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ABSTRAK
Penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan peneliti, bahwa pembelajaran IPA menekankan

pada penguasaan sejumlah fakta dan konsep pada kehidupan sehari-hari. Namun terdapat hal yang
menjadi kendala yaitu keterbatasan pendekatan pembelajaran serta media pembelajaran dalam
menyampaikan pelajaran IPA. Salah satu hal yang terpenting dalam pembelajaran adalah adanya
pendekatan pembelajaran yang dapat mengatasi suasana pembelajaran yang tidak kondusif sehingga
siswa menjadi pasif. Salah satu pendekatan pembelajaran yang bisa mengatasi permasalahan yang ada
adalah Pendekatan Scientific karena dalam pendekatan ini siswa akan melakukan sebuah percobaan
sesuai dengan materi sehingga siswa akan lebih berantusias dan aktif dalam mengikuti pembelajaran.
Selain pendekatan pembelajaran media pembelajaran juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan
siswa. Dengan menggunakan media yang tepat dapat mempermudah siswa untuk memahami materi.
Penggunaan media nyata dalam penelitian ini sangat cocok karena media nyata dipadukan dengan
pendekatan scientific yang di dalamnya ada kegiatan percobaan.

Permasalahan penelitian ini adalah (1) Apakah penggunaan pendekatan scientific didukung
media gambar berpengaruh terhadap kemampuan mendiskripsikan hubungan antara gaya, gerak dan
energi pada siswa kelas V SD Pawyatan Daha? (2) Apakah penggunaan pendekatan scientific
didukung media nyata berpengaruh terhadap kemampuan mendiskripsikan hubungan antara gaya,
gerak dan energi pada siswa kelas V SD Pawyatan Daha? (3) Adakah perbedaan antara penggunaan
pendekatan scientific didukung media gambar dibandingkan dengan penggunaan pendekatan scientific
didukung media nyata terhadap kemampuan mendiskripsikan hubungan antara gaya, gerak dan energi
pada siswa kelas V SD Pawyatan Daha?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif dengan subjek penelitian siswa kelas V SD
Pawyatan Daha yang dibagi dalam dua kelas yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen dengan jumlah
siswa 78. Penelitian ini menggunakan desain True Experimental yang berupa Nonrandomized Control
Group Pretest-Posttest Design dengan instrument penelitian yang digunakan adalah perangkat
pembelajaran yang di dalamnya terdapat tes.

Berdasarkan analisis data, (1) Pada kelas kontrol yang menggunakan pendekatan scientific
didukung media gambar memiliki nilai rata-rata sebesar 79.02. (2) Pada kelas eksperimen yang
menggunakan pendekatan scientific didukung media nyata memiliki nilai rata-rata sebesar 86.13. Pada
kelas kontrol yang menggunakan pendekatan Scientific didukung media gambar memiliki pengetahuan
hubungan antara gaya, gerak dan energi yang lebih rendah dibandingkan dengan siswa kelas
eksperimen yang menggunakan pendekatan Scientific didukung media nyata. Hal ini dapat dilihat dari
data perolehan nilai rata-rata pada kelas kontrol sebesar 79.02, sedangkan kelas eksperimen sebesar
86.13. (3) Berdasarkan taraf signifikan 5% hasil angka signifikansi (2-tailed) 0,000 berarti lebih
rendah dari 0,05 (0,000<0,05) dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh penggunaan Pendekatan Scientific
didukung Media Nyata Terhadap Kemampuan Mendiskripsikan Hubungan antara Gaya, Gerak dan
Energi pada Siswa kelas V SD Pawyatan Daha.

Kata Kunci : Pendekatan Scientific, Media Nyata, Hubungan Antara Gaya, Gerak dan Energi.
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I. LATAR BELAKANG

Dewasa ini pendidikan meru-

pakan suatu hal yang wajib bagi

setiap individu, hal ini digunakan

sebagai penunjang perkembangan

jaman modern sekarang ini.

Pendidikan juga membentuk karakter

setiap individu. Pendidikan harus

dikembangkan secara terus menerus

sesuai dengan perkembangan zaman.

Melalui pendidikan diharapkan

bangsa Indonesia dapat mening-

katkan kualitas mutu pendidikan.

Pendidikan nasional bertujuan

meningkatkan sumber daya manusia

yang beriman, bertaqwa, berbudi

pekerti, berdisiplin, bertanggung

jawab, mandiri dan cerdas.

Mengingat akan pentingnya

peranan pendidikan, pemerintah

terus menerus berupaya mening-

katkan mutu pendidikan dengan

seoptimal mungkin. Usaha yang

telah dilakukan pemerintah antara

lain perbaikan dan pengembangan

kurikulum, peningkatan mutu guru

berupa penataran, pelatihan, seminar

serta peningkatan sarana dan

prasarana. Tujuan dari semua usaha

tersebut adalah untuk meningkatkan

hasil belajar siswa.

Berdasarkan observasi yang

telah dilakukan oleh peneliti di SD

Pawyatan Daha, strategi pembe-

lajaran yang dipakai oleh guru masih

bersifat teacher-oriented yaitu guru

masih mengajar secara konvensional.

Guru masih mentransfer pengetahuan

dengan menggunakan metode

ceramah. Kegiatan pembelajaran

yang dilakukan guru secara garis

besar dapat dibedakan menjadi tiga

tahap, yaitu menjelaskan materi

pembelajaran, melakukan tanya

jawab, dan meminta peserta didik

mengerjakan LKS. Peserta didik

hanya duduk diam mendengarkan

penjelasan dari guru. Akibatnya

banyak peserta didik yang merasa

jenuh ketika mendengarkan

penjelasan dari guru, bahkan

sebagian peserta didik berbicara

sendiri dengan temannya ketika guru

menjelaskan materi. Proses

pembelajaran seperti ini akan

menjadi masalah yang lebih besar

bagi peserta didik yang memiliki

kemampuan yang rendah.

Dari hasil observasi tersebut

dapat disimpulkan bahwa guru

belum menggunakan pendekatan

yang tepat sehingga peserta didik

pasif ketika kegiatan pembelajaran.

Peserta didik kurang bisa memahai

materi jika guru hanya menggunakan

metode ceramah saja.



Artikel Skripsi
Universitas Nusantara PGRI Kediri

AYU WULAN MARDIKA| 11.1.01.10.0039
FKIP -PGSD

simki.unpkediri.ac.id
|| 6||

Untuk mengatasi masalah

tersebut guru perlu menggunakan

suatu pendekatan yaitu pendekatan

Scientific. Pendekatan scientific

sangat cocok digunakan untuk mata

pelajaran IPA karena di dalam

pendekatan scientific ada salah satu

kegiatan yaitu kegiatan mencoba

atau melakukan suatu percobaan.

Dengan melakukan suatu percobaan

peserta didik akan lebih mudah

memahami materi pembelajaran dan

dapat meningkatkan daya ingat

peserta didik karena peserta didik

melakukan sendiri sehingga dapat

meningkatkan hasil belajar peserta

didik.

Selain menggunakan pendekatan

pembelajaran yaitu pendekatan

scientific, media pembelajaran juga

harus digunakan guru dalam proses

pembelajaran agar tercipta pembe-

lajaran yang menyenangkan bagi

peserta didik. Dengan menggunakan

media pembelajaran guru juga akan

lebih mudah menyampaikan materi

pembelajaran.

Dalam pembelajaran IPA ini,

media yang cocok yang dapat

digunakan yaitu media nyata. Karena

media nyata adalah alat penyampaian

informasi yang berupa benda atau

obyek yang sebenarnya atau asli.

Dengan menggunakan media nyata

mampu memberikan arti nyata

kepada hal-hal yang sebelumnya

hanya digambarkan secara abstrak

yaitu dengan kata-kata atau hanya

visual. Dengan melakukan suatu

percobaan dan dengan menggunakan

benda asli akan meningkatkan daya

ingat peserta didik dan dapat

memudahkan peserta didik untuk

memahami materi.

II. METODE PENELITIAN

A. Variabel Penelitian

1. Variabel Bebas

Variabel bebas dalam

penelitian ini yaitu

pendekatan scientific didu-

kung media nyata

2. Variabel Terikat

Variabel terikat dalam

penelitian ini yaitu

kemampuan mendeskripsikan

hubungan antara gaya, gerak

dan energi.

B. Teknik dan Pendekatan

Penelitian

1. Teknik Penelitian

Teknik penelitian yang

digunakan dalam penelitian

ini adalah teknik penelitian

eksperimen dengan desain

Nonrandomized Control

Group Pretest-Posttest

Design.
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2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini

menggunakan pendekatan

kuantitatif.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilak-

sanakan di SD Pawyatan

Daha.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini membu-

tuhkan waktu selama 7

bulan yaitu terhitung sejak

bulan Februari hingga bulan

Agustus tahun 2015.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Karena populasi

penelitian sebanyak 78

siswa (kurang dari 100)

maka peneliti akan

menggunakan seluruh

populasi sebagai obyek

eksperimen.

2. Sampel

Sampel ini menggunakan

sampel jenuh karena semua

anggota populasi dijadikan

sampel.

E. Instrumen Penelitian dan

Teknik Pengumpulan data

1.   Instrumen Penelitian

Instrumen yang

digunakan dalam peneli-

tian ini ada dua, yaitu

perangkat pembelajaran

dan tes.

2.   Uji Instrumen

a. Uji Validitas

Validasi pada

perangkat pembelaja-

ran, peneliti mengguna-

kan construct validity.

b. Uji Reliabilitas

Peneliti akan

menggunakan program

SPSS 16 dengan per-

hitungan Cronbach’s

Alpha dalam melaku-

kan penghitungan rea-

bilitas.

3. Teknik Pengumpulan

Data

Teknik pengumpulan

data pada penelitian ini

adalah dengan tes yaitu

pretest dan posttest.

F. Teknik Analisis Data

1. Analisis Awal

a. Uji Normalitas

b. Uji Homogenitas

2. Analisis Tahap Akhir

Dari hasil uji

normalitas menunjukkan

bahwa pada posttest kelas

kontrol dan eksperimen

berdistribusi tidak normal,

maka pengujian hipotesis
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dalam penelitian ini

menggunakan uji statistik

non-parametrik.

a. Analisis hipotesis

pertama menggunakan

uji wilcoxon matched

pairs dengan meng-

gunakan SPSS 16 for

windows.

b. Analisis hipotesis

kedua menggunakan

uji wilcoxon matched

pairs dengan meng-

gunakan SPSS 16 for

windows.

c. Analisis hipotesis

ketiga menggunakan

uji Mann-whitney u

test dengan meng-

gunakan SPSS 16 for

windows.

III. HASIL DAN KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data

hipotesis pertama diketahui bahwa

nilai Asymp. Sig. 2-tailed pada

hipotesis pertama didapat 0,000

menunjukkan bahwa lebih kecil dari

0,05 (0,000 < 0,05) sehingga ho

ditolak dan ha diterima. Selain itu

hasil analisis data dari 41 siswa kelas

kontrol diperoleh nilai rata-rata kelas

pada pretest sebesar 67,41 dan pada

posttest sebesar 79,02. Nilai rata-rata

kelas kontrol yang diperoleh belum

terlalu memuaskan, hal tersebut

terjadi karena dalam penggunaan

pendekatan Scientific dengan media

gambar guru hanya menjelaskan

dengan menunjukkan gambar-

gambar sesuai dengan materi

sehingga siswa merasa bosan karena

siswa hanya duduk diam melihat

gambar-gambar yang ditunjukkan

oleh guru. Siswa terlihat kurang

antusias dalam mengikuti pembe-

lajaran di kelas.

Dari pengujian yang telah

dilakukan dapat disimpulkan bahwa

melihat dari nilai rata-rata yang

diperoleh pada kelas kontrol

mengalami kenaikan setelah

digunakannya pendekatan scientific

dan media gambar sehingga

pendekatan scientific didukung

media gambar berpengaruh terhadap

kemampuan mendiskripsikan

hubungan antara gaya, gerak dan

energi pada siswa kelas V SD

Pawyatan Daha.

Berdasarkan analisis data

hipotesis kedua diketahui bahwa

nilai Asymp. Sig. 2-tailed pada

hipotesis kedua didapat 0,000

menunjukkan bahwa lebih kecil dari

0,05 (0,000 < 0,05) sehingga ho

ditolak dan ha diterima. Selain itu

hasil analisis data dari 37 siswa kelas

eksperimen diperoleh nilai rata-rata
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kelas pada pretest sebesar 68,24 dan

pada posttest sebesar 86,13. Nilai

rata-rata kelas eksperimen yang

diperoleh sudah cukup memuaskan,

hal tersebut terjadi karena dengan

menggunakan media nyata guru

menghadirkan benda-benda nyata

dalam kegiatan pembelajaran, selain

itu sesuai dengan pendekatan

scientific guru mengajak siswa lebih

aktif dalam mengikuti pembelajaran

dengan cara melakukan suatu

percobaan sesuai dengan materi.

Sehingga siswa akan lebih

bersemangat dan berantusias

mengikuti kegiatan pembelajaran

karena siswa dapat melakukan

sendiri apa yang ada dalam materi

melalui kegiatan percobaan.

Dari pengujian yang telah

dilakukan dapat disimpulkan bahwa

melihat dari nilai rata-rata yang

diperoleh pada kelas eksperimen

mengalami kenaikan setelah

digunakannya pendekatan scientific

dan media nyata sehingga

pendekatan scientific didukung

media nyata berpengaruh terhadap

kemampuan mendiskripsikan

hubungan antara gaya, gerak dan

energi pada siswa kelas V SD

Pawyatan Daha.

Berdasarkan analisis data

hipotesis ketiga diketahui bahwa

nilai Asymp. Sig. 2-tailed pada

hipotesis ketiga didapat 0,001

menunjukkan bahwa lebih kecil dari

0,05 (0,001 < 0,05) sehingga ho

ditolak dan ha diterima. Selain itu

hasil analisis data yang dilakukan

pada kedua kelas yaitu kelas kontrol

dan kelas eksperimen menunjukkan

bahwa ada perbedaan nilai rata-rata

pada posttest. Nilai rata-rata pada

kelas kontrol yang menggunakan

pendekatan scientific dengan media

gambar sebesar 79,02 sedangkan

pada kelas eksperimen yang

menggunakan pendekatan scientific

dengan media nyata sebesar 86,13.

Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa ada perbedaan

penggunaan pendekatan scientific

didukung media gambar

dibandingkan dengan penggunaan

pendekatan scientific didukung

media nyata terhadap kemampuan

mendiskripsikan hubungan antara

gaya, gerak dan energi pada siswa

kelas V SD Pawyatan Daha.
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