.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar
psikomotorik IPA pokok bahasan pernafasan dengan menggunakan
media alat peraga bagi siswa kelas V MI Ma’arif Ngrupit Jenangan
Ponorogo.

3.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar
kognitif pada mata pelajaran IPA pokok bahasan pernafasan dengan
menggunakan media alat peraga bagi siswa kelas V MI Ma’arif Ngrupit
Jenangan Ponorogo.

E. Manfaat Penelitian
Adapun penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai
berikut:
1.

Manfaat Teoritik
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
pengembangan pendidikan pada umumnya dan dapat memberikan
informasi baru bagaimana cara mengatasi permasalahan yang muncul
dalam proses belajar mengajar khususnya dalam mata pelajaran IPA,
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terutama dalam hal meningkatkan minat dan hasil belajar siswa IPA pokok
bahasan pernapasan manusia dan hewan.
2.

Manfaat praktis
a.

Bagi peneliti
Untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman
dalam melakukan penelitian ilmiah terkait dengan media alat peraga.

b.

Bagi guru
Hasil benelitian ini diharapkan untuk meningkatkan
profesionalisme sebagai seorang guru serta membantu guru dalam
proses pembelajaran IPA dan menyempurnakan sistem pembelajaran
yang dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa.

c.

Bagi siswa
Setelah mengikuti proses pembelajaran IPA dengan
mengunakan alat peraga diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar
serta minat siswa terhadap mata pelajaran IPA.

d.

Bagi sekolah,
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai
bahan pertimbangan bagi lembaga sekolah dalam mengambil langkah
baik itu sikap atau tindakan untuk meningkatkan mina belajar dan
hasil belajar selain itu diharapkan

menjadi bahan rujukan dan

evaluasi pemilihan beragam media serta alat peraga dalam
pembelajaran IPA.
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F. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan pada penelitian tindakan kelas ini terdiri
dari lima bab, yaitu:
Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang
masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian tindakan kelas, manfaat penelitian tindakan kelas, dan sistematika
pembahasan. Bab pertama ini dimaksud untuk memudahkan dalam
memaparkan data.
Bab kedua adalah kajian pustaka yang berisi tentang deskripsi teori,
telaah pustaka terdahulu, kerangka berfikir dan pengajuan hipotesis. Bab ini
dimaksud untuk memudahkan penelitian dalam menjawab hipotesis.
Bab ketiga adalah metode penelitian, yang meliputi objek penelitian
tindakan kelas, lokasi dan karakteristik subyek penelitian tindakan kelas,
variabel yang diamati, prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas, dan
jadwal pelakanaan tindakan kelas.
Bab keempat adalah temuan dan hasil penelitian tindakan kelas yang
berisi gambar singkat tentang lokasi penelitian, penjelasan per-iklus, proses
analisis data per-siklus, dan pembahasan.
Bab lima adalah penutup yang berisi simpulan dan saran. Bab ini
dimaksud agar pembaca dan penulis mudah dalam melihat inti hasil dari
penelitian.
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BAB II
TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI,
KERANGKA BERFIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS
TINDAKAN

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu
Rencana penelitian ini berangkat dari kajian penelitian terdahulu.
Adapun penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut,
pertama Skripsi yang ditulis Selvia Antasari

telaah penelitian

dengan judul upaya

meningkatkan hasil belajar dengan menggunakan alat peraga dalam mata
pelajaran IPA (Penelitian tindakan kelas pokok bahasan perubahan sifat benda
di SDN 2 Tonatan Ponorogo kelas III semester ganjil tahun pelajaran
2014/2015). Hasil penelitian disimpulkan bahwa 1. Alat peraga dapat
meningkatkan kemampuan mengamati siswa dalam proses belajar pada mata
pelajaran IPA pokok bahasan perubahan sifat benda. Hal ini dapat dilihat dari
perubahan hasil penilaian pada siklus I mencapai 88% dan pada siklus II 97%.
2. Alat peraga dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam proses belajar pada
mata pelajaran IPA pokok bahasan perubahan sifat benda. Hal ini dapat dilihat
dari perubahan hasil penilaian pada siklus I mencapai 78% dan pada siklus II
97%. 3. Alat peraga dapat meningkatkan kemampuan mengamati siswa dalam
proses belajar pada mata pelajaran IPA pokok bahasan perubahan sifat benda.
Hal ini dapat dilihat dari perubahan hasil penilaian pada siklus I mencapai 66%
dan pada siklus II 97%. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya
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adalah tempat penelitian selain itu materi pembelajaran peneliti sebelumnya
meneliti hasil belajar dengan pokok bahasan perubahan sifat benda pada kelas
III sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan meneliti hasil belajar serta
minat belajar dengan pokok bahasan pernafasan pada kelas V.11
Telaah penelitian kedua skripsi yang ditulis ditulis Didik Setiawan,
dengan judul penerapan media visual untuk meningkatkan minat belajar siswa
pada mata pelajaran ilmu sosial pokok bahasan perkembangan teknologi. Hasil
penelitian menunjukan penerapan media visual terbukti sangat signifikan 1.
Dalam meningkatkan minat siswa pada mata pelajaran IPS pokok bahasan
perkembangan teknologi di SDN Patihan Wetan dengan hasil sebagai berikut:
pada siklus 1 mencapai 8 siswa atau 57% siklus II mencapai 11 atau 78% dan
siklus III mencapai 14 siswa atau 100%. 2. Dalam meningkatkan keaktifan
siswa ada mata pelajaran IPS pokok bahasan pokok bahasan perkembangan
teknologi di SDN Patihan Wetan dengan hasil sebagai berikut: pada siklus 1
mencapai 7 siswa atau 50%, siklus II mencapai 9 siswa atau 64% dan siklus III
mencapai 13 siswa atau 93%. 3. Dalam meningkatkan hasil belajar siswa ada
mata pelajaran IPS pokok bahasan pokok bahasan perkembangan teknologi di
SDN Patihan Wetan dengan hasil sebagai berikut: paa siklus I mencapai 8
siswa atau 57%, siklus II mencapai 9 siswa atau 64%, dan siklus III mencapai
14 siswa atau 100%. Perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan adalah

11
Selvia Antasari, “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar dengan Menggunakan Alat Peraga
dalam Mata Pelajaran IPA (Penelitian Tindakan Kelas Pokok Bahasan Perubahan Sifat Benda di
SDN 2 Tonatan Ponorogo Kelas III Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2014/2015),” (Skripsi, IAIN,
Ponorogo, 2015), viii.
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tempat, mata pelajaran yang dipelajari, penelitian sebelumnya meneliti IPS
sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu pelajaran IPA. Selain itu
media yang digunakan juga berbeda penelitian sebelumnya menggunakan
media visual sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah, media alat
peraga.12
Telaah penelitian ketiga

skripsi yang ditulis Kumala Cahayani,

dengan judul upaya peningkatan proses dan hasil belajar siswa mata pelajaran
aqidah akhlak terpuji melalui media audio visual (Penelitian Tindakan Kelas
di MIN Tamanarun Magetan kelas III semester genap tahun pelajaran
2010/2011). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses penerapan
media tingkat kinerja proses tanya jawab siswa mengalami peningkatan 50%
pada siklus I, 55% pada silkus II dan 80% pada siklus III. Ketertarikan belajar
siswa terhadap materi dengan media mengalami peningkatan 75% pada siklus
I, 85% pada siklus II, dan 95% pada siklus III. Sedangkan nilai hasil belajar
siswa juga mengalami peningkatan 50% pasa siklus I, 70% pada siklus II, dab
90% pada siklus III. Perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan adalah
tempat, mata pelajaran yang dipelajari, penelitian sebelumnya meneliti Aqidah
Akhlak sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu pelajaran IPA.
Penelitian yang dilakukan meneliti masalah minat belajar dan hasil belajar,
sedangkan peneliti sebelunnya meneliti proses dan hasil belajar. Selain itu
media yang digunakan juga berbeda media yang digunakan penelitian

Didik Setiawan, “Penerapan Media Visual untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa
pada Mata Pelajaran Ilmu Sosial Pokok Bahasan Perkembangan Teknolog”, (Skripsi, IAIN,
Ponorogo, 2013), vi.
12
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sebelumnya adalah media audio visual, sedangkan yang peneltian yang akan
dilakukan yaitu menggunakan mesia alat peraga.13
B. Landasan Teori
1.

Minat Belajar
a.

Pengertian Minat Belajar
Minat belajar berasal dari dua kata, yaitu minat dan belajar,
dua kata ini beda arti, minat adalah kecenderungan jiwa yang relatif
menetap kepada diri seseorang dan biasanya disertai dengan perasaan
senang, menurut Berhart minat timbul atau muncul tidak secara tibatiba melainkan timbul akibat dari partisipasi pengalaman, kebiasaan
pada waktu belajar atau bekerja, dengan kata lain minat dapat menjadi
penyebab kegiatan dan penyebab partisipasi dalam kegiatan.
Sedangkan

pengertian

belajar

adalah

suatu

kegiatan

yang

menimbulkan perubahan tingkah laku yang relatif tetap dan
perubahan itu dilakukan lewat kegiatan atau usaha. Jadi yang
dimaksud dengan minat belajar adalah aspek psikologi seseorang
yang menampakkan diri dalam beberapa gejala

seperti gairah,

keinginan, perasaan suka untuk melakukan yang meliputi mencari
pengetahuan dan pengalaman dengan tarikan seseorang terhadap

13
Kumala Cahayani, “Upaya Peningkatan Proses dan Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran
Aqidah Akhlak Terpuji melalui Media Audio Visual (Penelitian Tindakan Kelas di MIN Tamanarun
Magetan Kelas III Semester Genap Tahun Pelajaran 2010/2011)”, (Skripsi, IAIN, Ponorogo, 2011),
vii.
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belajar yang ditunjukkan melalui keantusiasan, partisipasi serta
keaktifan dalam belajar.14
Minat dapat menjadi sebab suatu kegiatan dan sebagai hasil
dari keikutsertaaan dalam suatu kegiatan. Karena itu minat belajar
adalah kecenderungan hati untuk belajar untuk mendapatkan
informasi, pengetahuan, kecakapan, melalui usaha, pengajaran atau
pengalaman.
The Liang Gie mengatakan minat berarti sibuk, tertarik atau
terlihat sepenuhnya dengan sesuatu kegiatan karena menyadari
pentingnya kegiatan itu. Dengan demikian, minat belajar adalah
keterlibatan sepenuhnya seorang siswa dengan segenap kegiatan
pikiran secara penuh perhatian untuk memperoleh pengetahuan dan
mencapai pemahaman tentang pengetahuan ilmiah yang dipelajari di
sekolah.15
b.

Macam-Macam Minat Belajar
Menurut Rosyidah timbulnya minat pada diri seseorang di
bedakan menjadi dua jenis yaitu minat yang berasal dari pembawaan
dan minat yang timbul karena adanya pengaruh dari luar. Pertama,
minat yang berasal dari pembawaan timbul dengan sendirinya dari
setiap individu, hal ini biasanya dipengaruhi oleh faktor keturunan
atau bakat alamiah. Kedua, minat yang timbul karena adanya

14

Muhammad Faturrohman, Belajar dan Pembelajaran (Yogyakarta: Teras, 2012), 173.
Tiraya Pakpahan, Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran (Jakarta:
Prestasi Pustakarya, 2011), 39.
15
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pengaruh dari luar diri individu timbul seiring dengan proses
perkembangan individu yang bersangkutan. Minat ini sangat
dipengaruhi oleh lingkungan, dorongan orang tua, dan kebiasaan atau
adat.
Gagne membedakan sebab timbulnya minat pada diri
seseorang ada dua macam yaitu minat spontan dan minat berpola.
Minat spontan yaitu minat yang timbul secara spontan dalam diri
sseorang tanpa dipengaruhi oleh pihak luar. Adapun minat terpola
adalah minat yang timbul sebagai akibat adanya engaruh dari
kegiatan-kegiatan yang terencana dan terpola, misalnya dalam
kegiatan belajar mengajar baik di lembaga sekolah maupun di luar
sekolah.16
Kuder mengelompokkan jenis-jenis minat menjadi sepuluh
macam yaitu 1) Minat terhadap alam sekitar. 2) Minat mekanis. 3)
Minat hitung menghitung. 4) Minat terhadap ilmu pengetahuan. 5)
minat persuasif. 6) Minat seni. 7) Minat literer. 8) Minat musik. 9)
Minat layanan sosial. 10) Minat klerikal.17
c.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Belajar
Pada prinsipnya faktor yang mempengaruhi minat baca serta
minat belajar siswa sama dengan faktor yang mempengaruhi minat
belajar. Karena membaca merupakan salah satu aktivitas belajar.

16

Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar
Prenadamedia Grup, 2015), 57.
17
Ibid., 60.
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Dilihat dari segi asalnya maka paling tidak ada dua faktor yang
mempengaruhi minat baca dan minat belajar yaitu faktor internal dan
faktor eksternal diantaranya adalah:
1) Pemupukan minat baca dalam keluarga.
Dapat disaksikan ada keluarga yang didalamnya
dihidupkan budaya membaca, maka anak-anak memiliki
kemungkinan yang besar untuk mempunyai minat baca yang
baik. Tidak terbinanya minat baca sejak masa anak-anak bisa
mengakibatkan pihak luar dipersalahkan, seperti kurangnya buku
bacaan, guru atau pihak sekolah tidak mampu memotivasi
belajar, dan masyarakat yang tertinggal dari budaya baca.
2) Imbas era globalisasi
Kaitannya
berpendapat

bahwa

dengan
ia

era

globalisasi,

mempengaruhi

ada

yang

budaya

baca.

Menjemurnya sarana informasi selain buku jelas mempengaruhi
cara manusia memperoleh ilmu pengetahuan, dengan televisi
suatu misal manusia tinggal menggunakan secara mudah dan
menyenangkan tanpa harus bersusah payah mencari dan
menelaah serta merenungkan melalui kegiatan membaca. Oleh
karena itu manusia bisa semakin menjauh dari budaya membaca
buku yang dengan tegas menuntut daya konsentrasi.

21

3) Sulitnya mendapat lapangan kerja.
Salah satu faktor yang mempengaruhi minat baca
pelajar di Indonesia adalah kondisi dunia pekerjaan. Banyaknya
lulusan pendidikan sekolah menjadi pengangguran sebagai
fenomena ketimpangan bidang ketenagakerjaan dengan bidang
pendidikan, akan menimbulkan dampak yang nyata terhadap
minat baca dikalangan pelajar. Banyak peserta didik yang
terjangkit kelesuan, motivasi, dan minat belajarnya menurun.
Yang terpenting bagi mereka mendapat ijasah.18
Sedangkan menurut Tiraya minat sebagai salah satu aspek
psikologi dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari dalam maupun
luar. Dilihat dari dalam diri siswa, minat dipengaruhi oleh cita-cita,
keinginan, kebutuhan, bakat, dan kebiasaan. Sedangkan bila dilihat
dari faktor luar, minat dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi
lingkungan. Faktor luar tersebut dapat berupa kelengkapan sarana dan
prasarana, pergaulan dengan tua dan anggapan masyarakat terhadap
suatu objek serta latar belakang sosial budaya.

18

Muhammad Faturrohman, Belajar dan Pembelajaran (Yogyakarta: Teras, 2012), 173.
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d.

Indikator Minat
Adapun indikator dari minat belajar adalah 1) Perasaan
senang, 2) Ketertarikan untuk belajar, 3) menunjukkan perhatian saat
belajar, 4) keterlibatan dalam belajar.19

2.

Hasil Belajar
a.

Pengertian Hasil Belajar
Sudjana mengungkapkan bahwa penilaian hasil belajar
adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang
dicapai siswa dengan kriteria tertentu. hal ini mengisyaratkan bahwa
objek yang dinilainya adalah hasil belajar siswa. Hasil belajar pada
hakikatnya merupakan perubahan tingkah laku setelah melalui proses
belajar mengajar. Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian
luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Penilaiaan
dengan pengukuran hasil belajar dilakukan dengan mengunakan tes
hasil belajar, terutama hasil belajar kognitif berkenaan dengan
penguasaan bahan pengajaran sesuai dengan tujuan pendidikan.20
Makna hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang terjadi
pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif serta
psikomotorik sebagai hasil dari kegiatan belajar. Hasil belajar dapat
diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari
materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang

19
Wahyudin Zarkasyi, Penelitian Pendidikan Matematika (Bandung: Refika Aditama,
2017), 93.
20
Abdul Majid , Penilaian Autentik (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 27.
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diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah materi pelajaran tertentu.
Secara sederhana yang dimaksut dengan hasil belajar adalah
kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar,
karena belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari sesorang yag
berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang
relatif menetap.
b.

Macam-Macam Hasil Belajar
Hasil belajar sebagaimana telah dijelaskan di atas meliputi
pemahaman konsep (aspek kognitif), keterampilan Proses (aspek
psikomotorik), dan sikap (aspek afektif). Untuk lebih jelasnya dapat
dijelaskan sebagai berikut:
1) Pemahaman Konsep
Menurut Bloom diartikan sebagai kemampuan untuk
menyerap arti dari materi atau bahan yang dipelajari.
Pemahaman adalah seberapa besar siswa mampu menerima,
menyerap, dan memahami pelajaran yang diberikan oleh guru
kepada siswa atau sejauh mana siswa dapat memahami serta
mengerti apa yang ia baca atau yang ia rasakan berupa hasil
penelitian atau observasi langsung yang ia lakukan.
Pemahaman dapat dikategorikan kepada beberapa
aspek, dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:
a)

Pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan
dan menginterprestasikan sesuatu, ini berarti bahwa
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seseorang yang telah memahami sesuatu atau telah
memperoleh pemahaman akan mampu menerangkan atau
menjelaskan kembali apa yang telah ia terima. Selain itu,
bagi yang telah memehami tersebut, maka ia mampu
memberikan interpretasi atau menafsirkan secara luas sesuai
dengan keadaan yang ada di sekitarnya, ia mampu
menghubungkan dengan kondisi yang ada saat ini dan yang
akan datang.
b)

Pemahaman bukan sekedar mengetahui, yang biasanya
hanya sebatas mengingatkan kembali pengalaman dan
memproduksi apa yang pernah dipelajari. Bagi orang yang
benar-benar telah paham ia akan

mampu memberikan

gambaran, contoh, dan penjelasan

yang lebih luas dan

memadai.
c)

Pemahaman lebih dari sekedar mengetahui, karena
pemahaman melibatkan proses mental yang dinamis.
Dengan memahami ia akan mampu memberikan uraian dan
penjelasan yang lebih kreatif, tidak hanya memberikan
gambaran dalan satu contoh saja tetapi tetapi memberikan
gambaran yang lebih luas dan baru sesuai dengan kondisi
saat ini.

d)

Pemahaman merupakan suatu proses bertahap yang masingmasing tahap mempunyai kemampuan tersendiri seperti,

25

menerjemahkan,

menginterpretasikan,

ekstrapolasi,

aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi.
Menurut Dorothy J dalam Nursid Sumaatmadja konsep
merupakan sesuatu yang tergambar dalam pikiran, suatu
pemikiran, gagasan, atau suatu pengertian. Jadi konsep ini
merupakan suatu yang melekat dalam hati seseorang dan
tergambar dalam pemikiran, gagasan, atau suatu pengertian.
Seseorang yang telah memiliki konsep berarti orang tersebut
telah memiliki pemahaman yang jelas tentang suatu konsep atau
citra mental tentang sesuatu. Sesuatu tersebut dapat berupa objek
konkrit maupun gagasan yang abstrak.21
Untuk mengukur hasil belajar siswa yang berupa
pemahaman konsep, guru dapat melakukan evaluasi produk
sehubungan dengan evaluasi produk ini W.S Winkel menyatakan
bahwa melalui produk dapat diselidiki apakah dan sampai
seberapa jauh suatu tujuan intruksional telah tercapai. Semua
tujuan itu merupakan hasil belajar yang seharusnya diperoleh
siswa. Dapat diketahui bahwa hasil belajar siswa erat
hubungannya dengan tujuan intruksional (pembelajaran) yang
telah dirancang guru

sebelum melaksanakan proses belajar

mengajar.

21
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Evaluasi

produk

dapat

dilaksanakan

dengan

mengadakan berbagai macam tes, baik secara lisan maupun
secara tertulis. Dalam pembelajaran di SD umumnya ters
diselenggarakan dalam berbagai bentuk ulangan, baik dalam
bentuk ulangan harian, ulangan semester maupun ulangan
umum.
2) Keterampilan Proses
Keterampilan proses merupakan keterampilan yang
mengarah kepada pembangunan kemampuan mental, fisik, dan
sosial yang mendasar sebagai penggerak kemampuan yang lebih
tinggi dalam diri individu siswa. Keterampilan berarti
kemampuan menggunakan pikiran nalar, dan perbuatan secara
efektif dan efisien untuk mencapai suatu hasil tertentu termasuk
kreativitasnya. Dalam hal ini keterampilan proses dibagi menjadi
dua tingkatan yaitu keterampilan proses tingkat dasar (observasi,
klarifikasi, komunikasi, pengukuran, prediksi dan inference)
serta keterampilan proses terpadu (menentukan variabel,
penyusunan tabel data, penyusunan grafik, memberi hubungan
variabel, memproses data, menganalisis penyelidikan, menyusun
hipotesis,

menentukan

variabel

secara

operasional,

merencanakan penyelidikan, dan melakukan exsperimen).
3) Sikap
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Sikap tidak hanya merupakan aspek mental semata,
melainkan mencakup pula aspek respons fisik. Jadi sikap ini
harus ada kekompakan antara mental dan fisik secara serempak.
Jika mental saja yang dimunculkan maka belum tampak secara
jelas sikap seseorang yang ditunjukkannya. Dalam hubungannya
dengan hasil belajar siswa sikap ini lebih diarahkan pada
pengertian pemahaman konsep. Dalam pemahaman konsep,
maka domain yang sangat berperan adalah domain kognitif.22
Benyamin Bloom secara garis besar membagi hasil belajar
menjadi tiga ranah yakni ranah kognif, afektif dan psikomotorik.23
Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual
yang terdiri dari enam aspek yakni pengetahuan atau ingatan,
pemahaman, aplikasi, sintesis dan evaluasi kedua aspek pertama
disebut kognitif tingkat rendah dan keempat aspek lainnya termasuk
kogniti tingkat tinggi.
Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima
aspek, yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi,
dan internalisasi.
Ranah psikomotoris berkenaan dengan hasil belajar
keterampilan dan kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah

22
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psikomotoris yakni, gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar,
kemampuan perseptual, keharmonisan atau ketepatan, gerakan
keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif dan interpretatif.24
c.

Ciri-Ciri Hasil Belajar
Ciri-ciri hasil belajar adalah adanya perubahan tingkah laku
dalam diri individu. Artinya seseorang yang telah mengalami proses
balajar itu akan berubah tingkah lakunya. Tetapi tidak semua
perubahan tingkah laku adalah hasil belajar. Perubahan tingkah laku
sebagai hasil belajar mempunyai ciri sebagai berikut:
1) Perubahan yang disadari, artinya individu yang melakukan
proses

pembelajaran

menyadari

bahwa

pengetahuan,

keterampilannya telah bertambah, ia percaya terhadap dirinya
dan sebagainya.
2) Perubahan yang bersifat kontinu (berkesinambungan) perubahan
tingkah laku sebagai hasil belajar akan berkesinambungan,
artinya suatu perubahan yang

telah terjadi

menyebabkan

terjadinya perubahan tingkahlaku yang lain.
3) Perubahan yang bersifat fungsional, artinya perubahan yang
telah diperoleh sebagai hasil pembelajaran memberikan manfaat
bagi individu yang bersangkutan.

24
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4) Perubahan yang bersifat positif, artinya terjadi adanya
pertambahan perubahan dalam individu.
5) Perubahan yang diperoleh itu senantasa bertambah sehingga
berbeda dengan keadaan sebelumnya.
6) Perubahan yang bersifat aktif, artinya perubahan itu tidak terjadi
dengan sendirinya akan tetapi melalui aktivitas individu.
7) Perubahan yang bersifat permanen, artinya perubahan yang
terjadi sebagai hasil belajar akan berada secara kekal dalam diri
individu
8) Perubahan yang bertujuan dan terarah, artinya perubahan itu
terjadi karena ada sesuatu yang akan dicapai.25
d.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar
Secara garis besar faktor-faktor yang mempengaruhi hasil
belajar dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu yang bersumber dari
dalam diri manusia yang belajar, yang disebut faktor sebagai faktor
internal, dan faktor yang bersumber dari luar diri manusia yang
disebut sebagai faktor eksternal.
1)

Faktor–faktor yang bersumber dari dalam diri manusia dapat
diklarifikasikan menjadi dua, yaitu faktor biologis dan faktor
psikologis. Yang dapat dikategorikan sebagai faktor biologis
adalah usia, kematangan dan kesehatan sedangkan yang dapat

25

Tutik Rachmawati, Teori Belajar dan Proses Pembelajaran yang Mendidik (Yogyakarta:
Gava Media, 2015), 37-38.
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dikategorikan sebagai faktor psikologis adalah kelelahan,
suasana hati, motivasi, minat dan kebiasaan belajar.
2)

Faktor-faktor yang bersumber dari luar diri manusia yang belajar
dapat dikategorikan menjadi dua juga yaitu faktor manusia dan
faktor non manusia seperti alam, benda , hewan dan lingkungan
fisik.26
Dengan demikian semakian jelas bahwa hasil belajar siswa

merupakan hasil dari suatu proses yang didalamnya terlibat sejumlah
faktor yang mempengaruhinya. Tinggi rendahnya hasil belajar
sesorang dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut, faktor-faktor yang
dapat mempengaruhi hasil belajar diantaranya kecerdasan, kesiapan
anak, bakat anak, kemauan belajar, minat, model penyajian materi,
pribadi dan sikap guru, suasana belajar, kompetensi guru dan kondisi
masyarakat.27
3.

Media dan Alat Peraga
a.

Pengertian Media dan Alat Peraga
Secara harfiah kata media memiliki arti “perantara” atau
“pengantar” Association For Education And Communication
Technology (AECT) mendefinisikan media yaitu segala bentuk yang
dipergunakan untuk suatu proses penyaluran informasi. Sedangkan
Education Association mendefinisikan sebagai benda yang dapat

26

Suhasimi Arikunto, Managemen Pengajaran (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), 21.
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dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan beserta
instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar
mengajar, dapat mempengaruhi efektifitas program intruksional.
Media merupakan sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat
merangsang pikiran, kemauan audien sehingga dapat mendorong
terjadinya proses belajar pada dirinya. Penggunaan media secara
kreatif akan memungkinkan siswa belajar lebih baik dan dapat
meningkatkan performan mereka sesuai dengan tujuan yang ingin
dicapai. 28
Media pembelajaran adalah sarana atau alat bantu
pendidikan yang dapat dipergunakan sebagai perantara dalam proses
pembelajaran untuk mempertinggi keefektifitas dan efisiensi dalam
mencapai tujuan pengajaran. Dalam pengertian yang lebih luas media
pembelajaran adalah alat, metode dan teknik yang digunakan dalam
rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara
pengajar dan pembelajar dalam proses pembelajaran di kelas.29
Alat peraga adalah media alat bantu pembelajaran dan
segala macam benda yang digunakan untuk memperagakan materi
pembelajaran. Alat peraga di sini mengandung pengertian bahwa
segala sesuatu yang masih abstrak, kemudian dikonkritkan dengan
menggunakan media alat agar dapat dijangkau dengan pikiran yang
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sederhana dan dapat dilihat, dipandang, dan dirasakan. Dengan
demikian alat peraga lebih khusus dari media dan teknolgi
pembelajaran karena berfungsi hanya untuk memperagakan materi
pembelajaran yang bersifaf abstrak. Secara garis besar alat peraga
merupakan alat-alat yang digunakan guru yang berfungsi membantu
guru dalam proses mengajarnya dan membantu peserta didik dalam
proses belajarnya.30
Alat peraga adalah salah satu media pembelajaran yang
merupakan bentuk penggambaran mekanisme kerja suatu benda. Alat
peraga memiliki fungsi untuk memperagakan peristiwa, kegiatan,
fenomena, atau mekanisme kerja suatu benda. Alat peraga dapat
memuat ciri dan bentuk dari konsep materi ajar yang digunakan untuk
memperagakan materi yang berupa penggambaran mekanisasi,
peristiwa dan kegiatan sehingga materi bisa lebih mudah dipahami
oleh siswa. Selain itu, alat peraga dapat membuat interaksi antara
siswa selama pembelajaran, karena ikut menjelaskan ulang materi
dengan menggunakan media sehingga lebih dipahami.31
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b.

Manfaat Media Pembelajaran
Sedangkan manfaat dari media pembelajaran baik secara
umum maupun khusus sebagai alat bantu pembelajaran bagi pengajar
dan pembelajar adalah:
1) Pengajaran lebih menarik perhatian pembelajar sehingga dapat
menumbuhkan motivasi belajar.
2) Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya, sehingga dapat
lebih difahami pembelajar, serta memungkinkan pembelajar
menguasai tujuan pengajaran dengan baik,
3) Metode pembelajaran

bervariasi, tidak semata-mata hanya

komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata lisan pengajar,
pembelajaran tidak bosan, dan pengajar tidak menghabiskan
tenaga.
4) Pembelajar lebih banyak melakukan kegiatan pembelajaran
sebab tidak hanya mendengarkan penjelasan dari pengajar saja
tetapi juga aktivitas lain yang dilakukan seperti mengamati,
melakukan, mendemonstrasian dan lain-lain.32
c.

Perbedaan Media dan Alat Peraga
Dalam pembicaraan sehari-hari biasanya alat pelajaran, alat
peraga dan media pembelajaran sering dicampuradukkan satu sama
lain. Sebuah alat mungkin dapat disebut sebagai alat pelajaran dan
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Hujair AH Sanaky, Media Pembelajaran Interktif dan Inovatif (Yogyakarta: Kaukaba
Dipantara, 2015), 5-7.
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sekaligus juga dapat dikatakan sebagai alat peraga dan sebagainya.
Suatu benda lain pada suatu saat menjadi alat pelajaran, tetapi disaat
lain juga berubah menjadi alat peraga.
Pemisahan

atas alat pelajaran, alat peraga dan media

pembelajaran sesungguhnya dapat terjadi sewaktu benda yang
dimaksud dapat digunakan atau karena fungsi benda tersebut telah
masuk kedalam salah satu jenis yang berhubungan dengan sebagian
besar dari fungsi alat tersebut atau karena benda tersebut sudah
berfungsi tetap.33
d.

Macam-Macam Media Pembelajaran
Media pembelajaran apabila dilihat dari sudut pandang yang
luas, tidak hanya terbatas pada alat-alat audio, visual, audio-visual
saja melainkan sampai pada tingkah laku pengajar dan kondisi pribadi
pembelajar. Maka media pembelajaran dapat diklasifikasikan sebagai
berukut;
1)

Bahan bahan yang mengutamakan kegiatan membaca atau
dengan menggunakan simbol-simbol kata visual berupa bahanbahan cetakan dan bacaan.

2)

Alat-alat audio-visual, alat alat tergolong yang tergolong dalam
kategori ini yaitu media proyeksi (slide, overheda projector, film
dan LCD), media non proyeksi, (papan tulis, poster, papan tepel,

33
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kartun, papan planel dll), benda tiga dimensi (benda tiruan,
diorama, boneka, topeng, dan musium sekolah).
3)

Media yang menggunakan teknik atau masinal yaitu slide, film
strif, film rekaman, radio televisi, video, VCD, laboratorium
elektronik, perkakas otoinstruktif, ruang kelas otomatis, sistem
interkomunikasi, komputer internet.

4)

Kumpulan benda-benda yaitu berupa peninggalan sejarah
dokumentasi, bahan-bahan yang memiliki nilai sejarah, jenis
kehidupan, mata pencaharian, industri perbankan, perdagangan,
pemerintahan, agama, kebudayaan, politik, dan lain-lain.

5)

Contoh-contoh kelakuan, perilaku pengajar. Pengajar memberi
contoh perilaku atau sesuatu perbuatan.34

e.

Macam-Macam Alat Peraga
Alat alat yang digunakan pengajar untuk memperagakan
atau memperjelas pelajaran atau alat bantu pendidikan dan pengajaran
yang

berupa

perbuatan-perbuatan

dan

benda-benda

yang

memudahkan memberi pengertian kepada pembelajar dari perbuatan
yang abstrak sampai kepada yang konkrit. Bertitik tolak dari segi
fungsi alat-alat tersebut maka alat peraga dapat dibedakan menjadi
tiga yaitu:
1)

Alat peraga langsung, yaitu pengajar menerangkan dengan
menunjukkan

34

Ibid., 44-45.

benda-benda

sesungguhnya.

Benda-benda
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tersebut dapat dibawa ke kelas, atau pembelajar diajak kelokasi
dimana benda atau alat itu berada.
2)

Alat peraga tidak langsung, yaitu pengajar mengadakan
pengganti terhadap benda yang sesungguhnya (benda tiruan atau
miniatur, film side, foto, gambar, sketsa, atau bagan) dalam
pembelajaran di kelas.

3)

Alat peraga atau peragaan berupa perbuatan pengajar atau
kegiatan yang dilakukan pengajar. Contoh ketika pengajar
menerangkan bagaimana orang senam, sholat, wudhu, tawaf,
membaca

dan

menggunakan
memperagakan

sebagainya
alat

peraga

perbuatan

maka
tetapi
tersebut

pengajar

tidak

pengajar
dalam

perlu

Langsung

pembelajaran

dikelas.35
f.

Ciri-Ciri Media Pendidikan
Berdasarkan uraian diatas tentunya suatu media memiliki
ciri khas tersendiri. Ciri-ciri media pendidikan yaitu:
1) Ciri fiksatif
Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam,
menyimpan, melestarikan, merekonstruksi suatu peristiwa atau
objek. Suatu peristiwa atau objek dapat diurut dan disusun
kembali dengan media seperti fotografi, video tape, audio tape,

35
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disket komputer, dan film. Suatu objek yang telah diambil
gambarnya dengan kamera dengan mudah dapat direduksi
dengan mudah kapan saja diperlukan, dengan ciri fiksatif ini,
media memungkinkan suatu rekaman kejadian atau objek yang
terjadi pada satu waktu tertentu ditransportasikan tanpa
mengenal waktu.
2) Ciri manipulatif
Transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan
karena media memiliki ciri manipulatif. Kejadian yang memakan
waktu berhari-hari dapat disajikan dalam waktu dua atau tiga
menit dengan teknik pengambilan gambar time-lapse recording.
Memanipulasi kejadian atau objek dengan jalan mengedit hasil
rekaman dapat menghemat waktu.
3) Ciri distributif
Ciri distributif dari media memungkinkan suatu objek
atau kejadian ditransportasikan melalui ruang dan secara
bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah besar
siswa dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai
kejadian itu. Dewasa ini distribusi media tidak hanya terbatas
pada satu kelas atau beberapa kelas pada sekolah-sekolah di
dalam suatu wilayah tertentu, tetapi juga media itu misalnya,
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rekaman video, audio, disket komputer, dapat disebarkan
keseluruh penjuru tempat yang diinginkan kapan saja.36
g.

Alasan Seorang Guru Tidak Menggunakan Media
Masalah yang sering ditemui di lapangan atau di sekolah,
mengapa sampai saat ini masih ada guru yang enggan menggunakan
media dalam mengajar, terdapat sekurang-kurangnya tujuh alasan
guru tidak menggunakan media pembelajaran yaitu.
1)

Menggunakan media itu repot, mengajar dengan menggunakan
media itu memerlukan persiapan apalagi jika menggunakan
media OHP, audio visual, VCD, slide, proyektor atau internet.

2)

Media itu canggih dan mahal, tidak selalu media itu harus
canggih dan mahal. Nilai penting dari sebuah media
pembelajaran bukan terletak pada kecanggihannya (apalagi
harganya yang mahal) namun pada efektifitas dan efisiensi
dalam membantu proses pembelajaran.

3)

Media itu hiburan (membuat siswa main-main, tidak serius),
alasan ini sudah jarang ditemui di sekolah, namun tetap ada.
Menurut pendapat orang terdahulu belajar itu harus dengan
serius. Belajar itu harus mengerutkan dahi. Media itu identik
dengan hiburan, hiburan adalah hal yang berbeda dengan belajar.

36
Ahzar Arsyad dan Asfah Rahman, Media Pembelajaran (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2013), 15-17.
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4)

Tidak tersedia, tidak tersedia pembelajaran di sekolah, mungkin
ini merupakan alasan yang masuk akal. Tetapi seorang guru
tidak

boleh

menyerah

begitu

saja.

Ia

adalah

orang

profesionalyang harus kreatif, inovatif, dan banyak inisiatif.
5)

Kebiasaan menikmati ceramah atau bicara, metode mengajar
dengan menggunakan ceramah adalah hal yang enak, bicara itu
memang nikmat. Inilah kebiasaan yang sulit dirubah, seorang
guru cenderung menggulang cara guru-gurunya yang dahulu
mengajar dengan menggunakan verbal lebih mudah, tidak
memerlukan persiapan mengajar yang banyak, jadi lebih enak
untuk guru.

6)

Kurangnya penghargaan dari atasan, kurangnya penghargaan
dari atasan mungkin adalah alasan yang masuk akal. Sering
terjadi bahwa guru yang mengajar dengan media pembelajaran
yang dipersiapkan lebih baik, kurang mendapatkan penghargaan
dari pimpinan sekolah atau pimpinan yayasan.37

4.

Ilmu Pengetahuan Alam
a.

Hakikat Ilmu Pengetahuan Alam
Sains atau IPA adalah usaha manusia dalam memahami
alam semesta melalui pengamatan yang tepat pada sasaran, serta
menggunakan prosedur dan dijelaskan dengan penalaran sehingga

37

Rostina Sundayana, Media dan Alat Peraga dalam Pembelajaran Matematika (Bandung:
Alfabeta, 2015), 30-32.
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mendapatkan suatu kesimpulan. Dalam hal ini para guru khususnya
yang mengajar sains disekolah dasar diharapkan mengetahui dan
mengerti hakikat pembelajaran IPA, sehingga dalam pembelajaran
IPA guru tidak kesulitan dalam mendesain dan melaksanakan
pembelajaran. Siswa yang melakukan pembelajaran juga tidak
mendapat kesulitan dalam memahami konsep sains.
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 alam sebagai produk, proses dan sikap. lebih lanjut
bahwa IPA juga memiliki karakteristik sebagai dasar untuk
memahaminya , karakteristik tersebut adalah: 1) IPA merupakan
kumpulan konsep, prinsip, hukum dan teori, 2) proses ilmiah dapat
berupa fisik dam mental serta mencermati fenomena alam, termasuk
juga penerapannya, 3) sikap keteguhan hati, keingintauan, dan
ketekunan dalam menyingkap rahasia alam, 4) IPA tidak dapat
membuktikan semua akan tetapi hanya sebagian atau beberapa saja,
5) kebenaran IPA bersifat subjektif, dan bukan kebenaran objektif.38
b.

Alat Pernafasan
Pembelajaran IPA terutama pada materi alat pernapasan
manusia dan hewan merupakan materi pelajaran kelas V semester 1

38

Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar, (Jakarta:
Prenadamedia Grup, 2015), 165-170.
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yang membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam, Materi ini
berisi tentang organ tubuh makhluk hidup yang memiliki fungsi
tertentu, salah satunya adalah alat untuk bernapas. Bernapas
merupakan proses pengambilan oksigen dari udara bebas dan
pengeluaran karbondioksida serta uap air. Oksigen merupakan zat
yang diperlukan oleh tubuh dalam proses pembakaran makanan.
Pada proses ini dihasilkan sejumlah energi yang nantinya digunakan
untuk melakukan aktivitas kehidupan.39
Salah satu ciri makhluk hidup adalah bernapas. Pada
tumbuhan, kegiatan bernapas tidak tampak dengan jelas. Akan tetapi,
kegiatan bernapas pada manusia dan hewan lebih mudah untuk
diamati. Bernapas merupakan proses pengambilan oksigen dari udara
bebas dan pengeluaran karbondioksida serta uap air. Oksigen
merupakan zat yang diperlukan oleh tubuh dalam proses pembakaran
zat makanan. Pada proses ini dihasilkan sejumlah energi yang
nantinya digunakan untuk melakukan aktivitas kehidupan. Udara
dapat masuk dan keluar tubuh karena kerja alat pernapasan.40
Udara masuk dan keluar tubuh manusia melalui saluran
pernapasan yang terdiri dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru
Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai alat pernapasan manusia
adalah sebagai berikut:

39
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Kabupaten Semarang Tahun Pelajaran 2015/2016,”(Skripsi, IAIN, Salatiga, 2015), 5.
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1) Hidung
Hidung diamati dari luar terdiri dari batang hidung dan
dua lubang (rongga hidung). Hidung bagian dalam dilapisi oleh
selaput mukosa. Permukaan selaput mukosa menghasilkan lendir
yang berfungsi untuk melembapkan dan menghangatkan udara
dari luar sebelum masuk ke paru-paru. Di permukaan mukosa
terdapat rambut-rambut yang berfungsi menyaring debu atau
kotoran dalam udara yang masuk ke rongga hidung.
2) Tenggorokan atau Trakea
Tenggorokan

merupakan

alat

pernapasan

yang

menghubungkan hidung dengan paru-paru. Bagian atas
tenggorokan terdapat jakun, pita suara, dan epiglotis. Epiglotis
adalah katup yang terdapat di pangkal tenggorokan. Fungsi
epiglotis

adalah mengatur supaya makanan masuk ke

kerongkongan dan udara masuk ke tenggorokan.

Pada

tenggorokan terdapat bulu-bulu halus yang berfungsi untuk
menyaring udara dari kotoran yang masih dapat lolos ke
tenggorokan. Ujung trakea bercabang menjadi dua bagian.
Cabang-cabang ini disebut bronkus. Bronkus terdiri dari bronkus
kiri yang menuju ke paru-parusebelah kiri dan bronkus kanan
yang menuju ke paru-paru sebelah kanan. Setiap ujung bronkus
bercabang-cabang yang semakin menyempit hingga seperti
ranting yang disebut bronkiolus
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3) Paru-paru
Paru-paru manusia ada sepasang, yaitu paru-paru kiri
dan paru paru kanan. Paru-paru terletak di dalam rongga dada
dan dilindungi oleh tulang rusuk. Bagian bawah paru-paru
berbatasan dengan diafragma. Bagian luar paru-paru dilapisi
suatu selaput yang disebut pleura. Bagian dalam paru-paru terdiri
dari gelembung-gelembung halus yang disebut alveolus.
alveolus merupakan tempat terjadinya pertukaran antara oksigen
dengan karbondioksida. Udara masuk ke paru-paru karena dua
hal. Pertama karena kontraksi otot antar tulang rusuk, sehingga
tulang rusuk terangkat. Kedua karena kontraksi otot sekat rongga
dada (diafragma), sehingga diafragma mendatar. Terangkatnya
tulang rusuk dan mendatarnya diafragma mengakibatkan rongga
dada

membesar.

Membesarnya

rongga

dada

diikuti

mengembangnya paru-paru sehingga udara masuk ke paru-paru.
Udara keluar dari paru-paru juga karena dua hal. Pertama, karena
mengendurnya otot antar tulang rusuk, sehingga tulang rusuk
turun. Kedua karena mengendurnya otot diafragma sehingga
diafragma

melengkung

melengkungnya

diafragma

Turunnya

tulang

mengakibatkan

rusuk

dan

rongga

dada

mengecil. Mengecilnya rongga dada diikuti mengempisnya
paruparu, sehingga udara keluar dari paru-paru. Masuk dan
keluarnya udara pernapasan yang disebabkan oleh naik dan
turunnya tulang rusuk disebut pernapasan dada. Sedangkan
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masuk dan keluarnya udara pernapasan karena mendatar dan
melengkungnya diafragma disebut pernapasan perut.41

C. Kerangka Berfikir
Berdasarkan

dari landasan teori dan telaah penelitian terdahulu,

maka dapat diajukan kerangka berfikir dalam penelitian;
1.

Jika penggunaan media alat peraga digunakan dalam pembelajaran IPA,
maka akan terjadi peningkatan hasil belajar siswa dalam mengikuti
kegiatan pembelajaran IPA pokok bahasan pernafasan di MI Ma’arif
Ngrupit Jenangan Ponorogo.

2.

Jika penggunaan media alat peraga digunakan dalam pembelajaran IPA,
maka akan terjadi peningkatan minat belajar siswa dalam mengikuti
kegiatan pembelajaran IPA pokok bahasan pernafasan di MI Ma’arif
Ngrupit Jenangan Ponorogo.

D. Pengajuan Hipotesis Tindakan Kelas
Hipotesis tindakan dalam penelitian tindakan kelas (PTK) ini adalah;
1.

Media alat peraga dapat meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran
IPA siswa kelas V pokok bahasan pernafasan di MI Ma’arif Ngrupit
Jenangan Ponorogo.

2.

Media alat peraga dapat meningkatkan minat belajar siswa pada mata
pelajaran IPA siswa kelas V pokok bahasan pernafasan di MI Ma’arif
Ngrupit Jenangan Ponorogo.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Objek Penelitian
Penelitian ini dilaksanakaan di MI Ma’arif

Ngrupit Jenangan

Ponorogo dengan mengambil kelas V. Penelitan ini merupakan penelitian
tindakan kelas (PTK) yang memfokuskan pada peningkatan minat belajar dan
hasil belajar peserta didik. Begitu kompleksnya fenomena yang terjadi di kelas
V MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo tindakan yang diteliti adalah
sebagai berikut;
1.

Minat belajar peserta didik dalam mengikuti pelajaran pokok bahasan
pernafasan di kelas V MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo.

2.

Hasil belajar peserta didik baik hasil belajar psikomotorik maupun
kognitif pada pelajaran IPA pokok bahasan pernafasan.

B. Seting Subjek Penelitian Tindakan Kelas
Penelitian ini bersifat praktis berdasarkan permasalahan nyata dalam
pembelajaran IPA di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo yang terletak
di desa Ngrupit kecamatan Jenangan kabuaten Ponorogo, yaitu kelas V mata
pelajaran IPA pokok bahasan pernafasan semester ganjil tahun pelajaran
2017/2018. Subjek pelaku PTK adalah mahasiswa sedangkan subjek penerima
PTK adalah 20 siswa siswi kelas V MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo
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tahun pelajaran 2017/2018 sedangkan materi yang dipelajari adalah IPA pokok
bahasan pernafasan.

C. Variabel Yang Diamati
Dalam bagian ini penulis ingin mengkaji variabel yang menjadi
unsur-unsur dilaksanakannya proses pembelajaran IPA yang dijalankan di MI
Ma’arif

Ngrupit Jenangan

Ponorogo semester ganjil

tahun pelajaran

2017/2018 antara lain;
1.

Variabel proses: peran alat peraga tidak langsung sebagai media untuk
pembelajaran IPA pokok bahasan pernafasan kelas V MI Ma’arif Ngrupit
Jenangan Ponorogo.

2.

Variabel hasil: meningkatkan minat belajar dan hasil belajar IPA pokok
bahasan pernafasan.

D. Prosedur Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas Persiklus
Metode penelitian yang akan digunakan untuk memecahkan masalah
di atas adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang digunakan adalah PTK
model Kurt Lewin. PTK yang diperkenalkan oleh Kurt Lewin terdiri dari
empat langkah, yaitu 1. perencanaan (Planning), 2. aksi atau tindakan (acting),
3. Observasi (observasing), dan 4. Refleksi (reflecting).42
Secara keseluruhan empat tahap tersebut berbentuk spiral. Untuk
mengatasi suatu masalah, mungkin diperlukan lebih dari satu siklus. Yang
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mana siklus-siklus tersebut saling terkait dan berkelanjutan. Siklus kedua
dilaksanakan apabila masih ada hal-hal yang kurang berhasil dalam siklus
pertama. Siklus ketiga dilaksanakan karena siklus kedua belum bisa mengatasi
masalah, begitu juga siklus-siklus berikutnya. Logika empat tahap tersebut
adalah sebagai berikut43:
Gambar 3.1
Prosedur PTK
Perencanaan

Siklus I

Refleksi

Tindakan

Pengamatan

Sebelum melakukan pembelajaran berbasis PTK, terlebih dahulu
melakukan observasi awal untuk;
1.

Menemukan masalah, pada observasi awal di MI Ma’arif Jenangan
Ponorogo khususnya kelas 5 untuk mata pelajaran IPA banyak anak-anak
yang mendapat nilai dibawah KKM. Banyak anak yang jawabannya salah
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ketika menjawab soal yang berhubungan dengan pencernaan serta
pernafasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas V ibu

Puspita, mengatakan bahwa anak

itu kesulitan memahami pelajaran

ketika tidak menggunakan alat peraga. Selain itu minat, partisipasi dan
keaktifan dalam pembelajaran sangat kurang.
2.

Identifikasi masalah, dari masalah-masalah diatas dapat diidentifikasi
masalah sebagai berikut: a. Rendahnya minat belajar siswa dalam mata
pelajaran IPA kelas V MI Ma’arif Jenangan Ponorogo disebabkan karena
media yang digunakan guru kurang menarik, b. Lemahnya keaktifan
siswa dalam mengikuti pembelajaran IPA, c. Rendahnya hasil belajar pada
mata pelajaran IPA khususnya pada pokok pembahasan Pernafasan.

3.

Menentukan batasan masalah, Karena keterbatasan waktu dan tenaga
peneliti membatasi masalahnya yaitu hasil belajar IPA pokok bahasan
pernafasan pada manusia dan minat belajar pada diri siswa.

4.

Menentukan masalah dengan menemukan faktor-faktor yang diduga
sebagai penyebab utama terjadinya masalah. Dari masalah diatas dapat
dianalisis faktor-faktor penyebab terjadinya masalah yaitu a. Guru kurang
menggunakan media dalam pembelajaran, b. Siswa kesulitan dalam
memahami pelajaran, c. Kurangnya minat siswa dalam pembelajran IPA,
d. Kurangnya hasil belajar siswa.

5.

Merumuskan gagasan-gagasan pemecahan masalah dengan merumuskan
hipotesis-hipotesis sebagai pemecahan. Dari faktor-faktor diatas dapat
dirumuskan hipotesis tindakan sebagai berikut: a. Menggunakan alat
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peragatidak langsung dalam pembelajaran, b. Siswa diajak langsung
menggunakan alat peraga yang tersedia, c. Menumbuhkan minat belajar
siswa sehingga hasil belajar yang diperoleh meningkat.
6.

Menentukan pemilihan hipotesis tindakan pemecahan masalah. Di sini
peneliti memilih menggunaan media alat peraga tidak langsung sebagai
media pembelajaran sebagai hipotesis tindakan pemecahan masalah.

7.

Merumuskan judul perencanaan kegiatan pembelajaran berbasis PTK.
Dari masalah-masalah di atas peneliti memilih judul, “Penggunaan Media
Alat Peraga untuk Meningkatkan Minat Belajar dan Hasil Belajar IPA
Pokok Bahasan Pernafasan bagi Siswa Kelas V MI Ma’arif Ngrupit
Jenangan Ponorogo”.
Setelah judul perencanaan kegiatan pembelajaran berbasis PTK

dirumuskan, langkah-langkah sebagai berikut:
1.

Perencanaan
Pada tahap ini kegiatan yang harus dilakukan adalah:

a.

Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), b. Mempersiapkan
fasilitas dari sarana pendukung yang diperlukan di kelas dan c.
Mempersiapkan instrumen untuk merekam dan menganalisis data
mengenai proses dan hasil tindakan.
2.

Pelaksanaan
Pada tahap ini kegiatan yang dilaksanakan adalah melaksanakan
tindakan yang telah dirumuskan pada RPP dalam situasi yang aktual, yang
meliputi kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup.
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3.

Pengamatan
Pada

tahap ini yang harus dilaksanakan adalah mengamati

perilaku peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, memantau
kegiatan berdiskusi atau kerjasama antar peserta didik dalam mengikuti
pembelajaran serta mengamati pemahaman masing masing anak terhadap
penguasaan materi pelajaran. Aspek yang diamati dalam penelitian ini
adalah: a. Minat siswa dalam mengikuti pembelajaran, b. Hasil belajar
IPA pokok bahasan pernafasan.
4.

Refleksi
Pada tahap ini yang harus dilakukan adalah mencatat hasil
observasi, mengevaluasi hasil observasi, menganalisis hasil pembelajaran,
dan mencatat kelemahan-kelemahan untuk dijadikan bahan memperbaiki
siklus berikutnya.
Tabel 3.1
Prosedur Pelaksanaan PTK siklus 1

PERENCANAA

TINDAKAN

PENGAMATAN

REFLEKSI

N
1. Menyusun RPP 1. Menjelaskan
berbasis
dengan

PTK
pokok

bahasan

2. Menyiapkan
sumber

indikator

masing-masing

n

yang dicapai.

peserta

pengamatan

2. Mengajukan

pernafasan.

/alat

yang digunakan

1. Mengamati Minat 1. Merefleksika

didik

hasil

dalam

kegiatan

pertanyaan

pembelajaran

peserta didik

terkait materi

denganmemberika

dalam

yang

n contreng pada

kemampuan

lembar Observasi.

menjodohkan

akan

dipelajari.
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dalam

proses 3. Membaca

pembelajaran.
3. Menyiapkan
instrumen
penilaian

yang

digunakan
untuk

2. Mengamati

hasil

dan

belajar

menganalisis

memahami

psikomotorik

nilai

materi

masing

masing

perolehan

pembelajaran

peserta

didik

.

Dengan

peserta didik

memberikan

dengan

4. Guru

Mengukur

menjelaskan

contreng

keberhasilan

alat

lembar observasi.

kompetensi.

yang dipakai. 3. Mencatat

4. Menyiapkan

serta

peraga

5. Memancing

kriteria

siswa

ketuntasan

mengutaraka

minimal

n

Perolehan

agar

pada

hasil

belajar

menggunaka
n tolak ukur

Nilai

yang

Hasil

ditentukan

Kognitif

telah

untuk
membuat

pendapatnya.
6. Meminta

Lanjutan Tabel 3.1
PERENCANAAN
pencapaian

siswa

kompetensi

diberikan guru.

instrumen tolak ukur
keberhasilan

7. Memberikan
klarifikasi.

tindakan.
5.Menyiapkan
perekam

proses pemgumpulan
data

agar

serta menjawab soal yang

menyiapkan

lembar

TINDAKAN

yang

akan

PENGAMATAN REFLEKSI
BELAJAR.

keputusan
apakah
perlu siklus
II atau tidak.
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digunakan

dalam

kegiatan
pembelajaran.

Tabel 3.2
Prosedur Pelaksanaan PTK siklus II
PERENCANAAN

TINDAKAN

PENGAMATAN

1. Menyusun RPP 1. Menjelaskan
berbasis
dengan

PTK
pokok

bahasan

1. Mengamati

pernafasan.

1. Merefleksikan

indikator

Minat

masing-

yang dicapai.

masing

peserta

2. Mengajukan

REFLEKSI

didik dalam

hasil
pengamatan
kegiatan

pertanyaan

peserta

didik

dalam

Lanjutan Tabel 3.2
PERENCANAA

TINDAKAN

PENGAMATA

N

REFLEKSI

N

2. Menyiapkan
sumber

/alat

yang

terkait materi yang pembelajaran

kelompok,

akan dipelajari.

kemampuan

3. Guru

mengecek memberikan

digunakan

peralatan

dalam

dibawa siswa.

proses

pembelajaran.

yang contreng

4. Guru

3. Menyiapkan

mendemonstrasika

instrumen

n pembuatan alat

penilaian yang

peraga.

digunakan

dengan

memperagaka
pada n

serta

lembar

membuat alat

Observasi.

peraga

2. Mengamati
hasil belajar
psikomotori
k

masing

Serta

menganalisis
nilai
perolehan
hasil

belajar
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untuk

5. Siswa

Mengukur

memperatikan

keberhasilan

pembuatan

kompetensi.

peraga.

4. Menyiapkan
KKM

dan

masing

peserta didik

peserta didik dengan
alat

6. Memberikan

Dengan

menggunakan

memberikan

tolak

ukur

contreng pada yang telah

klarifikasi.

lembar

instrumen tolak

ditentukan.

observasi.

ukur

Mencatat Nilai

keberhasilan

Perolehan

tindakan.

Hasil Kognitif

5. Menyiapkan

BELAJAR.

lembar
perekam proses
pemgumpulan
data

E. Jadwal Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas
Tabel 3.2
Jadwal Pelaksanaan PTK
No
1
2

3

Jenis kegiatan
Perencanaan
Persiapan
Menyusun konsep
pelaksanaan
Menyusun instrumen
Pelaksanaan
Melakukan tindakan
siklus I

Waktu minggu ke
1
2
3
4
√
√
√
√
√
√

5

6
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4

Melakukan tindakan
siklus II
Menyusun laporan
Menyusun proposal
√
Menyusun konsep laporan
dan druf laporan

√
√
√

√

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Singkat Setting Lokasi Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan
menggunakan MI Ma’arif Ngrupit sebagai tempat penelitian berikut
merupakan gambaran singkat MI Ma’arif Ngrupit.
1.

Sejarah Singkat Berdirinya MI Ma’arif Ngrupit
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Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Ngrupit berdiri pada tahun 1957
yang pada saat itu dengan nama Sekolah Agama Islam (SAI), yang
pelajarannya sebagian banyak pelajaran agama dan sebagian pelajaran
umum. Adapun pendiri serta pengelola pada saat itu adalah 4 serangkai
yakni, bapak Muh. Syarwani, bapak Asrofun, bapak Suparman, bapak
Abu Nasir. Pelaksanaan pendidikan di Madrasah ini adalah masuk sore
selama 3 (tiga) tahun, sampai tahun 1960, yang tempat pendidikannya di
Komplek Pondok/Masjid Gambiran.
Setelah tahun 1960 ada suatu instruksi yang maksudnya setiap
kegiatan pendidikan yang merupakan suatu sekolah supaya mendaftarkan
dan menggabungkan diri pada suatu lembaga pendidikan dari suatu
organisasi. Oleh karena itu Madrasah ini masuk pada lembaga pendidikan
yang bernaung di bawah Partai Nahdlotul Ulama dan berganti nama
Madrasah Nurul Islam yang kemudian mendapatkan pengesahan serta
piagam dari Jakarta.
Pada Tahun 1961 sampai 1962 Madrasah dipindahkan ke rumah
Ibu Satari dan Bapak Muh. Syarwani (depan komplek Madrasah sekarang)
yang pada saat itu sudah mulai dirintis pembuatan meja dan tempat duduk.
Berhubung pada saat itu Bapak Muh. Syarwani mempunyai
hajat, terpaksa madrasah dipindahkan ke rumah Bapak Asrofun sampai
tahun 1964 dan dikembalikan ke rumah Bapak Syarwani sampai tahun
1965. Sebenarnya sejak tahun 1962 sudah mulai dibangun gedung
sebanyak 3 (tiga) lokal, namun karena keterbatasan biaya hanya selesai

56

dindingnya saja. Akhirnya pada awal Nopember 1965 (setelah peristiwa
G 30 S/PKI, Alhamdulillah hasil dari swadaya masyarakat di Dukuh
Gambiran ini gedung madrasah dapat didirikan sebanyak 3 lokal. Kayunya
dari trembesi dari miliknya Bapak Kyai Malo. Sejak saat itu gedung sudah
bisa ditempati, meskipun bangunan belum sempurna sampai Tahun 1972.
Setelah tahun 1972 pengurus dan masyarakat mempunyai hasrat
untuk merehab gedung dengan biaya sendiri serta swadaya dari
masyarakat. Modal madrasah hanya sekitar Rp. 90.000,00. Namun berkat
kerja keras pengurus dengan semua elemen dan masyarakat dapat
menyelesaikan rehab tersebut.44

2.

Letak Geografis
Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Ngrupit terletak di desa Ngrupit,
tepatnya di jalan Gambir Anom nomor 23 kecamatan Jenangan kabupaten
Ponorogo. Jarak dari pemerintahan kecamatan adalah 6 km, jarak dari
pusat pemerintahan kabupaten adalah 7 km dan jarak dari pusat
pemerintahan provinsi adalah 194 km.
Sedangkan bangunan gedung MI Ma’arif Ngrupit berada di
sebelah sisi jalan raya yang letaknya mudah dijangkau oleh semua siswa,
luas halamannya cukup, sehingga anak dapat bermain sewaktu istirahat
dan tanahnya mudah kering, lingkungan sekitarnya juga mendukung dan
tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar.

44

Lihat transkip 01/D/20-III/2018
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Sekolah tersebut mempunyai letak geografis yang sangat
mendukung. Hal ini karena adanya faktor-faktor kedamaian, ketenangan,
dan keamanan lingkungan serta jauh dari hal-hal yang banyak tendensi
pengaruh negatif seperti, pusat keramaian, pasar-pasar dan lain-lain yang
mengurangi ketenangan dan kenyamanannya, sehingga dari ini tidak
menutup kemungkinan bahkan terbuka lebar pelaksanaan pendidikan di
MI Ma’arif Ngrupit akan berhasil baik apabila didukung penangananpenanganan dari tenaga pendidik yang profesional dan fasilitas-fasilitas
yang mencukupi, baik segi kualitas maupun kuantitasnya.45

3.

Visi, Misi dan Tujuan Sekolah
MI Ma’arif Ngrupit memiliki visi dan misi sekolah serta
memiliki tujuan sekolah yaitu:
a.

Visi Sekolah
“UNGGUL PRESTASI DALAM BIDANG IMTAQ DAN IPTEK
SERTA BERBUDAYA LINGKUNGAN”.

b.

Misi Sekolah
1) Menumbuhkembangkan sikap dan amaliah islam ahlussunnah
wal jamaah.
2) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif,
sehingga setiap peserta didik dapat berkembang secara optimal
sesuai dengan potensi yang dimiliki.

45

Lihat transkip 02/D/20-III/2018
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3)

Mengembangkan kemampuan siswa dalam bidang teknologi,
untuk memenuhi tuntutan perkembangan zaman.

4) Membantu dan memfasilitasi peserta didik untuk mengenali dan
mengembangkan potensi dirinya (khususnya bidang seni dan
olahraga) sehingga dapat dikembangkan secara optimal.
5) Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada
seluruh warga madrasah baik dalam prestasi akademik maupun
non akademik.
6) Mewujudkan lingkungan madrasah yang sehat, bersih dan asri.
7) Menumbuhkan

semangat

untuk

peduli

dan

berbudaya

lingkungan.46
4. Keadaan Guru dan Siswa
Dalam dunia pendidikan tentunya tidak lepas dari guru pengajar.
Data guru dan karyawan yang berada di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan
Ponorogo tahun pelajaran 2017-2018 berjumlah 17 orang.
Untuk tahun pelajaran 2017-2018 jumlah siswa di MI Ma’arif
Ngrupit Jenangan Ponorogo berjumlah 274 siswa. Dengan jumlah siswa
laki-laki 146 siswa dan jumlah siswi 128. Dalam hal ini setiap kelasnya
terdiri dari 2 rombel kecuali untuk kelas 6 hanya satu rombel.47

46
47

Lihat transkip 03/D/20-III/2018
Lihat transkip 04/D/20-III/2018
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B. Penjelasan Persiklus
Dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini, dilakukan dua kali
putaran atau dua siklus;
1.

Proses penelitian siklus I
a.

Perencanaan
Berdasarkan hasil analisis dan rumusan pada bab
sebelumnya, dalam penelitian ini menyiapkan rencana pelaksanaan
pembelajaran,
menyiapkan alat pembelajaran, menyiapkan soal dan pertanyaan,
instrumen penilaian dan pengamatan. Penelitian tindakan kelas ini
dilakukan sebagai upaya guru untuk mengukur minat belajar dan hasil
belajar, baik hasil belajar kognitif maupun psikomotorik dalam
pembelajaran IPA pokok bahasan pernafasan dengan menggunakan
alat peraga.

b. Tindakan
Setelah melakukan perencanaan, tahap selanjutnya adalah
melakukan rencana yang telah dibuat yaitu meningkatkan minat
belajar dan hasil belajar baik kognitif maupun psikomotorik pada mata
pelajaran IPA pokok bahasan pernafasan dengan menggunakan alat
peraga. Adapun langkah-langkah kegiatan pembelajaran dalam
penelitian tindakan kelas pada siklus I adalah sebagai berikut;
1) Kegiatan awal
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Guru memberikan salam dan mengabsensi kehadiran
siswa. Salah satu siswa memimpin doa bersama untuk mengawali
belajar selanjutnya guru membacakan tujuan pembelajaran yang
harus dicapai.
2) Kegiatan inti
Dalam kegiatan inti guru menanyakan kepada siswa arti
dari pernafasan. Melalui jawaban dari masing-masing siswa, guru
dan siswa menyimpulkan arti dari pernafasan. Guru membagi
siswa menjadi 4 kelompok kemudian membagikan lembar kerja
kepada siswa. Guru menyuruh siswa untuk mendiskusikan lembar
kerja

yang

diberikan

mempresentasikan

hasil

dan

menyuruh

siswa

untuk

diskusi,

Setelah

berdiskusi

guru

menyuruh perwakilan siswa untuk mengambil amplop yaitu
berupa gambar alat pernafasan pada manusia. Setiap kelompok
mendapatkan amplop yang berisi gambar pernafasan pada
manusia.

Siswa diminta untuk menempelkan kartu yang

dipegangnya di karton sesuai dengan urutan serta fungsinya. Guru
mengajak siswa untuk mengevaluasi. Sambil mengecek hasil
belajar siswa guru menerangkan serta menunjukkan alat peraga
pernafasan yang telah disiapkan.
3) Kegiatan penutup
Guru memberikan soal uji kompetensi kepada siswa
selanjutnya guru memberikan klarifikasi dan memberikan
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ringkasan materi yang telah dipelajari. Selain itu guru memberikan
pesan dan motivasi yang baik kepada siswa dan menutup pelajaran
dengan berdoa serta salam.
c. Observasi
Observasi dan evaluasi pada proses pembelajaran ini
dilakukan secara terus menerus untuk mengetahui minat belajar dan
hasil belajar, baik hasil belajar kognitif maupun psikomotorik.
Diharapkan semua peserta didik ikut berpartisipasi dalam kegiatan
yang diminta guru, serta bagaimana minat maupun hasil belajar setelah
materi diajarkan. Adapun data hasil penelitian tindakan kelas pada
siklus I yaitu tentang minat belajar siswa, hasil belajar kognitif dan
hasil belajar psikomotorik dalam menggunakan alat peraga tidak
langsung pada mata pelajaran IPA pokok bahasan pernafasan
mendapatkan hasil pada tabel sebagai berikut;
1)

Minat belajar
Tabel 4.1
Pengamatan Minat Belajar Siswa Siklus I

No

Nama

Variabel yang dimati
A

B

C

D

JML

Ket

1

Agus H

2

2

2

2

8

Kurang

2

Andra K

2

2

2

2

8

Kurang

3

Asma N

4

4

3

2

13

S.Tinggi
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4

Auliya

3

2

2

2

9

Tinggi

2

2

2

2

8

Kurang

3

3

3

3

9

Tinggi

3

3

4

3

13

Sangat

Imroatus.S
5

David
Fahrin
Faisal

6

Devi
Ratnasari

7

Farah Diva
Salma A

8

Larasati

tinggi
2

3

2

3

10

Tinggi

Erika

Lanjutan Tabel 4.1
No

Nama

Variabel yang diamati
A

B

C

D

JML

Ket

9

M Rifki F

3

3

3

3

12

Tinggi

10

M Adam

2

2

2

2

8

Kurang

11

Muhamad

3

3

2

2

10

Tinggi

3

4

2

3

12

Tinggi

Thoyyib.A
12

Nadia
Desma.S

13

Rendra.H

3

3

2

2

10

Tinggi

14

Rozaqi Akbar

3

4

3

3

13

S.tinggi
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15

Riyan

2

2

2

2

8

Kurang

3

3

3

3

12

Tinggi

3

3

2

3

11

Tinggi

3

2

2

3

10

Tinggi

3

3

3

2

11

Tinggi

2

2

1

2

7

Kurang

Febrianto
16

Sindi Nur
Fadilah

17

Viky Tri
Ramadana

18

Zaidani
Akbar Daim

19

Dona Ayu
Octaviana

20

Muhammad
Hafidz M

Keterangan:
A = Senang dalam mengikuti pembelajaran.
B= Memperhatikan pembelajaran.
C = Ikut berpartisipasi dalam pembelajaran.
D = Ketertarikan dalam mengikuti pembelajaran.
Keterangan skor:
4 = Sangat tinggi (13-16)
3 = Tinggi(9-12)
2 = Kurang tinggi(5-8)
1 = Sangat rendah (1-4)
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Tabel 4.2
Hasil Perolehan Minat Belajar Siswa Siklus I
Kriteria

Jumlah siswa

Presentasi

Sangat tinggi

3

15%

Tinggi

11

55%

Kurang tinggi

6

30%

Tidak minat

0

0%

2)

Hasil belajar psikomotorik

Tabel 4.3
Pengamatan Hasil Belajar Psikomotorik siklus I
No

Nama siswa

Variabel yang

Jumlah

Keterangan

8

Baik

Jumlah

Keterangan

6

Kurang baik

diamati

1

Agus

A

B

C

2

4

2

Hermanto
Lanjutan tabel 4.3
No

Nama

Variabel yang
diamati

2

Andra
Khoirul
Maksum

A

B

C

1

3

2
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3

Asmaa

3

2

2

7

Baik

Nabila.L.N
4

Auliya I.S

2

2

2

6

Kurang baik

5

David Fahrin

1

3

3

7

Baik

6

Devi

3

2

3

8

Baik

3

2

3

8

Baik

3

3

3

9

Baik

3

3

3

9

Baik

1

2

3

6

Kurang baik

3

3

3

9

Baik

4

3

3

10

Sangat baik

3

3

3

9

Baik

Ratnasari
7

Farah Diva
Salma

8

Larasati Erika
Anjani

9

Muhammad
Rifki Firdaus

10

Muhammad
Adam Bahtiar

11

Muhammad
Thoyyib

12

Nadia Desma
Syakib

13

Rendra
Hermansyah

Lanjutan tabel 4.3
No

Nama

Variabel yang diamati

Jumlah

Keterangan
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14

Rozaqi Akbar

A

B

C

3

3

3

9

Baik

1

3

3

7

Baik

3

4

3

10

Sangat baik

2

4

3

9

Baik

3

3

3

9

Baik

3

3

3

9

Baik

1

3

3

7

Baik

Fauzan
15

Riyan
Febrianto

16

Sindi Nur
Fadilah

17

Viky Tri
Ramadana

18

Zaidani Akbar
Daim

19

Dona Ayu
Octaviana

20

Muhammad
Hafidz
Mubarik

Keterangan:
A = Kecepatan dalam menjodohkan organ pernafasan.
B = Ketepatan dalam menjodohkan organ pernafasan.
C = Kerapian dalam mengurutkan organ pernafasan.
Keterangan Skor:
4 = Sangat baik(10-12)
3 = Baik(7-9)
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2 = Kurang baik(4-6)
1 = Tidak baik(1-3)
Tabel 4.4
Perolehan Hasil Belajar Psikomotorik Siswa Siklus I
Kriteria

Jumlah siswa

Presentasi

Sangat baik

2

10%

Baik

15

75%

Kurang baik

3

15%

Tidak baik

0

0%

3) Hasil belajar kognitif
Tabel 4.5
Pengamatan Hasil Belajar Kognitif Siklus I
No

Nama

Nilai

Keterangan tuntas atau
tidak tuntas

1

Agus Hermanto

60

TT

2

Andra Khoirul M

40

TT

3

Asma Nabila

90

T

4

Aulia Imroatus

60

TT
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Lanjutan tabel 4.5
No

Nama

Nilai

Keterangan Tuntas
atau Tidak Tuntas

5

David Fahrin

60

TT

Faisal
6

Devi Ratnasari

100

T

7

Farah Diva Salma

90

T

A
8

Larasati Erika A

90

T

9

Muh. Rifki F

90

T

10

Muh Adam.B

50

TT

11

Muh.Thoyyib.A

80

T

12

Nadia Desma.S

100

T

13

Rendra.H

80

T

14

Rozaqi Akbar

100

T

15

Riyan Febrianto

60

TT

16

Sindi Nur Fadilah

100

T

17

Viky Tri R

80

T

18

Zaidani Akbar

80

T

75

T

Daim
19

Dona Ayu.O
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20

Muh Hafidz.M

40

TT

Keterangan :
Tuntas

= Siswa siswi yang tuntas nilai tugas akhirnya
(evaluasi) mencapai standart KKM yaitu 75 keatas.

Tidak Tuntas = Siswa siswi yang tidak tuntas nilai tugas akhirnya
(evaluasi) tidak mencapai standart KKM yaitu 75
keatas.

Tabel 4.6
Hasil Belajar kognitif Siswa Siklus I
Kriteria

Jumlah siswa

Presentasi

Tuntas

13

65%

Tidak tuntas

7

35%

d. Refleksi
Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian tindakan
kelas siklus I pada mata pelajaran IPA pokok bahasan pernafasan
dengan

menggunakan

alat

peraga

tidak

langsung,

peneliti

menyimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran pada siklus I belum
mencapai hasil yang memuaskan atau maksimal. Kendala yang
dihadapi guru pada saat pembelajaran yaitu dalam pembagian
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kelompok masih ada anak-anak yang pilih-pilih teman, bahkan ketika
berdiskusi ada beberapa anak yang ramai sehingga minat belajar anak
kurang.
Hal ini menyatakan bahwa minat belajar dan hasil belajar
baik kognitif maupun psikomotorik belum maksimal dan perlu adanya
perbaikan agar hasil yang diperoleh sesuai apa yang diharapkan maka
untuk itu perlu diadakan siklus II agar pembelajaran bisa tercapai
dengan baik.
Pada siklus II ini peneliti menyampaikan pokok bahasan
yang akan dipelajari serta membentuk siswa menjadi 5 kelompok,
pembagian dilakukan pada pertemuan sebelumnya, selain itu setiap
kelompok membawa peralatan untuk membuat alat peraga dengan
tujuan siswa akan lebih meningkatkan minat belajar dan hasil belajar
yang maksimal dari masing-masing individu.
2.

Proses penelitian siklus II
a. Tahap perencanaan
Berdasarkan pelaksanaan pembelajaran pada siklus I yang
belum maksimal pada penelitian tindakan kelas siklus II ini juga
menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran, menyiapkan alat
pembelajaran, menyiapkan soal dan pertanyaan, instrumen penilaian
dan pengamatan. Hal ini dilaksanakan sebagai upaya untuk lebih
meningkatkan minat belajar dan hasil belajar siswa pada mata
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pelajaran IPA pokok bahasan pernafasan dengan menggunakan alat
peraga.
b. Tindakan
Setelah melakukan perencanaan, tahap selanjutnya adalah
melakukan rencana yang telah dibuat yaitu meningkatkan minat
belajar dan hasil belajar baik kognitif maupun psikomotorik pada mata
pelajaran IPA pokok bahasan pernafasan dengan menggunakan alat
peraga. Adapun langkah-langkah kegiatan pembelajaran dalam
penelitian tindakan kelas pada siklus II adalah sebagai berikut;
1) Kegiatan awal
Dalam kegiatan awal guru memberikan salam dan
mengabsensi kehadiran siswa kemudian salah satu siswa
memimpin doa bersama untuk

mengawali belajar. Guru

menanyakan kembali kepada siswa arti dari pernafasan.
Selanjutnya guru membacakan tujuan pembelajaran.
2) Kegiatan inti
Guru mengingatkan kembali materi yang sebelumnya
telah dipelajari. Guru menyuruh siswa untuk berkumpul sesuai
kelompoknya serta menyiapkan alat yang sebelumnya sudah
dibagi. Guru mengecek peralatan yang dibawa oleh peserta didik
setelah itu mendemonstrasikan cara pembuatan alat peraga
sederhana pernafasan. Setiap kelompok mempresentasikan dan
memperagakan cara kerja alat pernafasan yang mereka buat.
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3) Kegiatan penutup
Dalam kegiatan penutup guru memberikan soal uji
kompetensi kepada siswa selanjutnya memberikan klarifikasi
dan memberikan ringkasan materi yang telah dipelajari. Di akhir
pelajaran guru memberikan pesan dan motivasi yang baik kepada
siswa lalu menutup pelajaran dengan berdoa dan salam
c. Observasi
Observasi pada proses pembelajaran dilakukan pada saat
pembelajaran berlangsung. Observasi ini dilakukan untuk mengetaui
minat belajar dan hasil belajar baik hasil belajar psikomotorik maupun
kognitif, setelah diterapkannya penggunaan media alat peraga pada
mata pelajaran IPA pokok bahasan pernafasan. Data yang diperoleh
akan dijadikan refleksi. Adapun data dapat dilihat pada tabel berikut;
1) Minat belajar
Tabel 4.7
Pengamatan Minat Belajar Siswa Siklus II
No

1

Nama

Agus

Variabel yang diamati

JML

Kete-rangan

A

B

C

D

3

2

4

3

12

Tinggi

3

3

2

3

11

Tinggi

4

4

3

3

14

Sangat Tinggi

Hermanto
2

Andra Khoirul
Maksum

3

Asmaa Nabila
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4

Auliya

3

3

2

3

11

Tinggi

2

2

2

2

8

Kurang Tinggi

Imroatus.S
5

David Fahrin
Faisal

6

Devi Ratnasari

3

3

3

3

12

Tinggi

7

Farah Diva

4

3

3

3

13

Sangat tinggi

JML

Ket

Salma A

Lanjutan tabel 4.7
No

Nama

Variabel yang dimati
A

B

C

D

8

Larasati Erika

3

3

3

3

12

Tinggi

9

M Rifki F

3

3

3

3

12

Tinggi

10

M Adam B

3

3

2

2

10

Tinggi

11

M Toyib A

3

3

2

2

10

Tinggi

12

Nadia D S

3

4

3

3

13

Sangat tinggi

13

Rendra.H

3

3

2

3

11

Tinggi

14

Rozaqi Akbar

3

4

3

13

Sanagat Tinggi

15

Riyan

3

2

2

9

Tinggi

Febrianto

3

2
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16

Sindi Nur

3

3

3

3

12

Tinggi

Fadilah
17

Viky Tri R

3

3

2

3

11

Tinggi

18

Zaidani Akbar

3

3

2

3

11

Tinggi

3

3

3

3

12

Tinggi

2

2

2

2

8

Kurang tinggi

Daim
19

Dona Ayu
Octaviana

20

Muhammad
Hafidz M
Keterangan:

A = Senang dalam mengikuti pembelajaran.
B= Memperhatikan pembelajaran.
C = Ikut berpartisipasi dalam pembelajaran.
D = ketertarikan mengikuti pelajaran.
Keterangan skor:
4 = Sangat tinggi(13-16)
3 = Tinggi(9-12)
2 = Kurang tinggi(5-8)
1 = Tidak minat(1-4)
Tabel 4.8
Hasil Perolehan Minat Belajar Siswa Siklus II
Kriteria

Jumlah siswa

Presentasi

75

Sangat Tinggi

4

20%

Tinggi

14

70%

Kurang tinggi

2

10%

Sangat rendah

0

0%

2) Hasil belajar psikomotorik
Tabel 4.9
Pengamatan Hasil Belajar Psikomotorik siklus II
No

Nama

Variabel yang

Jumlah

Keterangan

diamati
A
1

Agus

B

C

3

3

2

8

Baik

2

3

3

7

Baik

Hermanto
2

Andra
Khoirul
Maksum

Lanjutan Tabel 4.9
No

Nama siswa

Variabel yang

Jumlah

Ket

diamati
A

B

C

3

Asma Nabila

4

3

3

10

Sangat baik

4

Aulia I

3

2

3

8

Baik
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5

David fahrin

2

3

3

8

Baik

6

Devi

3

3

3

9

Baik

4

4

3

11

Sangat baik

4

4

3

11

Sangat baik

4

4

3

11

Sangat baik

2

3

3

8

Baik

3

3

2

8

Baik

4

3

3

10

Sangat baik

3

3

2

8

Baik

3

3

3

8

Baik

2

3

2

9

Baik

Ratnasari
7

Farah Diva
Salma

8

Larasati Erika
Anjani

9

Muhammad
Rifki Firdaus

10

Muhammad
Adam Bahtiar

11

Muhammad
Thoyyib

12

Nadia Desma
Syakib

13

Rendra
Hermansyah

14

Rozaqi Akbar
Fauzan

15

Riyan
Febrianto

Lanjutan tabel 4.9
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No

Nama

Variabel yang diamati
A

B

C

Jumlah

Keterangan

16

Sindi Nur F

4

3

3

10

Sangat baik

17

Viky Tri R

3

3

2

8

Baik

18

Zaidani A

3

3

3

9

Baik

19

Dona Ayu

3

3

3

9

Baik

2

3

2

7

Baik

Octaviana
20

Muhammad
Hafidz
Mubarik

Keterangan:
A = kesiapan dalam membawa alat yang telah dibagikan guru.
B = keterampilan membuat alat peraga dengan benar.
C = keterampilan dalam memperagakan media yang telah dibuat.
Kriteria jumlah skor:
4 = Sangat baik
3 = Baik
2 = Kurang baik
1 = Tidak baik
Tabel 4.10
Perolehan Hasil Belajar Psikomotorik Siswa Siklus II
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Kriteria

Jumlah siswa

Presentasi

Sangat baik

6

30%

Baik

14

70%

Kurang baik

0

0%

Tidak baik

0

0%

3) Hasil belajar kognitif
Tabel 4.11
Perolehan Hasil Belajar Kognitif Siklus II
No

Nama

Nilai

Keterangan tuntas atau
tidak tuntas

1

Agus Hermanto

80

T

2

Andra Khoirul M

70

TT

3

Asmaa Nabila

100

T

Lutfiatin Nisaa
4

Auliya Imroatus.S

90

T

5

David Fahrin

100

T

6

Devi Ratnasari

100

T

7

Farah Diva Salma

100

T
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Lanjutan tabel 4.11
No

Nama

Nilai

Keterangan Tuntas
atau Tidak Tuntas

8

Larasati Erika A

100

T

9

Muh. Rifki F

80

T

10

Muh Adam.B

90

T

11

Muh.Thoyyib.A

100

T

12

Nadia Desma.S

100

T

13

Rendra.H

100

T

14

Rozaqi Akbar

100

T

15

Riyan Febrianto

80

T

16

Sindi Nur Fadilah

100

T

17

Viky Tri R

90

T

18

Zaidani Akbar

100

T

Daim
19

Dona Ayu.O

100

T

20

Muh Hafidz.M

90

T

Keterangan :
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Tuntas

= Siswa siswi yang tuntas nilai tugas akhirnya (evaluasi)
mencapai standart KKM yaitu 75 keatas.

Tidak Tunta = Siswa siswi yang tidak tuntas nilai tugas akhirnya
(evaluasi) tidak mencapai standart KKM yaitu 75
keatas.
Tabel 4.12
Perolehan Hasil Belajar Kognitif Siswa Siklus II
Kriteria

Jumlah siswa

Presentasi

Tuntas

19

95%

Tidak tuntas

1

5%

d. Refleksi
Pada bagian ini yang dikemukakan adalah minat belajar dan
hasil belajar baik hasil belajar kognitif maupun dari hasil belajar
psikomotorik. Di dalam pembelajaran pada siklus II ini peneliti
menyimpulkan bahwa proses pembelajaran pada pada siklus II ini
masing-masing siswa sudah memperoleh hasil yang memuaskan atau
yang diharapkan. Pada siklus II ini dapat dilihat semua anak merasa
senang mengikuti pembelajaran selain itu siswa juga tampak
memperhatikan penjelasan yang disampaikan oleh guru. Tidak hanya
itu saja dalam pembelajaran pada siklus II ini semua siswa ikut
berperan aktif dan ikut berpartisipasi dalam pembelajaran karena guru
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memberikan tugas kepada masing-masing individu. Nilai dari masingmasing siswa juga sudah memenuhi KKM hingga 95%.

C.

Analisis Data Per Siklus
1. Proses analisis data per siklus
Proses analisis data sebagai hasil penelitian yang diperoleh
secara sistematis yang meliputi peningkatan minat belajar, hasil belajar
kognitif dan hasil belajar psikomotorik bagi siswa siswi terhadap
pembelajaran IPA pokok bahasan pernafasan dengan menggunakan alat
peraga tidak langsung disajikan dalam II siklus berikut;
a. Siklus I
Dalam kegiatan pembelajaran siklus I kegiatan yang dilakukan
adalah

perencanaan,

pelaksanaan,

pengamatan

dan

refleksi.

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan telah diperoleh tiga jenis data
yaitu minat belajar, hasil belajar kognitif serta hasil belajar
psikomotorik pada mata pelajaran IPA pokok bahasan pernafasan
dengan menggunakan alat peraga tidak langsung dapat dilihat
sebagaimana pada tabel dibawah ini;
1)

Minat belajar

Tabel 4.13
Hasil Perolehan Minat Belajar Siswa Siklus I
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Kriteria

Jumlah siswa

Presentasi

Sangat Tinggi

3

15%

Tinggi

11

55%

Kurang

6

30%

Tidak minat

0

0%

Keterangan
Siswa yang tuntas mencapai nilai 9-16 dengan jumlah 14
siswa, siswa yang tidak tuntas mencapai skor 1-8 dengan jumlah 6
siswa.
Dalam kegiatan pembelajaran IPA pokok bahasan pernafasan
ini Siswa yang senang dalam mengikuti pembelajaran 13 siswa dengan
presentasi 65%, memperhatikan pembelajaran 12 siswa dengan
presentasi 60%, ikut berpartisipasi dalam pembelajaran 7 siswa dengan
presentase 35%, serta ketertarikan mengikuti pelajaran 9 siswa dengan
presentase 45%. Sedangkan hasil seluruh minat belajar hanya mencapai
70% hal ini membuktikan bahwa minat belajar siswa belum maksimal
sehingga memerlukan siklus II.
2)

Hasil belajar psikomotorik

Tabel 4.14
Hasil Perolehan Hasil Belajar Psikomotorik Siswa Siklus I
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Kriteria

Jumlah siswa

Presentasi

Sangat baik

2

10%

Baik

15

75%

Kurang baik

3

15%

Tidak baik

0

0%

Keterangan
Siswa yang tuntas mencapai nilai 7-12 dengan jumlah 17
siswa, siswa yang tidak tuntas mencapai skor 1-6 dengan jumlah 3
siswa.
Dalam kegiatan pembelajaran IPA pokok bahasan pernafasan
ini
Siswa yang cepat dalam menjodohkan organ pernafasan 12 siswa
dengan presentase 60%, ketepatan dalam menjodohkan 15 siswa
dengan presentase 75%, kerapian dalam menjodohkan 16 siswa dengan
presentase 80%. Sedangkan hasil seluruh hasil belajar psikomotorik
hanya mencapai 85% belum sesuai harapan peneliti sehingga
memerlukan siklus II.
3)

Hasil belajar kognitif

Tabel 4.15
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Hasil Perolehan Hasil Belajar kognitif Siswa Siklus I
Kriteria

Jumlah siswa

Presentasi

Tuntas

13

65%

Tidak tuntas

7

35%

Interpretasi
Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti pada siklus I
peningkatan minat belajar, hasil belajar psikomotorik dan hasil
belajar kognitif siswa masih kurang. Kendala yang dihadapi pada
siklus I ini adalah ketika pembagian kelompok masih banyak anak
anak yang suka pilih-pilih teman. Bahkan ketika berdiskusi masih ada
beberapa anak yang ramai sehingga minat belajar dalam diri siswa
kurang maksimal maka dari itu memerlukan siklus II agar tujuan
pembelajaran tercapai secara maksimal. Hal ini dapat dilihat pada
tabel 4.13, 4.14, dan 4.15 pada minat belajar hanya 14 siswa dari 20
siswa dengan presentase 70% yang minat belajarnya tinggi. Untuk
hasil belajar psikomotorik hanya 17 dari 20 siswa dengan presentase
85% yang hasil belajar psikomoriknya tinggi serta pada hasil belajar
kognitif hanya 13 dari 20 siswa dengan presentase 65% yang
memenuhi KKM. Tentunya dalam hal ini diperlukan siklus II agar
minat dan hasil belajar pada masing-masing siswa maksimal.
b. Siklus II
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Dalam kegiatan pembelajaran siklus II kegiatan yang
dilakukan adalah perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi.
Berdasarkan kegiatan yang dilakukan telah diperoleh tiga jenis data
yaitu minat belajar, hasil belajar kognitif serta hasil belajar
psikomotorik pada mata pelajaran IPA pokok bahasan pernafasan
dengan menggunakan alat peraga dapat dilihat sebagaimana pada tabel
dibawah ini;
1)

Minat belajar
Tabel 4.16
Hasil Perolehan Minat Belajar Siswa Siklus II

Kriteria

Jumlah siswa

Presentasi

Sangat tinggi

4

20%

Tinggi

14

70%

Kurang tinggi

2

10%

Tidak minat

0

0%

Keterangan
Siswa yang tuntas mencapai nilai 9-16 dengan jumlah 18
siswa, siswa yang tidak tuntas mencapai skor 1-8 dengan jumlah 2
siswa.
Dalam kegiatan pembelajaran IPA pokok bahasan pernafasan
ini
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Siswa yang senang dalam mengikuti pembelajaran 18 siswa dengan
presentasi 90%, memperhatikan pembelajaran 16 siswa dengan presentasi
80%, ikut berpartisipasi dalam pembelajaran 10 siswa dengan presentase
50%, serta ketertarikan mengikuti pelajaran 15 siswa dengan presentase
75%.

Sedangkan hasil seluruh minat belajar mencapai 90% hal ini

membuktikan bahwa minat belajar siswa berhasil sehingga tidak lanjut
siklus III.
2)

Hasil belajar psikomotorik
Tabel 4.17

Hasil Perolehan Hasil Belajar Psikomotorik Siswa Siklus II
Kriteria

Jumlah siswa

Presentasi

Sangat baik

6

30%

Baik

14

70%

Kurang baik

0

0%

Tiak baik

0

0%

Keterangan
Siswa yang tuntas mencapai nilai 7-12 dengan jumlah 20
siswa, siswa yang tidak tuntas mencapai skor 1-6 dengan jumlah 0
siswa.
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Dalam kegiatan pembelajaran IPA pokok bahasan pernafasan
ini Siswa yang siap dalam membawa alat yang telah dibagikan guru 15
siswa dengan presentase 75%, keterampilan membuat alat peraga 19
siswa dengan presentase 95% serta keteampilan memperagakan media
14 siswa dengan presentase 70%. Sedangkan hasil seluruh hasil belajar
psikomotorik mencapai 100% sesuai harapan peneliti sehingga tidak
memerlukan siklus III.

3)

Hasil belajar kognitif
Tabel 4.18

Hasil Perolehan Hasil Belajar Kognitif Siswa Siklus II
Kriteria

Jumlah siswa

Presentasi

Tuntas

19

95%

Tidak tuntas

1

5%

Interpretasi
Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti pada siklus II
peningkatan minat belajar, hasil belajar psikomotorik dan hasil belajar
kognitif

sudah mengalami peningkatan yang signifikan. Dalam

kegiatan

pembelajaran

IPA

kondisi

siswa

dalam

mengikuti

pembelajaran sudah baik. Indikator yang diinginkan sudah dikuasai
siswa, sehingga sudah mencapai KKM yang diinginkan yaitu 75, pada
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siklus I minat belajar hanya 14 dari 20 siswa dengan presentase 65%
dan pada siklus II sudah meningkat yaitu 18 dari 20 siswa dengan
presentasi 90%. Pada hasil belajar psikomotorik hanya 17 dari 20 siswa
dengan presentase 85% dan pada siklus II meningkat yaitu 20 dari 20
siswa dengan presentase 100%. Untuk hasil belajar kognitif yang
memenuhi KKM pada siklus I adalah 13 dari 20 siswa dengan
presentase 65%, sedangkan pada siklus II meningkat yaitu 19 dari 20
siswa dengan presentase 95%. Dari hasil siklus II maka dapat
disimpilkan bahwasannya penelitian tindakan kelas yang dilakukan
sudah berhasil sesuai dengan keinginan dan tujuan sehingga tidak lanjut
pada siklus III.
D. Pembahasan
1.

Minat Belajar
Hasil Penelitian menunjukkan minat belajar siswa dengan
menggunakan alat peraga tidak langsung adalah memuaskan. Terbukti
dengan pelaksanaan media serta strategi pembelajaran berjalan dengan
baik dan lancar. Hal ini diwujudkan dengan respon anak yang senang
dalam mengikuti proses pembelajaran, antusias serta partisipasi siswa
yang tinggi dalam pembelajaran.
Dengan melibatkan siswa berperan langsung serta aktif dalam
proses pembelajaran berarti siswa dapat menggembangkan potensi yang
dimiliki secara penuh. Minat belajar siswa dalam penelitian tindakan kelas
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ini menunjukkan peningkatan pada setiap siklusnya hal ini dapat dilihat
pada tabel berikut:

Tabel 4.19
Perbandingan Minat Belajar Siswa dalam Proses Pembelajaran
No

Kriteria

Siklus I

Siklus II

Jumlah

Presentase

Jumlah

Presentase

1

Sangat tinggi

3

15%

4

20%

2

Tinggi

11

55%

14

70%

3

Kurang tinggi

6

30%

2

10%

4

Tidak minat

0

0%

0

0%

Dalam penelitian tindakan kelas yang dilakukan di kelas V MI
Ma’arif Ngrupit dengan jumlah siswa 20 orang dari masing-masing siklus
mengalami peningkatan pada minat belajar siswa. Dimana ditunjukkan
pada tabel di atas, minat belajar pada siklus I dicapai oleh 14 siswa dari
20 siswa dengan presentase 70% kemudian pada siklus II dicapai oleh 18
dari 20 siswa dengan presentase 90%. Jadi minat belajar siswa dalam
proses belajar pada 2 siklus meningkat.
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Minat adalah perasaan menyukai dan ketertarikan pada sesuatu
hal atau aktifitas tanpa ada yang menyuruh. Jika seseorang siswa memiliki
minat terhadap pembelajaran tertentu, dia akan memperhatikan.48

2.

Hasil Belajar Psikomotorik
Dari hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam 2
siklus dapat meningkatkan hasil belajar psikomotorik pada mata pelajaran
IPA pokok bahasan pernafasan dengan menggunakan alat peraga tidak
langsung dengan hasil sebagai berikut:
Tabel 4.20
Perbandingan Hasil Belajar Psikomotorik Siswa dalam Proses
Pembelajaran

No

Kriteria

Siklus I

Siklus II

Jumlah

Presentase

Jumlah

Presentase

1

Sangat baik

2

10%

6

30%

2

Baik

15

75%

14

70%

3

Kurang

3

15%

0

0%

4

Tidak baik

0

0%

0

0%

48

Tiraya Pakpahan, Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran (Jakarta:
Prestasi Pustakarya, 2011), 39.
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Dalam penelitian tindakan kelas yang dilakukan dikelas V MI
Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo dengan jumlah siswa 20 orang pada
hasil belajar psikomotorik dilakukan 2 siklus. Dari masing-masing siklus
terjadi peningkatan pada hasil belajar psikomotorik dimana ditunjukkan
pada tabel 4.20. Hasil belajar psikomotorik pada siklus I dicapai 17 dari
20 siswa dengan presentase 85%. Kemudian pada siklus II dicapai 20 dari
20 siswa denga presentasi 100%. Jadi hasil belajar psikomotorik dalam
proses belajar pada dua siklus tersebut sangat meningkat secara signifikan.
Hasil belajar psikomotor merupakan keterampilan yang
mengarah kepada kemampuan mental, fisik dan sosial yang mendasar
sebagai penggerak kemampuan yang lebih tinggi dalam diri individu.49
3. Hasil Belajar Kognitif
Tabel 4.21
Perbandingan hasil belajar kognitif siswa dalam proses pembelajaran
No

Kriteria

Siklus I

Siklus II

Jumlah

Presentase

Jumlah

Presentase

1

Tuntas

13

65%

19

95%

2

Tidak Tuntas

7

35%

1

5%

49

Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekoah Dasar (Jakarta:
Prenadamedia Grup, 2015), 9.
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Dari hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan dikelas V MI
Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo pada mata pelajaran IPA pokok
bahasan pernafasan dengan menggunakan alat peraga pada hasil belajar
kognitif dilakukan dalam 2 siklus. Dari masing-masing siklus terjadi
peningkatan hasil belajar kognitif. Dimana ditunjukan pada tabel 4.21.
Hasil belajar kognitif siswa pada siklus I yang memenuhi KKM dicapai
oleh 13 siswa dari 20 siswa dengan presentase 65%. Kemudian pada siklus
II yang memenuhi KKM dicapai oleh siswa dari 20 siswa dengan
presentase 95% jadi hasil belajar kognitif siswa dalam proses
pembelajaran pada kedua siklus meningkat secara signifikan.
Hasil belajar adalah kemampauan yang diperoleh anak setelah
mengikuti

kegiatan

pembelajaran.

Hasil

belajar

menceritakan

kemampuan terhadap penguasaan materi yang telah diajarkan dalam
jangka waktu tertentu.
Dari hasil penelitian tindakan kelas (PTK) cenderung mengalami
peningkatan dari setiap siklusnya. Dapat disimpulkan bahwa dengan
menggunakan alat peraga tidak langsung pada mata pelajaran IPA pokok
bahasan pernafasan kelas V MI Maarif Jenangan Ponorogo tahun ajaran
2017/2018 dapat meningkatkan minat belajar dan hasil belajar siswa.
Dari keseluruhan hasil penelitian dapat dilihat dari gambar grafik
sebagai berikut:
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Gambar 4.2
Grafik Hasil Penelitian
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