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ABSTRAK  

Anitasari, Selvia. 2015. Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Dengan Menggunakan 

Alat Peraga Nyata 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. Jurusan Tarbiyah 

Program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing: Ibu Retno Widyaningrum 

M.Pd. 

 

Kata Kunci: Alat Peraga, Hasil Belajar 

 

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 penyesuaian- penyesuaian, 

terutama yang berkaitan dengan faktor- faktor pengajaran di sekolah. Salah satu 

faktor tersebut adalah media pembelajaran yang perlu dikuasai oleh guru, sehingga 

mereka dapat menyampaikan materi pelajaran kepada para siswa. Hasil penelitian 

telah memperlihatkan media merupakan alat bantu para guru dan staf pengajar. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui alat 

peraga nyata dapat meningkatkan kemampuan mengamati dalam mata pelajaran IPA 

kelas III di SDN 2 Tonatan Ponorogo, (2) Untuk mengetahui alat peraga nyata dapat 

meningkatkan keaktifan  siswa dalam mata pelajaran IPA di kelas III SDN 2 Tonatan 

Ponorogo, (3) Untuk mengetahui alat peraga nyata dapat meningkatkan hasil belajar 

mata pelajaran IPA di kelas III SDN 2 Tonatan Ponorogo. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) model 

Kemmis dan Hopkins di SDN 2 Tonatan pada kelas III yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Yang dilaksanakan dalam dua siklus. Teknik 

dan alat pengumpulan data menggunakan observasi dan tes. 

Dari analisis tersebut dapat disimpulkan (1) Alat peraga nyata dapat 

meningkatkan kemampuan mengamati siswa dalam proses belajar pada mata 

pelajaran IPA pokok bahasan perubahan sifat benda sebagai media pembelajaran. Hal 

ini dapat dilihat dari perubahan hasil penilaian, pada siklus I mencapai 88%, dan pada 

siklus II mencapai 97%. (2) Alat peraga nyata dapat meningkatkan keaktifan siswa 

dalam proses belajar pada mata pelajaran IPA pokok bahasan perubahan sifat benda 

sebagai media pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari perubahan hasil penilaian, pada 

siklus I mencapai 78%, dan pada siklus II mencapai 97%. (3) Alat peraga nyata dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam proses belajar pada mata pelajaran IPA 

pokok bahasan perubahan sifat benda sebagai media pembelajaran. Hal ini dapat 

dilihat dari perubahan hasil penilaian, pada siklus I mencapai 66%, dan pada siklus II 

mencapai 97%.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Lain ladang, lain ikannya. Lain orang, lain pula gaya belajarnya. Pepatah 

tersebut memang pas untuk menjelaskan fenomena bahwa tak semua orang 

punya gaya belajar yang sama. Termasuk apabila mereka bersekolah di sekolah 

yang sama atau bahkan duduk di kelas yang sama. Kemampuan seseorang untuk 

memahami dan menyerap pelajaran sudah pasti berbeda tingkatannya. Ada yang 

cepat, sedang, dan ada juga yang sangat lambat. Oleh karena itu mereka 

seringkali harus menempuh cara yang berbeda untuk memahami sebuah 

informasi atu pelajaran yang sama. Apa pun cara yang dipilih, perbedaan gaya 

belajar itu menunjukkan cara tercepat dan terbaik bagi individu untuk menyerap 

sebuah informasi dari luar dirinya. Jika kita bisa memahami bagaimana gaya 

belajar setiap orang itu, mungkin akan lebih mudah bagi kita jika suatu ketika, 

misalnya kita harus memandu seseorang untuk mendapatkan gaya belajar yang 

tepat dan memberikan hasil yang maksimal bagi dirinya.
1
 

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 

                                                 
1
 Hamzah B. Uno, Orientasi Baru Dalam Psikologi Pembelajaran cet.3 (Jakarta: Bumi 

Aksara,2008), 180. 
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pendidikan tidak tertinggal dari perkembangan iptek tersebut perlu adanya 

penyesuaian-penyesuaian, terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor 

pengajaran di sekolah. Salah satu faktor tersebut adalah media pembelajaran 

yang perlu dikuasai oleh guru, sehingga mereka dapat menyampaikan materi 

pelajaran kepada para siswa. Hasil penelitian telah memperlihatkan media 

merupakan alat bantu para guru dan staf pengajar. Media memiliki kekuatan 

yang positif dan sinergi yang mampu merubah sikap dan tingkah laku mereka ke 

arah perubahan yang kreatif dan dinamis.
2
 

Pada dasarnya sekolah-sekolah didirikan untuk menyelenggarakan proses 

belajar mengajar bagi murid. Sementara ini proses belajar mengajar di sekolah 

dasar berlangsung di kelas. Guru-guru sekolah dasar cenderung lebih suka 

mengelola proses belajar mengajar di kelas. Oleh karena itu, setiap kelas di 

sekolah dasar perlu dilengkapi dengan sarana belajar mengajar yang dapat 

digunakan guru maupun murid. Paling tidak ada dua macam sarana belajar 

mengajar yang harus tersedia, yaitu perabot kelas dan media pengajaran.
3
 

Pembelajaran merupakan proses aktif peserta didik yang mengembangkan 

potensi dirinya. Peserta didik dilibatkan ke dalam pengalaman yang difasilitasi 

oleh guru sehingga mengalir dalam pengalaman melibatkan pikiran, emosi, 

terjalin dalam kegiatan yang menyenangkan dan menantang serta mendorong 

pemikiran siswa. Dari proses pengalaman ini peserta memproduksi kesimpulan 

                                                 
2
  Usman, M. Basyiruddin Asnawir, Media Pembelajaran, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 1. 

3
 Ibrahim Bafadal, Manajemen Perlengkapan Sekolah Teori dan Aplikasinya , Cet. 3 (Jakarta: 

PT Bumi Aksara, 2008), 13. 
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sebagai pengetahuan, berbeda dengan pengajaran dimana siswa memperoleh teks 

untuk dihapal. Didalam proses pengalaman ini peserta didik memperoleh 

inspirasi dari pengalaman yang menantang dan termotivasi untuk bebas berfikir 

kreatif dan mandiri. Pengalaman proses pembelajaran merupakan aktivitas 

mengingat, menyimpan, dan meproduksi informasi, gagasan- gagasan yang 

memperkaya kemampuan dan karakter peserta didik. 

Pada hakikatnya proses pembelajaran merupakan aktivitas yang 

menghubungkan peserta didik dengan berbagai subyek dan berkaitan dengan 

dunia nyata. Proses inter pretasi menghasilkan pemahaman dan perolehan hasil 

pendidikan yang bersifat individual. Dengen begitu masing- masing dari siswa 

akan memahami apa yang dipelajarinya.
4
 

Upaya meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar para siswa di setiap 

jenjang pendidikan perlu diwujudkan agar diperoleh kualitas sumber daya 

manusia. Upaya tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab semua tenaga 

kependidikan, dengan demikian kita akan sependapat bahwa peran guru sangat 

menentukan, sebab gurulah yang langsung dalam pembinaan para siswa di 

sekolah melalui proses belajar-mengajar.
5
 

 Menginggat adanya keberagaman karakteristik sasaran pendidikan, proses 

belajar mengajar yang dilakukan pendidik, maka semua karakteristik harus 

                                                 
4
  Utomo Dananjaya, Media Pembelajaran Aktif, Cet. 3 (Bandung: Nuansa Cendekia, 2013), 

27-28. 
5
 Nana Sudjana, Ahmad Rivai, Media Pengajaran Penggunaan dan pembuatannya,cet.10 

(Bandung: Sinar Baru algensindo Offset, 2011), 2-3. 
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dibangun menjadi satu kesatuan utuh untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. 

Media pembelajaran juga dapat memudahkan pemahaman peserta didik terhadap 

kompetensi yang harus dikuasai terhadap materi yang harus dipelajari, yang pada 

akhirnya diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar siswa.
6
 

Berdasarkan observasi awal di SDN 2 Tonatan Ponorogo, dari hasil 

pengamatan tanggal 20-23 Oktober  2014 di kelas III SDN 2 Tonatan Ponorogo 

ditemukan 75 % dari 30  siswa/siswi kurang bersemangat dan tidak 

memperhatikan ketika mengikuti pembelajaran IPA, dan  ketika ditanya tentang 

kandungan pokok mata pelajaran,  mayoritas mereka tidak bisa memberikan 

jawaban  yang benar. Dari hasil dokumentasi nilai ulangan harian bulan Oktober  

2014 , ditemukan 60 % dari 32 siswa/siswi di kelas III SDN 2 Tonatan Ponorogo 

mendapatkan nilai  yang kurang baik pada mata pelajaran IPA. Selain itu media 

yang digunakan guru masih sangat kurang sehingga hasil belajar yang dicapai 

kurang maksimal. Maka dari itu perlu adanya suatu cara bagaimana agar nilai 

hasil belajar itu meningkat, salah satunya adalah kita harus menggunakan alat 

peraga dalam  proses pembelajaran demi tercapainya tujuan pendidikan.
7
 

Pembelajaran IPA mencakup berbagai macam aspek dan tujuan yang 

diharapkan sesuai dengan keinginan. Tujuan pembelajaran IPA adalah agar siswa 

dapat mengetahui, memahami, mempraktikkan, melaksanakan pembelajaran IPA 

dengan baik dan benar, serta membuat siswa tertarik dan mencintai IPA tersebut 

                                                 
6
 Mulyanta dan Marlon Leong. Tutorial Membangun Multimedia Interaktif Media 

pembelajaran. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013), 2. 
7
 Hasil wawancara dengan guru kelas III ibu Erni Setyowati tgl 23 Oktober 2014. 
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dengan tingkatan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Pencapaian hasil 

yang maksimal selain diperlukan metode, pendidik, fasilitas gedung, maka tidak 

kalah pentingnya juga diperlukan adanya media pembelajaran. Salah satu dari 

media pembelajaran tersebut adalah alat peraga. Alat peraga pada pembelajaran 

IPA dapat membantu dalam memperjelas konsep dan pemahaman konsep IPA 

yang sedang dipelajari oleh siswa SD pada saat pembelajaran berlangsung. 

Fungsi alat peraga adalah untuk memperlancar tujuan dari pelaksanaan 

pembelajaran di sekolah. Alat peraga haruslah yang bersifat menyalurkan pesan 

dan dapat merangsang,  pikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga dapat 

mendorong keinginan siswa untuk belajar. Penggunaaan alat peraga yang kreatif 

akan lebih memungkinkan siswa belajar lebih baik dan dapat meningkatkan 

kualitas dari siswa itu sendiri. Selain itu fungsi penggunaan alat peraga dalam 

mata pelajaran IPA adalah dapat memvisualisasikan sesuatu yang sukar untuk 

dilihat, menjadi tampak jelas sehingga dapat mempermudah pemahaman suatu 

konsep tertentu serta dapat memberikan pengalaman nyata bagi siswa. Alat 

peraga yang digunakan tidak harus yang mahal, akan tetapi yang dapat diperoleh 

dari lingkungan sekitar. Proses pembelajaran IPA yang tidak menggunakan alat 

peraga pembelajaran, maka siswa akan mengalami kesulitan dalam memahami 

konsep-konsep yang dijelaskan oleh guru.  

Dari hasil pengamatan ketika mengajar pada waktu PPLK, saya 

menyimpulkan bahwa anak sekolah dasar kususnya kelas rendah yang mencakup 

kelas 1, 2, 3 tahap berfikir mereka masih pada tingkat kongrit/ nyata. Dengan 
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begitu dalam  proses  mereka  belajar, harus diselingi dengan permainan dengan 

menggunakan alat- alat yang berkaitan dengan pelajarannya guna menarik 

perhatian siswa terhadap materi pelajaran sehingga dengan harapan hasil yang 

dicapai siswa dalam belajarpun akan meningkat. 

Dari permasalahan tersebut maka sebagai guru yang kompeten harus 

melakukan suatu tindakan dalam proses pembelajaran. Salah satunya 

menggunakan alat peraga dalam kegiatan belajar, karena peran media dalam 

proses pembalajaran sangat penting dalam meningkatkan kefahaman siswa 

terhadap materi pelajaran serta peningkatan hasil belajar siswa. Dengan demikian 

pemilihan dan pemanfaatan media alat peraga yang tepat pada pengajaran IPA 

kelas III di SDN 2 Tonatan Ponorogo, merupakan salah satu upaya untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan khususnya mata pelajaran IPA, sehingga 

nantinya akan tercapai tujuan pendidikan secara optimal. 

Merujuk dari latar belakang di atas, yang mengabungkan dari  teori dan 

berbagai masalah yang ada, maka penulis memutuskan memilih alat peraga 

sebagai media pendidikan dalam pembelajaran di SDN 2 Tonatan Ponorogo 

dengan judul “UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR DENGAN 

MENGGUNAKAN ALAT PERAGA NYATA 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)” 
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B. IDENTIFIKASI DAN PEMBATASAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas dan dari permasalahan yang ada, maka 

dapat diindentifikasi masalahnya adalah rendahnya penguasaan peserta didik 

terhadap materi yang disampaikan, kurangnya media dalam proses pembelajaran 

dan perlu peningkatan hasil belajar. Untuk menghindari terjadinya penyimpangan 

terhadap pembahasan obyek penelitian, maka perlu diadakan pembatasan 

terhadap ruang lingkup penelitian. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah 

peningkatan kualitas proses dan hasil belajar mata pelajaran IPA di kelas 3 SDN 

2 Tonatan Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015. 

 

C. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam 

peneltian ini adalah : 

1. Apakah dengan mengunakan alat peraga nyata dapat meningkatkan 

kemampuan mengamati dalam mata pelajaran IPA kelas III di SDN 2 Tonatan 

ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015?  

2. Apakah dengan menggunakan alat peraga nyata dapat meningkatkan  

keaktifan siswa dalam mata pelajaran IPA kelas III di SDN 2 Tonatan 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015? 

3. Apakah pengunaan alat peraga nyata dapat meningkatkan  hasil belajar mata 

pelajaran IPA kelas III di SDN 2 Tonatan Ponorogo Tahun Pelajaran 

2014/2015?  
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D. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah maka peneliti ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui alat peraga nyata dapat meningkatkan kemampuan 

mengamati dalam mata pelajaran IPA kelas III di SDN 2 Tonatan Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2014/2015? 

2. Untuk mengetahui alat peraga nyata dapat meningkatkan keaktifan  siswa 

dalam mata pelajaran IPA di kelas III SDN 2 Tonatan Ponorogo semester 

ganjil Tahun Pelajaran 2014/2015. 

3. Untuk mengetahui alat peraga nyata dapat meningkatkan hasil belajar mata 

pelajaran IPA di kelas III SDN 2 Tonatan Ponorogo semester ganjil Tahun 

Pelajaran 2014/2015. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dunia 

kependidikan khususnya dalam proses pembelajaran baik secara teoritis maupun 

kritis. Kontribusi tersebut antara lain: 

a. Secara teoretik 

1. Hasil penelitian ini akan bermanfaat sebagai kontribusi bagi khasanah 

ilmiah dalam bidang kependidikan. 

2. Untuk kepentingan study ilmiah dan bahan informasi serta acuan bagi 

peneliti lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut. 
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b. Secara praktis 

1. Bagi sekolah 

a) Sebagai tambahan informasi tentang keadaan di SDN 2 Tonatan 

Ponorogo dalam  penggunaan alat peraga sebagai media 

pembelajaran. 

b) Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan 

kualitas sekolah. 

c) Mutu sekolah menjadi lebih baik. 

2. Bagi siswa 

a) Mempermudah pemahaman siswa dalam proses pembelajaran, 

khususnya pada mata pelajaran IPA kelas 3. 

b) Mengubah siskap siswa dalam kegiatan belajar menjadi lebih 

menarik dan menyenangkan. 

c) Meningkatkan hasil belajar siswa. 

3. Bagi penulis 

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan dan memperluas pengetahuan serta mendapatkan pengetahuan 

dan berpengalaman yang baru dalam pengadaan penelitian.   

4. Bagi guru 

a) Meningkatkan kinerja dan profesionalisme guru. 

b) Meningkatkan kreatifitas guru dalam kegiatan belajar mengajar. 
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c) Memberikan andil dalam meningkatkan pemahaman siswa 

khususnya pada mata pelajaran IPA. 

 

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Adapun sistematika pembahasan laporan PTK (Penelitian Tindakan Kelas) 

ini terdiri dari lima bab yang berisi: 

Bab I merupakan pola dasar atau tumpuan dari keseluruhan isi skripsi yang 

terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, 

rumusan masalah dan cara pemecahannya, tujuan PTK (penelitian tindakan 

kelas), kontribusi hasil penelitian tindakan kelas, dan sistematika pembahasan. 

Bab II membahas tentang: landasan teoritik, telaah hasil penelitian terdahulu, 

kerangka berfikir, dan pengajuan hipotesis tindakan. 

Bab III membahas tentang metode penelitian, yang meliputi: 

Obyek penelitian tindakan kelas, setting penelitian tindakan kelas, variable yang 

diamati, prosedur penelitian tindakan kelas, jadwal pelaksanaan tindakan kelas. 

Bab IV berisi tentang hasil penelitian tindakan kelas meliputi: gambaran 

singkat setting lokasi penelitian, penjelasan per siklus, pembahasan. 

Bab V merupakan bab terakhir dalam laporan ini berisi penutup meliputi: 

kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIK, TELAAH HASIL PENELITIAN 

TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR, DAN PENGAJUAN 

HIPOTESIS TINDAKAN 

A. Landasan Teori 

1. Teori  Belajar 

a. Pengertian belajar 

Menurut teori kognitif belajar tidak hanya melibatkan hubungan antara 

stimulus dan respon, model belajar kognitif merupakan suatu bentuk 

belajar yang sering disebut model perseptual. Model belajar kognitif 

mengatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta 

pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan 

belajarnya. Belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang 

tidak selalu terlihat sebagai tingkah laku yang nampak.
8
 

Secara psikologis belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah 

lakusebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya. Perubahan 

tersebut akan nyata dalam semua aspek tingkah laku. Sehingga pengertian 

belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

penggalamanya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

                                                 
8
 Asri Budiningsih, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 34. 
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Sedangkan pembelajaran adalah suatu usaha untuk membuat peserta 

didik belajar atau suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta didik. 

Dengan kata lain pembelajaran dapat diartikan sebagai usaha-usaha yang 

terencana dalam memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses 

belajar dalam diri peserta didik.
9
 

Proses pembelajaran merupakan salah satu komponen sistem yang 

dapat menentukan keberhasilan dan mutu pendidikan, oleh karena itu 

untuk mendapatkan mutu pendidikan yang baik, diperlukan proses 

pembelajaran yang berkualitas. Seperti halnya dengan pelajaran agar 

tidak membosankan, maka salah satunya harus menampilkan media yang 

berkaitan serta sarana dan prasarana yang mencukupi dalam proses 

pembelajaran. 

Dalam belajar, banyak faktor yang mempengaruhi, dan tergolong 

menjadi 3 macam diantaranya: 

1) Faktor stimuli belajar 

Yang dimaksud dengan stimuli belajar yaitu segala hal diluar 

individu yang merangsang individu itu untuk bereaksi atau belajar. 

Stimuli dalam hal ini mencakup material, penugasan, serta suasana 

lingkungan belajar. 

 

 

                                                 
9
 Indah Komsiyah, Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Teras, 2012), 2-4. 
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2) Faktor metode belajar 

Metode mengajar yang dipakai oleh guru sangat mempengaruhi 

belajar siswa, terutama dalam kegiatan berlatih atau praktik. 

3) Faktor idividual 

Faktor individual sangat besar pengaruhnya terhadap belajar 

sesorang. Kematangan yang dicapai oleh individu dari 

pertumbuhan fisiologisnya. Dengan berkembangnya fungsi-fungsi 

otak dan sistem saraf, akan menumbuhkan kapasitas mental 

seseorang. Kapasitas mental seseorang akan mempengatuhi belajar 

seseorang itu.
10

 

Menurut Suprijiono, tujuan belajar yang eksplisit di usahakan 

untuk dicapai dengan tindakan intruksional yang biasanya 

berbentuk pengetahan dan keterampilan. Sedangkan tujuan belajar 

sebagai hasil yang menyertai tujuan belajar instruksional, 

bentuknya berupa kemampuan berpikir kritis dan kreatif, sikap 

terbuka dan demokratis, serta dapat menerima pendapat orang lain. 

Tujuan ini merupakan konsekuensi logis dari peserta didik dalam 

suatu sistem lingkungan belajar tertentu.
11

 

 

 

                                                 
10

 Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Renika Cipta, 1990), 107-113. 
11

 Muhammad Tobroni dan Arif mustofa, Belajar dan pembelajaran, (yogyakata: AR- Ruzz 

Media, 2013), 2-3. 
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2. Teori Mengamati 

a. Pengertian Mengamati 

Manusia dapat mengenal linkungan fisik yang nyata, baik dalam 

dirinya sendiri maupun diluar dari dirinya dengan menggunakan organ-

organ indranya. Cara mengenal dunia luar yang demikian ini disebut 

mengamati secara indra. Organ-organ indra yang ada pada diri manusia 

disebut modalitas pengamatan. Pengamatan merupakan fungsi sensoris 

yang memungkinkan seseorang menangkap stimuli dari dunia nyata 

sebagai bahan yang teramati. Pengamatan sebagai suatu fungsi primer 

dari jiwa dan menjadi awal dari aktifitas belajar. Dengan begitu objek itu 

dapat ditangkap dengan tidak tergantung pada adanya saja, namun dapat 

dipelajari secara langsung.
12

  

Teori kognitif sosial memberikan banyak penekanan pada konsep 

proses belajar melalui pengamatan. Belajar mengamati adalah proses 

dimana pengamat, yaitu orang yang mengamati suatu perilaku atau 

tindakan menerima perilaku atau tidakan itu hanya dengan cara 

melihatnya. Pengamatan atau observasi adalah aktivitas yang dilakukan 

seseorang, terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan 

dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena 

berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, 
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untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk 

melanjutkan suatu penelitian.
13

 

b. Faktor Yang Mempengaruhi Rangsangan Pengamatan 

Upaya pengamatan sangat bergantung pada faktor-faktor psikologi, 

biologi yang berkaitan dengan panca indera dan keupayaan otak 

memproses dan  sosio budaya seseorang. Antara faktor yang penting 

diantaranya: 

1. Faktor Pembedaan faktor pembedaan melibatkan apa saja yang dapat 

dibedakan secara kontras oleh indra manusia. Benda yang besar lebih 

mudah dilihat berbanding yang kecil, warna yang terang lebih 

menarik perhatian berbanding warna yang lembut dan sebagainya. 

2. Faktor penumpuan ada ahli-ahli psikologi yang menekankan bahawa 

selagi tidak ada penumpuan, tidak akan terbentuk pengamatan. 

Semasa manusia membuat pengamatan, manusia tidak melayan 

semua rangsangan yang diterimanya tetapi hanya memilih 

rangsangan yang tertentu saja. Dengan cara ini barulah kita dapat 

membentuk pengamatan terhadap rangsangan tersebut. Apabila kita 

memilih satu-satu rangsangan, bermakna bahawa kita menumpukan 

perhatian kepada rangsangan tersebut. Ini menunjukkan bahawa 

selepas ada penumpuan barulah terbentuk pengamatan. Penumpuan 

berlaku apabila pancaindera seseorang itu ditumpukan kepada 
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 Morissan, Psikoligi Komunikasi, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 70. 



17 

 

 

sesuatu rangsangan pada kadar masa yang membolehkan seseorang 

itu mengetahui apakah objek atau benda yang dipersepsikan. 

Tumpuan amat penting bagi orang yang baru pertama kali menerima 

sesuatu rangsangan.  

c. Pentingnya Mengamati 

Orang mengamati tindakan orang lain dan akibat atau konsekuensi dari 

tindakan itu. Ia kemudian mempelajari dari apa yang diamatinya tersebut. 

Perilaku yang dipelajari itu kemudian dapat dicontoh atau dilakukan 

kembali oleh pengamat.
14

 

d. Langkah-langkah Mengamati 

1. Menentukan objek apa yang akan diobservasi/diamati 

2. Membuat pedoman observasi sesuai dengan lingkup objek yang akan 

diobservasi 

3. Menentukan  secara jelas  data-data apa yang perlu diobservasi, baik 

primer maupun sekunder 

4. Menentukan di mana tempat objek yang akan diobservasi 

5. Menentukan secara jelas bagaimana observasi akan dilakukan untuk 

mengumpulkan data agar berjalan mudah dan lancar 

6. Menentukan cara dan melakukan pencatatan atas hasil observasi, 

seperti menggunakan buku catatan, kamera, tape recorder, video 

perekam, dan alat-alat tulis lainnya. 
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3. Teori Keaktifan 

a. Pengertian keaktifan siswa dalam belajar 

Sasaran pembelajaran adalah terjadinya proses belajar pada diri siswa. 

Oleh karena itu, kegiatan siswa yang bersifat aktif dalam mempelajari 

materi pembelajaran tertentu sangat diperlukan untuk menunjang 

keberhasilan. Dalam kegiatan belajar siswa itu, diperlukan pula kegiatan 

yang bersifat aktif pada pihak guru, yaitu memberi bimbingan, dorongan, 

rangsangan dan arahan tentang apa yang seharusnya dipelajari dan 

bagaimana mempelajarinya.
15

 

Merujuk dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keaktifan siswa 

dalam belajar adalah suatu pendekatan dalam pembelajaran yang 

menitikberatkan pada keaktifan siswa, yang merupakan inti dari belajar. 

Pada hakikatnya, keaktifan belajar terjadi dan terdapat pada semua 

perbuatan belajar, tetapi tingkatannya berbeda tergantung pada jenis 

kegiatannya, materi yang dipelajari dan tujuan yang hendak dicapai.
16

 

Aktivitas belajar murid yang dimaksud disini adalah aktifitas 

jasmaniah maupun aktivitas mental. Aktivitas belajar murid dapat 

digolongkan ke dalam beberapa hal: 

1) Aktivitas Visual (visual activites) seperti membaca, menulis, 

melakukan eksperimen dan demonstrasi. 

                                                 
15
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2) Aktivitas Lisan (oral activites) seperti bercerita, membaca sajak, 

tanya jawab, diskusi, menyanyi. 

3) Aktivitas mendengarkan (listening activities) seperti mendengarkan 

penjelasan guru, ceramah dan pengarahan. 

4) Aktivitas gerak (motor activities) seperti senam, atletik menari dan 

melukis. 

5) Aktivitas menulis (writing activites) seperti mengarang, membuat 

makalah, membuat surat.  

`Prinsip aktivitas yang diuraikan di atas didasarkan pada pandangan 

psikologis bahwa, segala pengetahuan harus diperoleh melalui 

pengamatan (mendengar, melihat dan sebagainya) sendiri dan 

pengalaman sendiri. Guru hanyalah merangsang keaktifan dengan jalan 

menyajikan bahan pelajaran, sedangkan mengolah dan mencerna adalah 

peserta didik itu sendiri sesuai kemauan, kemampuan, bakat, dari masing-

masing peserta didik.
17

 

Dalam proses pembelajaran, MC Keachie mengemukakan 7 aspek 

terjadinya keaktifan siswa, yaitu sebagai berikut: 

1) Partisipasi siswa dalam menetapkan tujuan kegiatan belajar-

mengajar.  

2) Penekanan  pada aspek afektif dalam pengajaran. 
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3) Partisipasi siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar-mengajar 

utama yang berbentuk interaksi antar siswa. 

4) Penerimaan guru terhadap perbuatan dan sumbangan siswa yang 

kurang relevan atau salah.  

5) Keeratan hubungan  kelas sebagai kelompok. 

6) Kesempatan yang diberikan kepada siswa untuk mengambil 

keputusan yang penting dalam kegiatan di sekolah. 

7) Jumlah waktu yang digunakan untuk menangani masalah pribadi 

siswa, baik yang berhubungan ataupun yang tidak berhubungan 

dengan pelajaran.
18

 

b. Cara belajar siswa aktif 

Cara belajar siswa aktif  ditandai oleh semakin banyaknya dan 

bervariasinya keaktifan dan keterlibatan siswa dalam proses belajar 

mengajar. Cara belajar siswa aktif dalam belajar menunjukkan ciri-ciri 

sebagai berikut diantaranya: 

1. Adanya keterlibatan siswa dalam merumuskan kebutuhan 

pembelajaran sesuai dengan kemapuan, minat, pengalaman, motivasi, 

yang telah dimilikinya sebagai bahan masukan untuk melakukan 

kegiatan belajar. 

2. Adanya keterlibatan siswa dalam memilih dan menyediakan sumber 

bahan pembelajaran. 
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3. Adanya keterlibatan siswa dalam pengadaan media pembelajaran yang 

akan digunakan sebagai alat bantu belajar. 

4. Adanya keterlibatan siswa secara fisik, mental, emosional, intelektual, 

dan personal dalam proses belajar. 

5. Adanya berbagai keaktifan siswa mengenal, memahami, menganalisis, 

berbuat, memutuskan, dan berbagi kegiatan belajar lainnya yang 

mengandung unsur kemandirian yang cukup tingggi. 

6. Keterlibatan siswa secara mandiri mengerjakan tugas menjawab tes 

dan mengisi instrumen penilaian lainnya yang diajukan oleh guru dan 

lain-lain.
19

 

c. Pentingnya keaktifan siswa 

Dalam setiap proses belajar, siswa perlu menampakkan keaktifan. 

Keaktifan itu beraneka ragam bentuknya. Mulai dari kegiatan fisik yang 

mudah kita amati sampai kegiatan psikis yang susah diamati. Kegiatan 

fisik bisa berupa membaca, menulis, mendengar, berlatih keterampilan-

keterampilan, dan sebagainya. Contoh kegiatan psikis misalnya 

menggunakan khasanah pengetahuan yang dimiliki dalam memecahkan 

masalah yang dihadapi, membandingkan satu konsep dengan konsep yang 

lain, menyimpulkan hasil percobaan dan sebagainya.
20

 

                                                 
19

 Oemar Hamalik,Kurikulum dan Pembelajaran,,, 140-141. 
20

 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 45. 



22 

 

 

Keaktifan siswa mutlak diperlukan sebagai landasan dalam 

meningkatkan hasil belajar yang optimal. Optimalnya kadar keaktifan 

belajar siswa dapat dikondisikan dari sudut siswa, guru, program belajar, 

situasi belajar dan dari sudut sarana belajar.
21

 Hal ini berarti guru 

merupakan salah satu faktor yang ikut andil dalam meningkatkan 

keaktifan siswa. Beberapa hal yang perlu dilakukan diantaranya adalah: 

1) Menggunakan media variatif. 

2) Memberikan tugas secara individu dan kelompok. 

3) Memberikan kesempatan pada siswa untuk melaksanakan eksperimen. 

4) Memberikan tugas untuk membaca bahan belajar, mencatat hal-hal 

yang kurang jelas. 

5) Mengadakan tanya jawab dan diskusi.
22

 

 

4. Teori Hasil Belajar 

a. Pengertian hasil belajar 

Hasil belajar menurut Suprijiono sebagaimana dikutip oleh 

Muhammad Tobroni dan Arif Mustofa adalah pola-pola perbuatan, nilai-

nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan.
23

 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah mengikuti 

kegiatan belajar. Hasil belajar ini menceritakan kemampuan terhadap 
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menguasai materi yang telah diajarkan dalam jangka waktu yang telah 

ditentukan.
24

 

Hasil belajar seseorang diperoleh mulai dari pengalaman langsung 

(konkret) kenyataan yang ada di lingkungan kehidupan seseorang 

kemudian melaluai benda tiruan, sampai pada lambang verbal (abstrak). 

Menurut Dale (1969) sebagaimana dikutip Azhar Arsyad  

memperkirakan bahwa pemerolehan hasil belajar melalui indra pandang 

berkisar 75%, melalui indra dengar sekitar 13%, dan melalui indra yang 

lainnya sekitar 12%.
25

  

b. Klasifikasi hasil belajar 

Mengajar-belajar adalah kegiatan guru dan murid untuk mencapai 

tujuan tertentu, makin jelas tujuan makin jelas  bahan dan metode 

penyampaiannya. Namun kemampuan dari suatu metode baru nyata 

dalam hasil penilaian. Maka dalam proses mengajar-belajar unsur tujuan, 

bahan, metode, dan penilaian merupakan suatu keutuhan yang tak dapat 

dipisahkan. Mengajar tanpa penilaian adalah pincang.
26

 

Dalam pembelajaran yang terjadi di sekolah atu khususnya di kelas, 

guru adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas hasilnya. 

Pencapaian tujuan pembelajaran yang berupa prestasi belajar, merupakan 
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hasil dari kegiatan belajar mengajar.
27

 Dalam mengajar, kita harus sudah 

mengetahui tujuan yang harus dicapai dalam mengajarkan suatu pokok 

bahasan. Didasarkan pada Taksonomi bloom tentang tujuan perilaku 

yang meliputi tiga domain: kognitif, afektif, dan  psikomotorik. 

Ada lima kemampuan yang dikatakan sebagai hasil belajar menurut 

Gagne yaitu: 

1) Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan 

konsep dan lambang. Serta merupakan kemampuan melakukan 

aktivitas kognitif bersifat khas. 

2) Strategi kognitif, yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan 

aktivitas kognitifnya yang meliputi penggunaan konsep dan cara 

dalam  memecahkan masalah. 

3) Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek 

berdasarkan penilaian objek tersebut. Sikap yang dimaksud berupa 

kemampuan menginternalisasikan dan eksternalisasi nilai-nilai. 

Sikap merupakan kemampuan menjadikan nilai sebagai standar 

perilaku. 

4) Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan 

dalam bentuk bahasa baik lisan maupun tertulis. 
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5) Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakaukan serangkaian 

gerak jasmani dalam mengkoordinasi sehingga terwujud 

otomatisme gerak jasmani. 
28

 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

Secara garis besar, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

dapat dibedakan atas dua jenis yatu yang bersumber dari dalam diri 

manusia, yang disebut faktor internal, dan faktor yang bersumber dari 

luar diri manusia yang belajar, yang disebut faktor ekternal. 

1) Faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri manusia dapat 

diklasifikasikan menjadi dua, yakni faktor biologis dan faktor 

psikologis. Faktor biologis antara lain usia, kematangan dan kesehatan, 

sedangkan yang dapat 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 

diklasifikasikan menjadi dua juga,  yakni faktor manusia (human) dan 

faktor non manusia seperti alam benda, hewan dan lingkungan fisik.
29

 

Hasil belajar juga dipengaruhi oleh intelegensi dan penguasaan 

awal anak tentang materi akan dipelajari. Ini berarti bahwa guru perlu 

menetapkan tujuan belajar sesuai dengan kapasitas intelegensi anak; 
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dan pencapaian tujuan belajar perlu menggunakan bahan apersepsi, 

yaitu bahan pelajaran baru. Hasil belajar juga dipengaruhi oleh adanya 

kesempatan yang diberikan kepada anak. Ini berarti bahwa guru perlu 

menyusun rancangan dan pengelolaan pembelajaran yang 

memungkinkan anak bebas untuk melakukan eksplorasi terhadap 

lingkungannya
.30 

 

d. Tujuan hasil belajar 

Tujuan intruksional dari hasil belajar pada hakikatanya adalah 

perubahan tingkah laku yang diinginkan pada diri siswa. Oleh sebab itu, 

dalam penilaian hendaknya diperiksa sejauh mana perubahan tingkah 

laku siswa telah terjadi melalui proses belajarnya.
31

 Penilaian hasil 

belajar bertujuan melihat kemajuan belajar peserta didik dalam hal 

penguasaan materi pengajaran yang telah dipelajarinya sesuai dengan 

tujuan-tijuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:  

1. Sasaran penilaian. Sasaran atau objek evaluasi hasil belajar adalah 

perubahan tingkah laku yang mencakup bidang kognitif, efektif, dan 

psikomotor secara imbang. Masing-masing bidang terdiri dari sejumlah 

aspek.  
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2. Alat penilaian. Penggunaan alat penilaian hendakna komprehensif 

meliputi tes dan bukan tes sehingga diperoleh gamabaran hasil belajar 

yang objektif. Demikian juga penggunaan tes sebagai alat penilaian tidak 

hanya membiasakan diri tes objektif dapat diimbangi dengan tes esai.  

3. Prosedur pelaksanaan tes. Penilaian hasil belajar dilaksanakan 

dalam bentuk formatif dan sumatif. Penilaian formatif dilakaukan pada 

setiap pengajaran berlangsung, yakni pada akhir pembelajaran. 

Tujuannya untuk memperbaiki proses pengajaran selanjutnya dan 

meningkatkan motivasi dan usaha belajar peserta didik.
32

 

  

5. Alat Peraga Sebagai Media Pembelajaran IPA 

a. Pengertian alat peraga sebagai media pembelajaran 

Alat adalah benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu, yang 

dipakai untuk mencapai tujuan tertentu.
33

 Peraga adalah alat bantu untuk 

mendidik atau mengajar supaya apa yang diajarkan mudah dimengerti 

anak didik.
34

 Berdasarkan uraian di atas  dapat disimpulkan bahwa alat 

peraga nyata merupakan alat peraga untuk SD yang bertujuan untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran IPA guna memperjelas  kemampuan 

siswa dalam  proses belajar dan pembelajaran.  

                                                 
32

 Ahmad Rohani, Pengelolaan Pengajaran, 205-206.  
33

 Tim Penyusun kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. 3 (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2005), 27. 
34

 Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, cet.2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 21. 



28 

 

 

Dalam penggunaan media pembelajaran, alat peraga akan lebih 

menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi 

belajarnya. Selain itu taraf berfikir manusia mengikuti tahap 

perkembangan dimulai dari berpikir konkret menuju ke berpikir abstrak, 

dimulai dari berfikir sederhana menuju ke berpikir kompleks.
35

  

Kata media berasal dari bahasa latin yaitu “medius” yang secara 

harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar’. AECT (Association Of 

Education And Communication Technology) memberi batasan tentang 

media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan dan informasi. Media pendidikan memiliki 

pengertian alat bantu pada proses belajar baik di dalam maupun di luar 

kelas.
36

 

Salah satu lingkungan belajar yang sangat berperan dalam 

memudahkan penguasaan peserta didik terhadap kompetensi adalah 

penerapan teknologi dalam penggunaan media pembelajaran. Media 

pembelajaran sebenarnya merupakan alat bantu yang dapat digunakan 

oleh pendidik.
37

 Alat bantu yang dimaksud jika dikaitkan dalam pelajaran 

IPA sekolah dasar adalah alat peraga yang digunakan pendidik dalam 

suatu pembelajaran di sekolah. 
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Kriteria media pembelajaran yang baik idealnya meliputi 4 hal utama, 

yaitu: 

1) Kesesuaian atau relevansi artinya media pembelajaran harus sesuai 

dengan kebutuhan belajar, rencana kegiatan belajar, program 

kegiatan belajar, tujuan belajar dan karakteristik peserta didik. 

2) Kemudahan artinya semua isi pembelajaran melalui media harus 

mudah dimengerti, dipelajari atau dipahami oleh peserta didik. 

3) Kemenarikan artinya media pembelajaran harus mampu menarik 

perhatian peserta didik, tidak membingungkan serta dapat 

menguggah minat belajar peserta didik. 

4) Kemanfaatan artinya isi dari media pembelajaran harus berguna dan 

mengandung manfaat bagi pemahaman peserta didik dalam materi 

pembelajaran.
38

 

Dari ke-empat kriteria diatas tentunya menjadi acuan pendidik 

dalam menggunakan media ataupun alat bantu dalam proses 

pembelajaran. 

Rujukan lain adalah SEQIP (Science Education Quality Improvement 

Project atau proyek peningkatan mutu pendidikan Ilmu Pengetahuan 

Alam adalah proyek bilateral Indonesia-Jerman yang dimaksud 

meningkatkan mutu pengajaran IPA di sekolah dasar dengan menekankan 

penggunaan strategi dan metode-metode pembelajaran interaktif dengan 
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berbagai sumber belajar. SEQIP (Science Education Quality Improvement 

Project) merupakan kit alat peraga SD yang sangat berguna untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran.
39

 

b. Macam–macam alat peraga (media pembelajaran IPA) 

Media pembelajaran yang dapat digunakan guru untuk membantu 

membelajarkan siswa SD dalam belajar IPA, antara lain: 

1. Benda-benda konkrit (nyata) 

2. Lingkungan alam 

3. Kit IPA 

4. Charta, slide film, dan film 

5. Film animasi 

6. Model  

7. Torso  

8. Mikropsop dan kaca pembesar.
40

 

 

c. Kelebihan dan kekurangan alat peraga nyata sebagai media 

pembelajaran IPA 

1) Kelebihan 

a. Menumbuhkan minat belajar siswa karena belajar lebih menarik 
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b. Memperjelas makna bahan pelajaran sehingga siswa lebih mudah 

memahami 

c. Metode belajar lebih bervariasi sehingga siswa tidak mudah bosan 

d. Membuat siswa lebih aktif melakukan kegiatan belajar seperti 

menggamati, melakukan, dan mendemonstrasikan. 

2) Kekurangan  

a. Mengajar menggunakan alat peraga lebih banyak menuntut guru 

untuk memperhatikan siswa/mengawasi 

b. Banyak waktu yang di perlukan untuk persiapan 

c. Perlu kesediaan berkorban secara material, jika sekolah tidak 

menyediakan. 

d. Pengertian IPA (Ilmu Pengetahuan Alam)  

Ilmu alamiah atau sering disebut IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) yang 

dalam bahasa Inggris disebut Natural Science dan dalam bahasa 

Indonesia digunakan istilah Sains. IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) adalah 

ilmu yang mengkaji tentang gejala-gejala alam semesta, termasuk di 

muka bumi ini, sehingga terbentuk konsep dan prinsip.
41

 

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang telah diketahui, untuk 

mengetahui sesuatu, manusia dapat menggunakan indranya, dengan cara 

melihat, mencium, mendengar, dan sebagainya. Pengetahuan itu 
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32 

 

 

bersumber dari pengalaman, oleh karena itu pengalaman menjadi bagian 

yang penting dari sumber pengetahuan.
42

 

1. Hakikat Pembelajaran IPA 

Pada hakikatnya, IPA dapat ditinjau dari 3 segi, yaitu dari segi 

produk, proses, dan perkembanagan sikap. Ketiganya bersifat saling 

terkait. Dibawah ini akan dijelaskan satu per satu secara singkat: 

a). IPA sebagai produk 

IPA sebagai produk merupakan hasil upaya para perintis IPA 

terdahulu dan umumnya berupa fakta, konsep teori, hukum, prosedur 

informasi telah tersusun secara lengkap dan sistematis. 

b). IPA sebagai proses 

Makna IPA  sebagai proses adalah proses untuk mendapatkan IPA 

yang dilakukan melalui metode ilmiah. Pada anak usia SD/MI, 

metode ilmiah dikembangkan secara bertahap, berkesinambungan, 

dengan harapan bahwa pada akhirnya akan terbentuk paduan yang 

utuh. 

c). IPA sebagai pemupuk sikap 

Di dalam konteks pengajaran IPA, sikap dibatasi pengertiannya pada 

sikap ilmiah alam sekitar. Sikap ilmiah yang memungkinkan dapat 

dikembangkan pada anak–anak usia SD/MI adalah: 

(1). Sikap ingin tahu 
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(2). Sikap ingin mendapatkan sesuatu yang baru 

(3). Sikap kerjasama 

(4). Sikap tidak putus asa 

(5). Sikap tidak berprasangka 

(6). Sikap mawas diri 

(7). Sikap bertanggung jawab 

(8). Sikap berpikir bebas 

(9). Sikap disiplin   

Sikap ilmiah tersebut dapat dikembangkan saat peserta didik 

melakukan diskusi, percobaan, simulasi dan oservasi lapangan.
43

 

 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Rencana penelitian ini berangkat dari kajian penelitian yang terdahulu. 

Adapun penelitian yang dilakukan sebelumnya, yaitu skripsi yang disusun oleh: 

MIFTAKHUR ROIFAH, 210607021 tahun 2011 dengan Judul Studi 

Komparasi Hasil Belajar Antara Siswa Yang Menggunakan Alat Peraga Dan 

Tidak Menggunakan Alat Peraga Pada Mata Pelajaran Matematika Kelas II 

Madrasah Ibtidaiyah Qomarul Hidayah Gondang Tugu Trenggalek Semester 

Genap Tahun Ajaran 2010/2011. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan berikut    ini:  Hasil 

belajar siswa yang menggunakan alat peraga pada mata pelajaran matematika 
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kelas II Madrasah Ibtidaiyah Qomarul Hidayah Godang Tugu Trenggalek 

semester genap tahun ajaran 2010/2011 mencapai rata-rata 81,76 yang termasuk 

dalam kategori baik sekali. b. Hasil  belajar siswa yang tidak menggunakan alat 

peraga pada mata pelajaran matematika kelas II Madrasah Ibtidaiyah Qomarul 

Hidayah Godang Tugu Trenggalek semester genap tahun ajaran 2010/2011 

mencapai rata-rata 72,94 yang termasuk dalam kategori baik. c. Tidak ada 

perbedaan yang signifikan antara siswa yang menggunakan alat peraga dengan 

yang tidak menggunakan alat peraga pada mata pelajaran matematika kelas II 

Madrasah Ibtidaiyah Qomarul Hidayah Godang Tugu Trenggalek semester 

genap tahun ajaran 2010/2011. Berdasarkan uji “t” diperoleh t0 ˂ ttabel,  

dimana pada taraf signifikan 5% t0 =1,427 dan ttabel = 2,03. Sedangkan pada 

taraf signifikan 1% t0 =1,427 dan ttabel = 2,72. 

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti adalah Jenis penelitian yang digunakan. Mata pelajaran serta kelas dan 

tempat penelitian yang berbeda. 

KHOLIS ALI MUKTI 210608069, dengan judul Upaya Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa  Menggunakan Metode Demonstrasi Pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam Pokok Bahasan Shalat Fardhu Kelas III SDN 

Dumplengan I Ngawi Tahun Pelajaran 2012/2013. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. Keaktifan 

siswa dalam proses pembelajaranlebih meningkat dengan menggunakan metode 
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demonstrasi. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan indikator aktivitas siswa 

dengan turut serta dalam melaksanakan tugas belajar, terlibat dalam pemecahan 

masalah, bertanya pada guru apa bila tidak memahami persoalan yang dihadapi, 

berusaha mencari niformasi yang diperlukan untuk pemecahan masalah, 

melaksanakan diskusi kelompok sesuai dengan petunjuk guru, menilai 

kemampuan dirinya dari hasil-hasil yang diperolehnya, pada siklus I keaktifan 

siswa hanya mencapai 25%, sedangkan pada siklus II mencapai 66,7%, dan 

pada siklus III mengalami peningkatan mencapai 75%. Penerapan metode 

demonstrasi juga dapat meningkatkan hasul belajar siswa. Hal ini dapat dilihat 

dari hasil evaluasi yang diberikan oleh peneliti kepada siswa berupa pemberian 

soal-soal pertanyaan yang dapat dikerjakan dan dijawab oleh siswa. Pada siklus 

I hasil belajar siswa hanya mencapai 33,3%. Sedangkan pada siklus II mencapai 

66,7%. Dan pada siklus III telah mencapai 83,3%.  

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti adalah metode dan mata pelajaran,tempat penelitian yang berbeda. 

KUMALA CAHAYANI 210607007, dengan judul Upaya Meningkatkan 

Proses Dan Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran qidah Akhlak Pokok Bahasan 

Akhlak Terpuji Melalui Media Audio Visual PTK di MIN Tamanarum, 

Magetan kelas III Tahun Pelajaran 2010/2011. 

Dari penelitian ini terdapat beberapa kesimpulan berikut ini. Penerapan 

media audio visual dapat meningkatkan kinerja tanya jawab dan sangat efektif 

untuk diberikan kepada siswa kelas III, hal ini terbukti dengan sistem kinerja 



36 

 

 

tanya jawab yang berlangsung baik, dan kondisi sekolah mampu memberikan 

fasilitas dalam pembelajaran dengan menggunakan media audio visual. Hasil 

prosentase siswa dalam melakukan tanya jawab pada siklus 1 sebesar 50%, 

pada siklus II sebasar 55%, dan pada siklus III sebesar 80%. Penerapan media 

audio visual dapat meningkatkan ketertarikan belajar pada materi dan sangat 

efektif untuk diberikan pada siswa kelas III hal ini terbukti dengan ketertarikan 

siswa pada materi sangat antusias dan bersemangat ketertarikan belajar siswa  

pada siklus 1 sebesar 75%, pada siklus II sebasar 85%, dan pada siklus III 

sebesar 95%. c. penerapan media audio visual dapat meningkatkan hasil belajar 

pada mata pelajaran akidah akhlak pada siswa kelas III hal ini terbukti dengan 

hasil belajar  siswa persiklus dan hampir semua siswa juga mampu melampaui 

KKM yang telah ditetapkan guru. Hasil prosentase perolehan  nilai  pada siklus 

1 sebesar 50%, pada siklus II sebasar 70%, dan pada siklus III sebesar 90%. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah 

media yang digunakan, pelajaran dan tempat yang berbeda.  

 

C. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan dari landasan teori dan telaah hasil penelitian terdahulu tersebut, 

maka dapat diajukan kerangka berfikir dalam penelitian ini: 

1. Jika penggunaan alat peraga nyata digunakan dalam proses pembelajaran IPA, 

maka akan terjadi peningkatan kemempuan mengamati  siswa dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran IPA pokok bahasan Perubahan Sifat Benda 
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di kelas III SDN 2 Tonatan Ponorogo semester ganjil Tahun Pelajaran 

2014/2015. 

2. Jika penggunaan alat peraga nyata digunakan dalam proses pembelajaran IPA, 

maka akan terjadi peningkatan keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran IPA pokok bahasan Perubahan Sifat Benda di kelas III SDN 2 

Tonatan Ponorogo semester ganjil Tahun Pelajaran 2014/2015. 

3. Jika penggunaan alat peraga nyata digunakan dalam proses pembelajaran IPA, 

maka akan meningkatkan  hasil belajar siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran IPA pokok bahasan Perubahan Sifat Benda di kelas III SDN 2 

Tonatan Ponorogo semester ganjil Tahun Pelajaran 2014/2015. 

 

D. Pengajuan Hipotesis Tindakan Kelas 

Hipotesis tindakan dalam penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini adalah: 

1. Alat peraga nyata dapat meningkatkan kemampuan mengamati pada mata 

pelajaran IPA siswa kelas III pokok bahasan perubahan sifat benda di 

SDN 2 Tonatan Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015. 

2. Alat peraga nyata dapat meningkatkan keaktifan siswa pada mata 

pelajaran IPA kelas III pokok bahasan perubahan sifat benda di SDN 2 

Tonatan Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015.  

3. Alat peraga nyata dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPA kelas III pokok bahasan perubahan sifat benda di SDN 2 

Tonatan Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Objek Tindakan Kelas 

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 2 Tonatan Ponorogo, 

dengan mengambil kelas III. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) yang memfokuskan pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Begitu 

kompleksnya fenomena yang terjadi di kelas III SDN 2 Tonatan Ponorogo, 

tindakan yang diteliti adalah sebagai berikut:  

1. Kemampuan peserta didik dalam mengamati pokok bahasan perubahan sifat 

benda di kelas III SDN 2 Tonatan Ponorogo dalam mengikuti  pelajaran IPA. 

2. Keaktifan peserta didik dalam mengikuti pelajaran dalam materi pokok 

bahasan perubahan sifat benda di kelas III SDN 2 Tonatan Ponorogo dalam 

mengikuti  pelajaran IPA. 

3. Hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA pokok bahasan perubahan 

sifat benda. 

 

B. Setting Penelitian dan Karakteristik Subjek Penelitian Tindakan Kelas  

1. Setting / Lokasi PTK 

Penelitian ini bersifat praktis berdasarkan permasalahan nyata dalam 

pembelajaran IPA di SDN 2 Tonatan Pnorogo yang terletak di jalan Sekar 

Putih no. 27 kelurahan Tonatan kabupaten Ponorogo, yaitu di kelas III, mata 
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pelajaran IPA pokok Bahasan Perubahan Sifat Benda Semester Ganjil Tahun 

Pelajaran 2014/2015. Peneliti melakaukan PTK di SDN 2 Tonatan Ponorogo 

karena peneliti menemukan permasalahan dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran IPA disekolah tersebut khususnya di kelas III. 

2. Karakteristik Subjek PTK 

Subyek pelaku PTK ini adalah mahasiswa sedangkan subyek penerima 

PTK adalah 32 siswa-siswi kelas III SDN 2 Tonatan Ponorogo tahun 

pelajaran 2014/2015. Sedangkan materi yang dipelajari adalah IPA pokok 

bahasan perubahan sifat benda. 

 

C. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tindakan 

kelas ini adalah: 

1. Observasi adalah teknik mengumpulkan data dengan cara menggamati setiap 

kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya dengan alat observasi 

seperti chek list, anecdotal record, dan ranting scale tentang hal-hal yang 

akan diamati atau diteliti.
44

 

2. Tes adalah instrumen pengumpulan data untuk mengukur kemampuan siswa 

dalam aspek kognitif, atau tingkat penguasaan materi pembelajaran. Dilihat 

dari pelaksanaannya, tes dapat dibedakan menjadi tes lisan, tes tulisan, dan tes 
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perbuatan.
45

 Disini peneliti menggunakan tes tulisan yang berbentuk mulipel 

choic dan uraian singkat. 

 

D. Variabel Yang Diamati 

Dalam bagian ini penulis ingin mengkaji variabel yang menjadi unsur-unsur 

dilaksanakannya proses pembelajaran IPA yang dijalankan di SDN 2 Tonatan 

Ponorogo semester ganjil Tahun Pelajaran 2014/2015 antara lain: 

1. Variabel proses: peran alat peraga sebagai media untuk pembelajaran IPA 

pokok bahasan perubahan sifat benda kelas III SDN 2 Tonatan Ponororogo. 

2. Variabel hasil: meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran IPA pokok 

bahasan perubahan sifat benda. 

 

E. Prosedur Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 

Metode penelitian yang akan digunakan untuk memecahkan masalah di atas 

adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Adapun PTK yang digunakan adalah 

PTK model Kemmis & Mc Taggart (1988) pelaksanaan penelitian tindakan 

mencakup empat langkah yaitu: 

1. Merumuskan masalah dan merencanakan tindakan 

2. Melaksanakan tindakan dan pengamatan/monitoring 

3. Refleksi hasil pengamatan 

4. Perubahan atau revisi perencanaan untuk pengembangan selanjutnya.
46
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Sedangkan menurut Hopkins (1993) pelaksanaan penelitian tindakan 

dilakukan membentuk spiral yang dimulai dari merasakan adanya masalah 

menyusun perencanaan melaksanakan tindakan melakukan  observasi 

mengadakan refleksi, melakukan rencana ulang, melaksanakan tindakan, dan 

seterusnya. Manakala digambarkan model Spiral yang dikembangkan oleh 

Hopkins seperti yang digambarkan pada gambar dibawah.
47
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Gambar 3. 1 Diagram 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secara keseluruhan, empat tahapan dalam PTK tersebut membentuk suatu 

siklus PTK yang digambarkan dalam bentuk spiral. Untuk mengatasi suatu 

masalah, mungkin diperlukan lebih dari satu siklus. Siklus-siklus tersebut saling 

terkait dan berkelanjutan. Siklus ke-dua dilaksanakan jika masih ada hal-hal yang 

Indentifikasi 

masalah 

Perencanaan 

Tindakan 

Refleksi 

Observasi 

Perencanaan  

Ulang 

Refleksi 

Observasi 

Tindakan 



43 

 

 

kurang berhasil dalam siklus pertama. Siklus ke-tiga dilaksanakan karena siklus 

kedua belum mengatasi masalah, begitu juga siklus-siklus berikutnya. 

Sebelum melakukan pembelajaran berbasis PTK, peneliti melakukan 

observasi awal untuk: 

a. Menemukan masalah, pada observasi awal di SDN 2 Tonatan Ponorogo 

berdasarkan hasil pengamatan di kelas III ditemukan beberapa siswa yang 

gaduh pada saat jam pelajaran, berdasarkan hasil dokumentasi di kelas III 

ditemukan nilai tugas pelajaran IPA sebagian anak nilai rata-ratanya masih 

dibawah KKM, dan berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas III, guru 

tersebut mengatakan bahwa siswa itu kesulitan memahami pelajaran ketika 

tidak menggunakan alat peraga ketika menerangkan pelajaran IPA. 

b. Melakukan identifikasi masalah, dari masalah-masalah diatas dapat di 

identifikasi masalah sebagai berikut: (1) rendahnya minat belajar siswa dalam 

mata pelajaran IPA kelas III SDN 2 Tonatan Ponorogo di sebebkan oleh 

media yang digunakan guru kurang menarik, (2) lemahnya keaktifan siswa 

dalam mengikuti pelajaran IPA kelas III SDN 2 Tonatan Ponorogo, (3) 

rendahnya hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPA kelas III SDN 2 

Tonatan Ponorogo. 

c. Menentukan batasan masalah, karena luasnya bidang cakupan serta danya 

berbagai keterbatasan yang ada baik waktu, dana, maupun jangkauan penulis, 

dalam penelitian ini tidak semua dapat ditindak lanjuti. Untuk itu dalam 

penelitian ini dibatasi masalah lemahnya kemempuan memehami dan hasil 
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belajar siswa dalam mata pelajaran IPA kelas III yang dapat ditingkatkan 

dengan menggunakan alat peraga dalam proses pembelajaran. 

d. Menganalisis masalah dengan menentukan faktor-faktor yang diduga sebagai 

penyebab utama terjadinya masalah, dari masalah-masalah di atas dapat 

dianalisis faktor-faktor penyebab terjadinya masalah yaitu (1) guru kurang 

menggunakan media dalam proses pelajaran, (2) siswa mengalami kesulitan 

dalam memahami pelajaran, (3) kurangnya hasil belajar siswa. 

e. Merumuskan gagasan-gagasan pemecahan masalah dengan merumuskan 

hipotesis-hipotesis tindakan sebagai pemecahan, dari faktor-faktor di atas 

dapat dirumuskan hipotesis tindakan sebagai berikut: (1) menggunakan alat 

peraga dalam pembelajaran, (2) siswa diajak praktik langsung menggunakan 

alat peraga yang tersedia, (3) menumbuhkan minat belajar siswa sehingga 

hasil belajar yang diperoleh akan meningkat.  

f. Menentukan pilihan hipotesis tindakan pemecahan masalah, disini peneliti 

memilih menggunakan alat peraga sebagai media pelajaran sebagai hipotesis 

tindakan pemecahan masalah. 

Merumuskan judul perencanaan kegiatan pembelajaran berbasis PTK, dari 

masalah-masalah di atas peneliti memilih judul “Upaya Meningkatkan Hasil 

Belajar Dengan Menggunakan Alat Peraga Nyata Dalam Mata Pelajaran IPA 

Pokok Bahasan Perubahan Sifat Benda (Penelitian Tindakan Kelas di SDN 2 

Tonatan Ponorogo kelas III Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2014/2015)” 

sebagai langkah awal untuk melakukan penelitian selanjutnya. 



45 

 

 

Setelah judul perencanaan kegiatan pembelajaran berbasis PTK 

dirumuskan, langkah berikutnya adalah: 

a. Menyusun Perencanaan (Planning) 

Pada tahap ini, kegiatan yang harus dilaksanakan adalah: 1) 

membuat Rencana Pelaksannan Pembelajaran (RPP), 2) 

mempersiapkan fasilitas dari sarana pendukung yang diperlukan di 

kelas, dan 3) mempersiapkan instrument untuk merekam dan 

menganalisis data mengenai proses dan hasil tindakan. 

b. Melaksanakan Tindakan (acting) 

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. 

c. Melaksanakan Pengamatan (observasi) 

pada tahap ini, yang harus dilaksanakan adalah: 1) menggamati 

perilaku peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, 2) 

memantau kegiatan diiskusi atau kerja sama antar peserta didik dalam 

mengikuti pembelajaran, dan 3) mengamati pemahaman masing-

masing anak terhadap penguasaan materi pelajaran. 

 Aspek yang diamati dalam penelitian kali ini, yaitu:  

1. Aspek kemampuan mengamati siswa, dalam proses belajar 

2. Aspek keaktifan siswa dalam belajar 
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3. Hasil belajar siswa 

d. Melakukan Refleksi (reflecting) 

Pada tahap ini, yang harus dilakukan adalah: 1) mencatat hasil 

observasi, 2) mengevaluasi hasil observasi, 3) menganalisis hasil 

pembelajaran, dan 4) mencatat kelemahan-kelemahan untuk dijadikan 

bahan memperbaiki siklus berikutnya. 

Tabel 3.1 

Prosedur Pelaksannaa PTK Siklus I 

PERENCANAAN TINDAKAN PENGAMATAN REFLEKSI 

1. Menyusun 

RPP berbasis 

PTK dengan 

pokok bahasan 

perubahan 

sifat benda 

2. Menyiapkan 

sumber/alat/ba

han yang 

digunakan 

dalam proses 

pembelajaran 

3. Menyiapkan 

instrument 

penilaian yang 

akan 

digunakan 

untuk 

mengukur 

pencapaian 

kompetensi 

4. Menyiapkan 

1. Menjelask

an 

indikator 

yang ingin 

dicapai 

2. Mengajuka

n 

pertanyaan 

terkait 

materi 

yang akan 

dipelajari 

3. Membaca 

dan 

memahami 

materi 

pelajaran 

4. Mengenalk

an alat-alat 

yang 

digunakan 

dalam 

1. Mengamati 

kemampuan 

masing-

masing peserta 

didik dalam 

MENGAMA

TI proses 

pembelajaran 

berlangsung, 

dengan 

memberikan 

contreng (√) 

pada lembar 

observasi 

terstruktur 

2. Mengamati 

KEAKTIFA

N masing-

masing peserta 

didik dengan 

memberikan 

contreng (√) 

pada lembar 

observasi 

Merefleksika

n hasil 

pengamatan 

kegiatan 

keaktifan 

peserta didik 

dalam 

kelompok, 

tanggung 

jawab siswa 

dalam 

mengikuti 

diskusi serta 

menganalisis 

nilai 

perolehan 

hasil belajar 

peserta didik, 

dengan 

menggunaka

n tolak ukur 

yang telah 

ditentukan 

untuk 

membuat 
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kriteria 

ketuntasan 

minimal 

pencapaian 

kompetensi 

serta 

menyiapkan 

instrument 

tolak ukur 

keberhasilan 

tindakan 

5. Menyiapkan 

lembar 

perekam 

proses 

pengumpulan 

data yang akan 

digunakan 

dalam 

kegiatan 

pembeajaran 

materi 

pelajaran 

5. Guru 

Mendemo

nstrasikan 

alat peraga 

didepan 

kelas dan 

siswa 

mengamati 

apa yang 

terjadi 

dengan 

benda-

benda 

tersebut 

6. Memancin

g  setiap 

siswa agar 

menutarak

an 

pendapatn

ya 

7. Meminta 

siswa agar 

menjawab 

soal yang 

telah 

diberikan 

guru. 

8. Memberik

an 

klarifikasi  

terstruktur 

3. Mencatat 

NILAI 

PEROLEHA

N HASIL 

BELAJAR. 

keputusan 

apakah di 

perlukan 

siklus II atau 

tidak. 

  

 

 



48 

 

 

Tabel 3.2 

Prosedur Pelaksannaa PTK Siklus II 

 

PERENCANAAN TINDAKAN PENGAMATAN REFLEKSI 

1. Menyusun 

RPP berbasis 

PTK dengan 

pokok bahasan 

perubahan 

sifat benda 

2. Menyiapkan 

sumber/alat/ba

han yang 

digunakan 

dalam proses 

pembelajaran 

3. Menyiapkan 

instrument 

penilaian yang 

akan 

digunakan 

untuk 

mengukur 

pencapaian 

kompetensi 

4. Menyiapkan 

kriteria 

ketuntasan 

minimal 

pencapaian 

kompetensi 

serta 

menyiapkan 

instrument 

tolak ukur 

keberhasilan 

1. Menjelaskan 

indikator 

yang ingin 

dicapai 

2. Mengajukan 

pertanyaan 

terkait materi 

siklus I 

3. Menginform

asikan hasil 

pada siklus I 

4. Meminta 

siswa untuk 

duduk per 

kelompok 

5. Meminta 

siswa 

membaca 

dan 

memahami 

materi 

dengan 

usahanya 

sendiri/denga

n 

kelompokny

a 

6. Melakukan 

percobaan 

dengan 

kelompokny

1. Mengamati 

kemampuan 

masing-masing 

peserta didik 

dalam 

MENGAMA

TI proses 

pembelajaran 

berlangsung, 

dengan 

memberikan 

contreng (√) 

pada lembar 

observasi 

terstruktur 

2. Mengamati 

KEAKTIFAN 
masing-masing 

peserta didik 

dengan 

memberikan 

contreng (√) 

pada lembar 

observasi 

terstruktur 

3. Mencatat 

NILAI 

PEROLEHA

N HASIL 

BELAJAR. 

Merefleksikan 

hasil 

pengamatan 

kegiatan 

keaktifan 

peserta didik 

dalam 

kelompok, 

tanggung 

jawab siswa 

dalam 

mengikuti 

diskusi serta 

menganalisis 

nilai perolehan 

hasil belajar 

peserta didik, 

dengan 

menggunakan 

tolak ukur yang 

telah 

ditentukan 

untuk membuat 

keputusan 

apakah di 

perlukan siklus 

II atau tidak. 
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tindakan 

5. Menyiapkan 

lembar 

perekam 

proses 

pengumpulan 

data yang akan 

digunakan 

dalam 

kegiatan 

pembeajaran 

a 

mengunakan 

alat peraga 

yang telah 

diberikan 

oleh guru 

7. Mengisi 

lembar soal 

percobaan 

dengan 

berklompok  

8. Memberikan 

klarifikasi 

9. Menjawab 

soal yang 

telah 

diberikan 

oleh guru 

secara 

individu 
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F. Jadwal Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 

Tabel 3.4 

Jadwal Pelaksanaan PTK 

 

No 

 

Jenis Kegiatan 

Waktu minggu ke 

1 2 3 4 1 2 

1  

Perencanaan 

 

√ 

     

2  

Persiapan 

 

√ 

     

 Menyusun konsep 

pelaksanaan 
  

√ 

    

 Menyusun instrument   

√ 

    

3  

Pelaksanaan 
   

√ 

   

  

Melakukan tindakan siklus I 
   

√ 

   

  

Melakukan tindakan siklus II 
    

√ 

  

4  

Menyusun laporan 
     

√ 

 

  

Menyusun proposal 

 

√ 

     

  

Menyusun konsep laporan 
     

√ 

 

  

Menyempurnakan draf 

laporan 

      

√  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

 

A. Gambaran Singkat Setting Lokasi Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilakukan di SDN 2 Tonatan Ponorogo 

yang beralamat di jalan Sekar Putih no. 27 kelurahan Tonatan kabupaten 

Ponorogo. 

1. Letak Geografis SDN 2 Tonatan Ponorogo 

SDN 2 Tonatan terletak di jalan Sekar Putih no. 27 kelurahan Tonatan 

kabupaten Ponorogo. Batas lingkungan sekolah SDN 2 Tonatan yaitu 

sebelah Barat berbatasan dengan kantor kelurahan Tonatan dan masjid 

Jami’, sebelah Utara berbatasan dengan rumah warga dan SDN 1 Tonatan, 

sebelah Timur berbatasan dengan rumah warga, sebelah Selatan berbatasan 

dengan rumah warga.
48

 

2. Visi dan Misi SDN 2 Tonatan 

a. Visi  

Cerdas terdidik, berbudaya, dan berakhlak mulia, agar bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
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 Lihat transkrip dokumentasi 01/D/07-IV/2015 di lampiran skripsi. 
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b. Misi  

1) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga 

setiap siswa dapat berkembang secara optimal. 

2) Menumbuhkan semanggat keunggulan secara insentif kepada 

seluruh warga sekolah. 

3) Membantu siswa untuk mengenali potensi dirinya di bidang IPTEK, 

bahasa, olahraga, seni budaya sesuai bakat dan minat. 

4) Menumbuhkan penghayatan aqidah pengalaman terhadap ajaran 

agama yang dianut serta budaya bangsa. 

5) Menerapkan manajemen parsitipatif kerjasama yang harmonis 

antara warga sekolah, komite serta lingkungan.
49

 

3. Struktur Organisasi SDN 2 Tonatan ponorogo 

Setiap kegiatan adalah tanggung jawab pelaksana yang akan mengarah 

pada pekerjaan fisik (nyata) untuk mencapai sebuah tujuan yang telah 

ditetapkan bersama. Oleh karena dalam pengembangan kerja fisik, tentu 

memerlukan suatu wadah tertentu yang disebut organisasi, yang tentunya 

setiap anggota menginnginkan tercapainya tujuan secara tepat dan efisien. 

Struktur organisasi dalam suatu lembaga atau organisasi sangatlah 

penting, karena dengan melihat dan membaca struktur maka akan mudah 
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 Lihat transkrip dokumentasi 02/D/07-IV/2015 di lampiran skripsi.  
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mengetahui jumlah orang yang menduduki jabatan tertentu di lembaga 

tersebut.
50

 

4. Kondisi Siswa dan Guru  

Berdasarkan data dokumentasi yang telah diperoleh oleh peneliti secara 

keseluruhan, siswa SDN 2 Tonatan berjumlah 204 dan guru berjumlah 14 

orang.
51

 

5. Sarana dan Prasarana 

Sarana pendidikan adalah segala macam peralatan yang digunakan 

guru untuk memudahkan penyampaian materi pelajaran. Sarana pendidikan 

adalah segala macam peralatan yang digunakan murid untuk memudahkan 

mempelajari materi pelajaran. Prasarana pendidikan adalah segala macam 

peralatan, kelengkapan, dan benda- benda yang digunakan oleh guru dan 

murid untuk menudahkan penyelenggaraan pendidikan. Adapun sarana dan 

prasarana SDN 2 Tonatan sebagaimana terlampir.
52

 

 

B. Penjelasan Per-Siklus 

Dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini dilakukan 2 kali putaran atau 

2 siklus: 

1. Proses penelitian siklus 1 
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 Lihat transkrip dokumentasi 03/D/07-IV/2015 di lampiran skripsi. 
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 Lihat transkrip dokumentasi 04/D/07-IV/2015 di lampiran skripsi. 
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 Lihat transkrip dokumentasi 05/D/07-IV/2015 di lampiran skripsi.  
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a. Tahap perencanaan (planning), pada tahap ini peneliti 

mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari materi 

yang akan disampaikan beserta alat yang digunakan selama proses 

belajar–mengajar. 

b. Tahap pelaksanaan/tindakan (Acting), dalam hal ini guru 

melakukan kegiatan belajar–mengajar dengan menggunakan alat 

perga sebagai media, hal ini dilakukan untuk mempermudah 

pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan serta 

mengetahui tingkat keaktifan siswa serta meningkatkan hasil 

belajar siswa. Dalam siklus 1 ini ada tiga tahap yaitu kegiatan 

awal, kegiatan inti, dan penutup. 

1) Kegiatan awal, yakni guru memberi salam, do’a, mengabsen 

siswa dan apersepsi. 

2) Kegiatan inti, yakni guru meminta masing-masing siswa untuk 

membaca materi, selanjutnya guru menerangkan isi materi yang 

telah dibaca oleh siswa serta mendemonstrasikan dengan 

menggunakan alat peraga untuk materi perubahan sifat benda di 

depan kelas. Setelah itu guru memberikan pertanyaan secara 

lisan guna membangkitkan keaktifan siswa, serta 

menyimpulkan pelajaran bersama-sama dengan siswa. 

3) Kegiatan penutup, yakni guru memberikan soal evaluasi, 

memberikan pesan yang baik untuk siswa serta do’a dan salam. 
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c. Pengamatan/Observasi (Observing), tahap ini dilakukan ketika 

kegiatan belajar–mengajar berlangsung, pada tahap ini seluruh 

peserta didik diamati. Diharapkan semua peserta didik ikut 

berparsitipasi dalam kegiatan yang diminta oleh guru. Serta 

bagaimana hasil belajar peserta didik setelah materi diajarkan. 

Adapun data hasil penelitian tindakan kelas pada siklus I yaitu 

tentang kegiatan siswa dalam mengamati, keaktifan dan hasil 

belajar siswa dalam penggunaan alat peraga nyata dalam mata 

pelajaran IPA pokok bahasan Perubahan Sifat Benda, 

mendapatkan hasil pada tabel sebagai berikut: 

a. Kemampuan mengamati 

Tabel 4. 1 

Lembar Kemampuan Mengamati Siswa Terhadap Penggunaan 

Alat Peraga Yang Didemonstrasikan Oleh Guru Siklus I 

 

No 

 

Nama 

Variabel yang diamati  

 

Jmlh 

 

Keterangan Memper 

hatikan  

Merespon  Mencatat  

1 Rossita 

jatihana 

2 2 1 5 Cukup baik 

2 Ahmad 

dwi S. 

2 1 1 4 Cukup baik 

3 Akma 

dinda 

3 3 2 8 Baik  

4 Andiva 

putri 

3 2 2 7 Baik  

5 Andria

ni putri 

2 2 2 6 Cukup baik 

6 Dinda 

olivia 

3 2 1 6 Cukup baik  

7 Dyah 

ayu M 

3 3 3 9 Baik  
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8 Eric 

maulan 

2 2 1 5 Cukup baik 

9 Evan 

etri 

2 3 2 7 Baik  

10 Ferrisa 

cahaya 

3 3 2 8 Baik  

11 Franan

da rico  

1 1 1 3 Kurang  

12 Galih 

rizki H. 

3 3 2 8 Baik  

13 Iksan 

sayfullh 

3 1 1 5 Cukup baik 

14 Isnalya 

maulith 

3 3 3 9 Baik  

15 Jenia 

dwi A. 

3 3 2 8 Baik  

16 Jova 

putra S. 

1 1 1 3 Kurang  

17 Karlina 

mei H. 

2 2 2 6 Cukup baik 

18 Luinsk

y renov 

1 1 1 3 Kurang  

19 Muham

mad A. 

3 3 2 8 Baik  

20 Muham

mad R. 

3 2 2 7 Baik  

21 Muham

mad FR 

3 3 3 9 Baik  

22 Mukha

mad R 

3 3 2 8 Baik  

23 Novan 

eka Y 

2 2 2 6 Cukup baik 

24 Radeva 

A. 

3 2 3 8 Baik  

25 Rosmal

a fasa d 

2 2 1 5 Cukup baik 

26 Salma 

mutia 

3 3 2 8 Baik  

27 Vaista 

nuntyas 

2 2 1 6 Cukup baik 

28 Jazica 

amelya  

2 2 1 5 Cukup baik 
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29 Reza 

alvina s 

2 2 1 5 Cukup baik 

30 Andrea

n F  

1 1 1 3 Kurang  

31 Prasety

a krisna  

3 2 1 6 Cukup baik 

32 Naila 

rindika  

3 2 2 7 Baik 

 

Keterangan: 1= Kurang apabila siswa hanya 

mengamati\melihat suatu tindakan 

2= Cukup baik apabila siswa mengamati dan 

merespon 

3= Baik  apabila siswa mengamati, merespon 

dan mencatat 

 

    

  Kriteria jumlah skor: 

7 – 9 = Baik 

4 – 6 = Cukup baik 

1 – 3 = Kurang 

 

b. Keaktifan siswa 

Tabel 4. 2 

Lembar Keaktifan Menjawab Pertanyaan Yang Diajukan Guru 

Siklus I 

 

No 

 

Nama 

Variable yang 

diamati 

Jumlah  Keterangan  

Diskusi Bertanya 

1 Rossita 

jatihana 

3 2 5 Aktif  

2 Ahmad 

dwi S. 

2 2 4 Cukup aktif 

3 Akma 

dinda 

2 3 5 Aktif  
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4 Andiva 

putri 

2 2 4 Cukup aktif 

5 Andriani 

putrid 

2 2 4 Cukup aktif 

6 Dinda 

olivia 

2 1 3 Cukup aktif 

7 Dyah ayu 

M 

3 3 6 Aktif  

8 Eric 

maulan 

1 2 3 Cukup aktif 

9 Evan etri 1 1 2 Kurang aktif 

10 Ferrisa 

cahaya 

3 2 5 Aktif  

11 Frananda 

rico  

2 1 3 Cukup aktif 

12 Galih rizki 

H. 

2 2 4 Cukup aktif 

13 Iksan 

sayfullh 

2 1 3 Cukup aktif 

14 Isnalya 

maulith 

1 1 2 Kurang aktif 

15 Jenia dwi 

A. 

3 2 5 Aktif  

16 Jova putra 

S. 

1 1 2 Kurang aktif 

17 Karlina 

mei H. 

2 2 4 Cukup aktif 

18 Luinsky 

renov 

2 1 3 Cukup aktif 

19 Muhamma

d A. 

1 1 2 Kurang aktif 

20 Muhamma

d riski N. 

2 1 3 Cukup aktif 

21 Muhamma

d FR 

3 3 6 Aktif  

22 Mukhama

d R 

2 2 4 Cukup aktif 

23 Novan eka 

Y 

1 1 2 Kurang aktif 

24 Radeva A. 3 2 5 Aktif  

25 Rosmala 

fasa d 

3 3 6 Aktif 
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26 Salma 

mutia 

2 2 4 Cukup aktif 

27 Vaista 

nuntyas 

1 1 2 Kurang aktif 

28 Jazica 

amelya  

2 1 3 Cukup aktif  

29 Reza 

alvina s 

3 2 5 Aktif  

30 Andrean F  1 1 2 Kurang aktif  

31 Prasetya 

krisna  

2 2 4 Cukup aktif 

32 Naila 

rindika  

2 2 4 Cukup aktif 

 

Keterangan : 1= Kurang aktif apabila siswa hanya melakukan 

eksperimen 

                       2= Cukup  aktif apabila siswa melakukan eksperimen 

dan diskusi 

                       3= Aktif apabila siswa melakukan eksperimen, diskusi 

dan tanya jawab 

Kriteria jumlah skor: 1 – 2= Kurang aktif 

   3 – 4= Cukup aktif 

   5 – 6= Aktif 

   

c. Hasil belajar 

Tabel 4. 3 

 Hasil Belajar Siklus I 

 

No 

 

Nama 

 

Nilai 

Keterangan 

Tuntas/Tidak 

Tuntas 

1 Rossita jatihana 75 T 

2 Ahmad dwi saputra 70 TT 

3 Akma dinda agus tri J. 80 T 

4 Andiva putri 95 T 

5 Andriyani putri pratiwi 60 TT 

6 Dinda olivia 70 TT 
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7 Dyah ayu maharani P. 85 T 

8 Eric maulana putra 75 T 

9 Evan etri pratama 85 T 

10 Ferrisa cahaya nadani 85 T 

11 Frananda rico arjuna 60 TT 

12 Galih rizki hermawan 80 T 

13 Iksan sayfullah 85 T 

14 Isnalya maulitha 80 T 

15 Jenia dwi ayukusuma 60 TT 

16 Jova putra sanova 70 TT 

17 Karlina mei hardiyanti 85 T 

18 Luinsky renova fradesta 60 TT 

19 Muhammad ardi sagita 80 T 

20 Muhammad riski N 95 T 

21 Muhammad rayhan figo  85 T 

22 Mukhamad rizki ilham 90 T 

23 Novan eka yudha S 75 T 

24 Radeva aditya nugraha 70 TT 

25 Rosmala fasa della 45 TT 

26 Salma mutia imelda 80 T 

27 Vaista nuntyasmara 45 TT 

28 Jazica amelya R. 75 T 

29 Reza alvina setian M. 85 T 

30 Andrean fadhel agustian 75 T 

31 Prasetya krisna aji 80 T 

32 Naila rindika sari 45 TT 

 Rata-rata 74,5  

 KKM  75  

  

Keterangan :  

1. Tuntas   

Siswa siswi yang tuntas nilai tugas akhirnya (evaluasi) mencapai 

standart KKM yaitu 75 keatas. 

2. Tidak tuntas  

Siswa siswi yang tidak tuntas nilai tugas akhirnya (evaluasi) tidak 

mencapai standart KKM yaitu 75 kebawah 
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d. Refleksi (Reflecting) 

Berdasarkan data yang di peroleh dari Penelitian Tindakan 

Kelas siklus I pada mata pelajaran IPA pokok bahasan perubahan 

sifat benda menggunakan alat peraga nyata di kelas III SDN 2 

Tonatan Ponorogo, peneliti menyimpulkan bahwa kegiatan 

pembelajaran pada siklus I belum mencapai hasil yang 

memuaskan/maksimal karena siswa belum bisa melakukan praktik 

langsung hanya melakukan pengamatan yang didemonstrasikan 

oleh guru. Sehingga siswa terkesan pasif dan beberapa siswa yang 

tidak memperhatikan.  

Hal ini menyatakan bahwa kemampuan mengamati, keaktifan 

dan hasil belajarnya belum maksimal dan perlu adanya perbaikan 

agar hasil yang di peroleh sesuai apa ang diharapkan, maka untuk 

itu perlu diadakan siklus II agar hasil pembelajaran bisa tercapai 

dengan baik. 

Pada siklus II ini peneliti menyampaikan pokok bahasan yanga 

kan di pelajari serta membentuk siswa menjadi 8 kelompok dan di 

berikan alat peraga dalam masing-masing kelompok. Dengan 

tujuan siswa akan lebih meningkatkan kemampuan mengamati, 

keaktifan serta diharapkan memperoleh hasil belajar yang 

maksimal dari masing-masing individu. 
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2. Proses penelitian siklus 2 

a. Tahap perencanaan, pada tahap ini peneliti mengulang kembali dam 

menanyakan materi yan disampaikan minggu lalu. Seperti pertemuan 

yang lalu peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri 

dari materi yang akan disampaikan beserta alat yang digunakan selama 

proses belajar–mengajar. 

b. Tahap pelaksanaan, dalam hal ini guru melakukan kegiatan belajar 

mengajar dengan menggunakan alat peraga sebagai media 

pembelajaran seperti halnya minggu lalu. Kali ini siswa di minta untuk 

berkelompok dalam proses belajar, satu kelompok terdiri dari empat 

siswa. 

c. Tahap pengamatan, tahap ini dilaksanakan ketika belajar mengajar 

berlangsung, pada tahap ini masing–masing peserta didik dalam 

kelompok diharapkan semua berpartisipasi aktif dalam melaksanakan 

tugasnya dalam pembelajaran, setelah itu bagaimanakah prestasi 

peserta didik setelah materi diajarkan dengan menggunakan alat peraga 

dalam pembelajarannya. Lalu pada tahap ini juga siswa diminta untuk 

mempraktikkan materi yang telah disampaikan oleh guru sesuai 

dengan urutan kelompoknya masing–masing serta memberikan 

simpulan atas apa yang dipraktikkan. Di dalam praktik inilah si 

peneliti dapat mengamati peserta didik, apakah sudah memenuhi 

standar kelulusan atau belum, selain dari hasil tes yang akan diberikan. 
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Adapun data hasil penelitian tindakan kelas pada siklus II yaitu tentang 

kegiatan siswa dalam mengamati, keaktifan dan hasil belajar siswa 

dalam penggunaan alat peraga nyata dalam mata pelajaran IPA pokok 

bahasan Perubahan Sifat Benda, mendapatkan hasil pada table sebagai 

berikut: 

a) Kemampuan mengamati siswa  

Tabel 4. 4 

Lembar Kemampuan Mengamati Siswa Terhadap Penggunaan 

Alat Peraga Dalam Kelompok Siklus II 

 

No 

 

Nama 

Variabel yang diamati   

Jmlh 

 

Keterangan 
Memper

hatikan 

Merespon Mencatat 

1 Rossita 

jatihana 

3 3 2 8 Baik  

2 Ahmad 

dwi S. 

2 2 1 5 Cukup baik 

3 Akma 

dinda 

2 3 2 7 Baik  

4 Andiva 

putri 

3 3 3 9 Baik 

5 Andriani 

putrid 

2 3 3 8 Baik 

6 Dinda 

olivia 

3 3 2 8 Baik 

7 Dyah 

ayu M 

3 3 3 9 Baik 

8 Eric 

maulan 

2 2 2 6 Cukup baik  

9 Evan etri    - Sakit  

10 Ferrisa 

cahaya 

3 2 3 8 Baik 

11 Frananda 

rico  

3 3 3 9 Baik 

12 Galih 

rizki H. 

3 2 2 7 Baik 

13 Iksan 2 2 2 6 Cukup baik 
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sayfullh 

14 Isnalya 

maulith 

3 3 2 8 Baik 

15 Jenia dwi 

A. 

3 2 2 7 Baik 

16 Jova 

putra S. 

3 3 2 8 Baik 

17 Karlina 

mei H. 

3 3 3 9 Baik 

18 Luinsky 

renov 

3 3 2 7 Baik 

19 Muham

mad A. 

2 2 2 6 Cukup baik 

20 Muham

mad riski 

N. 

3 3 1 7 Baik 

21 Muham

mad FR 

3 3 2 8 Baik 

22 Mukham

ad R 

2 2 1 5 Cukup baik 

23 Novan 

eka Y 

3 3 3 9 Baik 

24 Radeva 

A. 

4 2 2 7 Baik 

25 Rosmala 

fasa d 

3 3 3 9 Baik 

26 Salma 

mutia 

3 2 1 6 Cukup baik 

27 Vaista 

nuntyas 

2 3 3 8 Baik 

28 Jazica 

amelya  

2 2 1 5 Cukup baik 

29 Reza 

alvina s 

3 3 1 7 Baik 

30 Andrean 

F  

2 2 2 6 Cukup baik 

31 Prasetya 

krisna  

3 2 2 7 Baik 

32 Naila 

rindika  

3 3 2 8 Baik 
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Keterangan: 1= Kurang apabila siswa hanya 

mengamati\melihat suatu tindakan 

2= Cukup baik apabila siswa mengamati dan 

merespon 

3= Baik  apabila siswa mengamati, merespon 

dan mencatat 

 

Kriteria jumlah skor: 

7 – 9 = Baik 

4 – 6 = Cukup baik 

1 – 3 = Kurang 

 

 

b) Keaktifan siswa 

Table 4. 5 

Lembar Keaktifan Siawa Dalam Kelompok Siklus II 

 

No 

 

Nama 

Variabel yang 

diamati  

 

Jumlah  

 

Keterangan  

Diskusi  Bertanya  

1 Rossita 

jatihana 

3 3 6 Aktif  

2 Ahmad 

dwi S. 

3 2 5 Aktif 

3 Akma 

dinda 

3 3 6 Aktif 

4 Andiva 

putri 

3 3 6 Aktif 

5 Andriani 

putrid 

2 2 4 Cukup aktif 

6 Dinda 

olivia 

3 2 5 Aktif 

7 Dyah ayu 

M 

3 3 6 Aktif 

8 Eric 

maulan 

3 3 6 Aktif 
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9 Evan etri - - - Sakit  

10 Ferrisa 

cahaya 

3 3 6 Aktif 

11 Frananda 

rico  

3 1 4 Cukup aktif 

12 Galih rizki 

H. 

3 2 5 Aktif 

13 Iksan 

sayfullh 

2 2 4 Cukup aktif 

14 Isnalya 

maulith 

2 3 5 Aktif 

15 Jenia dwi 

A. 

3 2 5 Aktif 

16 Jova putra 

S. 

2 2 4 Cukup aktif 

17 Karlina 

mei H. 

3 3 6 Aktif 

18 Luinsky 

renov 

3 3 6 Aktif 

19 Muhamma

d A. 

3 2 5 Aktif 

20 Muhamma

d riski N. 

2 2 4 Cukup aktif 

21 Muhamma

d FR 

3 2 5 Aktif 

22 Mukhama

d R 

2 2 4 Cukup aktif 

23 Novan eka 

Y 

2 2 4 Cukup aktif 

24 Radeva A. 3 2 5 Aktif 

25 Rosmala 

fasa d 

3 2 5 Aktif 

26 Salma 

mutia 

3 3 6 Aktif 

27 Vaista 

nuntyas 

3 2 5 Aktif 

28 Jazica 

amelya  

3 3 6 Aktif 

29 Reza 

alvina s 

3 3 6 Aktif 

30 Andrean F  3 1 4 Cukup aktif 

31 Prasetya 2 2 4 Cukup aktif 
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krisna  

32 Naila 

rindika  

3 2 5 Aktif 

 

Keterangan : 1= Kurang aktif apabila siswa hanya melakukan 

eksperimen 

                       2= Cukup  aktif apabila siswa melakukan eksperimen 

dan diskusi 

                       3= Aktif apabila siswa melakukan eksperimen, diskusi 

dan tanya jawab 

 

Kriteria jumlah skor : 1 – 2= Kurang aktif 

     3 – 4= Cukup aktif 

     5 – 6= Aktif  

 

c) Hasil belajar 

Table 4. 6 

 Hasil Belajar Siklus II 

 

No 

 

Nama 

 

Nilai  

Keterangan 

Tuntas/Tidak 

Tuntas 

1 Rossita jatihana 95 T 

2 Ahmad dwi saputra 85 T 

3 Akma dinda agus tri J. 90 T 

4 Andiva putri 90 T 

5 Andriyani putri pratiwi 75 T 

6 Dinda olivia 85 T 

7 Dyah ayu maharani P. 100 T 

8 Eric maulana putra 90 T 

9 Evan etri pratama _ Sakit  

10 Ferrisa cahaya nadani 90 T 

11 Frananda rico arjuna 90 T 

12 Galih rizki hermawan 85 T 

13 Iksan sayfullah 90 T 

14 Isnalya maulitha 85 T 
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15 Jenia dwi ayukusuma 75 T 

16 Jova putra sanova 95 T 

17 Karlina mei hardiyanti 90 T 

18 Luinsky renova 

fradesta 

100 T 

19 Muhammad ardi sagita 90 T 

20 Muhammad riski 

nurohman 

100 T 

21 Muhammad rayhan 

figo A. 

80 T 

22 Mukhamad rizki ilham 100 T 

23 Novan eka yudha 

saputra 

95 T 

24 Radeva aditya nugraha 100 T 

25 Rosmala fasa della 80 T 

26 Salma mutia imelda 90 T 

27 Vaista nuntyasmara 80 T 

28 Jazica amelya R. 95 T 

29 Reza alvina setian M. 80 T 

30 Andrean fadhel 

agustian 

80 T 

31 Prasetya krisna aji 85 T 

32 Naila rindika sari 75 T 

 Rata-rata 88.4  

 KKM 75  

 

Keterangan :  

1. Tuntas   

Siswa siswi yang tuntas nilai tugas akhirnya (evaluasi) mencapai 

standart KKM yaitu 75 keatas. 

2. Tidak tuntas  

Siswa siswi yang tidak tuntas nilai tugas akhirnya (evaluasi) tidak 

mencapai standart KKM yaitu 75 kebawah. 
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d. Refleksi, pada bagian ini yang dikemukakan adalah hasil belajar 

dari proses belajar mengajar, hasil ini menindak lanjuti pada 

pertemuan sebelumnya. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil tindakan dan observasi 

dalam proses pembelajaran pelaksanaan penelitian Tindakan Kelas 

siklus II mata pelajajaran IPA pakok bahasan perubahan sifat 

benda dengan menggunakan alat peraga nyata menambah 

kemampuan mengamati, keaktifan, dan hasil belajar siswa. 

Dari hal tersebut peneliti menyimpulkan bahwa proses 

pembelajaran pada siklus II ini sudah memperoleh hasil yang 

memuaskan atau yang diharapkan untuk semua aspek nilai hasil 

belajarnya. Karena nilai dari masing masing siswa sudah 

memenuhi KKM hingga 100%. 

 

C. Proses Analisa Data Per-Siklus 

Proses analisis data sebagai hasil penelitian meliputi kemampuan mengamati, 

keaktifan, dan hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran dengan 

menggunakan alat peraga nyata pada mata pelajaran IPA pokok bahasan 

perubahan sifat benda, disajikan dalam II siklus sebagai berikut: 

1. Siklus I 

Dalam kegiatan pembelajaran siklus I, kegiatan yang dilakukan adalah 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Berdasarkan kegiatan 
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yang dilakukan telah diperoleh tiga jenis data dari hasil pengamatan selama 

proses pebelajaran yaitu kemempuan menggamati siswa, keaktifan siswa, 

dan nilai hasil belajar siswa saat pembelajaran berlangsung pada mata 

pelajaran IPA pokok bahasan perubahan sifat benda dengan menggunakan 

alat peraga nyata. Hasil belajar siklus I dapat dilihat sebagaimana tabel di 

bawah ini: 

a. Kemampuan mengamati 

Tabel 4.7 

Kemampuan mengamati siklus I 

 

Kriteria F % 

Baik 15 47% 

Cukup baik 13 41% 

Kurang 4 12% 

 

 

b. Keaktifan siswa 

Tabel 4. 8 

Keaktifan siswa siklus I 

 

Kriteria F % 

Aktif  9 28% 

Cukup aktif 16 50% 

Kurang 7 22% 

  

 

c. Hasil belajar  

Tabel 4. 9 

Hasil belajar siklus I 
 

Kriteria F % 

Tuntas  21 66% 

Tidak tuntas  11 34% 
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d. Hasil keseluruhan PTK dari masing masing variabel siklus I 

Tabel 4.10  

Hasil keseluruhan PTK Siklus I 

 

No Aspek yang 

diamati 

Jumlah 

siswa 

Jumlah pencapaian Prosentase 

pencapaian Cukup Baik 

1 Kemempuan 

mengamati  

32 13 15 88% 

2 Keaktifan  32 16 9 78% 

3 Hasil belajar 32  21 66% 

 

Interpretasi : 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti pada siklus I, 

kemampuan mengamati, keaktifan, dan hasil belajar siswa masih 

kurang. Dalam kegiatan pembelajaran IPA ini, siswa kurang 

memperhatikan penjelasan dan demonstrasi guru, sehingga keaktifan 

dan hasil belajarnya kurang maksimal. Maka kegiatan pembelajaran ini 

masih belum maksimal, memerlukan siklus II agar tujuan 

pembelajaran tercapai secara maksimal. Hal itu bias dilihat dari tabel 

4.7 di atas, hanya 28 dari 32 siswa yang kemampuan mengamatinya 

baik dengan prosentase 88%, dan siswa yang aktif hanya 25 dari 32 

siswa dengan prosentase 78%, untuk hasil belajar yang memenuhi 

KKM adalah 21 dari 32 siswa dengan prosentase 66%. Tentunya perlu 

dilanjutkan pada siklus II agar nilai hasil belajarnya maksimal. 
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2. Siklus II 

Dalam pembelajaran siklus kedua, kegiatan yang dilakukan 

adalah perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. 

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan telah diperoleh tiga jenis 

data dari hasil pengamatan selama proses pebelajaran yaitu 

kemempuan menggamati siswa, keaktifan siswa, dan nilai hasil 

belajar siswa saat pembelaaran berlangsung pada mata pelajaran 

IPA pokok bahasan perubahan sifat benda dengan menggunakan 

alat peraga nyata. Hasil belajar siklus II dapat dilihat sebagaimana 

tabel di bawah ini: 

a. Kemampuan mengamati 

Tabel 4.11 

Kemampuan mengamati siklus II 

 

Kriteria F % 

Baik 23 72% 

Cukup baik 8 25% 

Kurang 1 3% 

b. Keaktifan siswa 

Tabel 4.12 

Keaktifan siswa siklus II 

 

Kriteria F % 

Aktif  22 69% 

Cukup aktif 9 28% 

Kurang 1 3% 

 

 

  



73 

 

 

c. Hasil belajar 

Tabel 4.13 

Hasil belajar siswa siklus II 

 

Kriteria F % 

Tuntas  31 97% 

Tidak tuntas 1 3% 

  

d. Hasil keseluruhan PTK dari masing masing variabel siklus II 

Tabel 4.14 

Hasil PTK Siklus II 

 

No Aspek yang 

diamati 

Jumlah 

siswa 

Jumlah pencapaian Prosentase 

pencapaian Cukup Baik 

1 Kemempuan 

mengamati  

32 8 23 97% 

2 Keaktifan  32 9 22 97% 

3 Hasil belajar 32  31 97% 

 

Interpretasi: 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti pada siklus II, 

kemampuan mengamati, keaktifan, dan hasil belajar siswa sudah 

mengalami peningkatan yang signifikan. Dalam kegiatan pembelajaran 

IPA ini, kondisi siswa dalam pembelajaran sudah baik dan indikator 

yang ingin dicapai sudah dikuasai siswa sehingga sudah mencapai 

KKM yang diinginkan yaitu 75. Di mana pada siklus II ini mengalami 

peningkatan, pada siklus I siswa yang aktif hanya 28 dari 32 siswa 

yang kemampuan mengamatinya baik dengan prosentase 88% dan 

pada siklus II ini 31 dari 32 siswa kemampuannya sudah baik 1 orang 
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siswa tidak masuk karena sakit dengan prosentase 97%, dan siswa 

yang aktif pada siklus I hanya 25 dari 32 siswa dengan prosentase 78% 

dan pada siklus II ini sudah meningkat yaitu 31 dari 32 siswa sudah 

baik karena 1 orang siswa sakit dengan prosentase 97%, untuk hasil 

belajar yang memenuhi KKM pada siklus I adalah 21 dari 32 siswa 

dengan prosentase 66% dan pada siklus II ini 31 dari 32 siswa sudah 

baik, 1 orang siswa sakit dengan prosentase 97%. Dari hasil siklus ke  

dua ini maka dapat disimpulkan bahwasannya PTK yang dilakukan 

sudah berhasil, dan tidak dilanjutkan ke siklus III. 

 

D. Pembahasan 

1. Kemampuan mengamati siswa dalam belajar 

Hasil peneitian menunjukkan bahwa hasil belajar siswa dengan 

menggunakan alat peraga nyata adalah memuaskan. Terbukti dari 

pelaksanaan media dan strategi pembelajaran berjalan dengan baik dan 

lancar. Hal ini diwujudkan dengan respon siswa yang baik dalam menggikuti 

proses pembelajaran dan antusiasme siswa yang tinggi dalam pelaksanaan. 

Dengan melibatkan siswa berperan langsung serta aktif dalam proses 

pembelajaran, berarti siswa telah mengembangkan kapasaitas belajar serta 

potensi yang dimiliki secara penuh. Belajar merupakan suatu usaha manusia 

untuk membangun pengetahuan dalam dirinya. Dalam proses pembelajaran 

terjadi perubahan dan peningkatan mutu kemampuan, pengetahuan, dan 
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keterampilan siswa. Kemampuan mengamati siswa menunjukkan 

peningkatan dalam setiap siklusnya, hal ini dapat ditunjukkan dalam tabel 

berikut ini: 

a. Kemampuan mengamati  

Tabel 4. 15 

Perbandingan Hasil PTK Kemampuan Mengamati Siswa 

Dalam Proses Belajar 

 

 

Kriteria 

Siklus I Siklus II 

F % F % 

Baik  15 48% 23 72% 

Cukup baik 13 41% 8 25% 

Kurang  4 12% 1 3% 

  

Dalam penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di kelas III 

SDN 2 Tonatan Ponorogo dengan jumlah 32 siswa pada indikator 

kemampuan memahami dalam belajar dilakukan dalam II siklus. 

Dari masing-masing siklus terjadi perkembangan kemampuan 

mengamati siswa. Di mana ditunjukan dalam tabel di atas. 

Kemampuan mengamati dalam proses belajar pada siklus I dicapai 

oleh 28 siswa dari 32 siswa dengan prosentase 88%, kemudian 

pada siklus II dicapai oleh 31 siswa karena 1 oranng siswa sakit 

dengan prosentase 97%. Jadi kemampuan mengamati siswa, dalam 

proses belajar pada kedua siklus tersebut sangat meningkat secara 

signifikan. 
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Teori kognitif sosial memberikan banyak penekanan pada 

konsep proses belajar melalui pengamatan. Belajar mengamati 

adalah proses dimana pengamat, yaitu orang yang mengamati 

suatu perilaku atau tindakan menerima perilaku atau tidakan itu 

hana dengan cara melihatnya.
53

   

2. Keaktifan siswa dalam belajar 

Dari hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan selama dua siklus 

dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran IPA 

dengan mengunakan alat peraga menunjukan hasil sebagai berikut: 

a. Keaktifan siswa 

Tabel 4. 16 

Perbandingan Hasil PTK Indikator Keaktifan Siswa Dalam 

Belajar 

 

 

Kriteria 

Siklus I Siklus II 

F % F % 

Aktif   9 28% 22 69% 

Cukup aktif  16 50% 9 28% 

Kurang  7 22% 1 3% 

  

Dalam penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di kelas III 

SDN 2 Tonatan Ponorogo dengan jumlah 32 siswa pada indikator 

keaktifan dalam belajar dilakukan dalam II siklus. Dari masing- 
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 Morissan, Psikoligi Komunikasi, 70. 
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masing siklus terjadi peningkatan keaktifan siswa. Di mana 

ditunjukan dalam tabel di atas. Keaktifan  dalam proses belajar 

pada siklus I dicapai oleh 25 siswa dari 32 siswa dengan 

prosentase 78%, kemudian pada siklus II dicapai oleh 31 siswa 

karena 1 orang siswa sakit, dengan prosentase 97%. Jadi keaktifan 

siswa, dalam proses belajar pada kedua siklus tersebut sangat 

meningkat secara signifikan.  

Keaktifan siswa dalam belajar adalah suatu pendekatan dalam 

pembelajaran yang menitikberatkan pada keaktifan siswa, yang 

merupakan inti dari belajar. Pada hakikatnya, keaktifan belajar 

terjadi dan terdapat pada semua perbuatan belajar, tetapi 

tingkatannya berbeda tergantung pada jenis kegiatannya, materi 

yang dipelajari dan tujuan yang hendak dicapai.
54

 

3. Hasil belajar siswa 

a. Hasil belajar siswa 

Table 4. 17 

 Perbandingan Nilai Hasil Belajar 

 

Kriteria 

Siklus I Siklus II 

F % F % 

Tuntas  21 66% 31 97% 

Tidak tuntas  11 34% 1 3% 
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 Oemar Hamalik,Kurikulum dan Pembelajaran, cet. 10, 137. 
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Dalam penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di kelas III SDN 2 

Tonatan Ponorogo dengan jumlah 32 siswa pada indikator hasil belajar 

dilakukan dalam II siklus. Dari masing-masing siklus terjadi perningkatan 

hasil belajar siswa. Di mana ditunjukan dalam tabel 4. 11 di atas. Hasil belajar 

siswa pada siklus I dicapai oleh 21 siswa dari 32 siswa dengan prosentase 

66%, kemudian pada siklus II dicapai oleh 31 siswa karena 1 oranng siswa 

sakit dengan prosentase 97%. Jadi hasil belajar siswa, dalam proses belajar 

pada kedua siklus tersebut sangat meningkat secara signifikan. 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah 

mengikuti kegiatan belajar. Hasil belajar ini menceritakan kemampuan 

terhadap menguasai materi yang telah diajarkan dalam jangka waktu yang 

telah ditentukan.
55

 

Dari hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK) cenderung mengalami 

peningkatan dari setiap siklusnya, dapat disimpulkan bahwa dengan 

menggunakan alat peraga nyata dalam mata pelajaran IPA pokok bahasan 

perubahan sifat benda kelas III SDN 2 Tonatan Ponorogo tahun pelajaran 

2014/2015 dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
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 Mulyono Abdurrohman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar ,… 37-38.  
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Dari keseluruhan hasil penelitian tersebut dapat dilihat dari gambar 

grafik sebagai berikut: 

Gambar 4. 1  

Grafik Hasil Penelitian 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK) mengenai kemampuan 

mengamati siswa dalam belajar, keaktifan siswa dalam belajar, dan hasil belajar 

pada mata pelajaran IPA pokok bahasan perubahan sifat benda dengan 

menggunakan alat peraga nyata sebagai media pembelajaran pada kelas III SDN 

2 Tonatan Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015, hasil penelitian dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Alat peraga nyata dapat meningkatkan kemampuan mengamati siswa 

dalam proses belajar pada mata pelajaran IPA pokok bahasan perubahan 

sifat benda sebagai media pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari 

perubahan hasil penilaian, pada siklus I mencapai 88%, dan pada siklus II 

mencapai 97%. 

2. Alat peraga nyata dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam proses belajar 

pada mata pelajaran IPA pokok bahasan perubahan sifat benda sebagai 

media pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari perubahan hasil penilaian, 

pada siklus I mencapai 78%, dan pada siklus II mencapai 97%. 

3. Alat peraga nyata dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam proses 

belajar pada mata pelajaran IPA pokok bahasan perubahan sifat benda 

sebagai media pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari perubahan hasil 

penilaian, pada siklus I mencapai 66%, dan pada siklus II mencapai 97%. 
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B. Saran 

Beberapa saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil penelitian ini di 

antaranya adalah berikut ini. 

1. Bagi guru 

Hasil penelitian ini diharapkan untuk meningkatkan profesionalisme 

sebagai seorang guru. Salah satunya dengan menggunakan media 

pebelajaran yang lebih bervariasi, sehingga dapat membangkitkan 

keaktifan siswa dalam belajar serta meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Bagi siswa 

Setelah mengikuti proses pembelajaran IPA menggunakan alat peraga 

sebagai media pendidikan, siswa diharapkan akan senantiasa aktif dalam 

proses pembelajaran 

3. Bagi lembaga 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi lembaga sekolah dalam mengambil langkah, baik itu 

sikap atau tindakan untuk meningkatkan kemampuan mengamati, 

keaktifan, serta hasil belajar siswa saat proses pembelajaran. 
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