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ABSTRAK
Elisa Dwi Wulandari: Pengaruh model circuit learning didukung media realia terhadap kemampuan
mengidentifikasi fungsi organ pernapasan manusia siswa kelas V SDN Burengan Kecamatan
Pesantren Kota Kediri tahun pelajaran 2016/2017, Skripsi, PGSD, FKIP, Universitas Nusantara PGRI
Kediri, 2017.
Penelitian ini dilatarbelakangi hasil wawancara, pengamatan dan pengalaman peneliti, bahwa
pembelajaran IPA di SD sebagian besar masih berpusat pada guru. Hal ini mengakibatkan kemampuan
siswa mengidentifikasi fungsi organ pernapasan manusia masih rendah. Tujuan penelitian ini adalah
(1) membutikan ada tidaknya pengaruh penggunaan model circuit learning didukung media realia
terhadap kemampuan mengidentifikasi fungsi organ pernapasan manusia (2) membutikan ada tidaknya
pengaruh penggunaan model circuit learning tanpa didukung media realia terhadap kemampuan
mengidentifikasi fungsi organ pernapasan manusia (3) membutikan ada tidaknya perbedaan pengaruh
penggunaan model circuit learning didukung media realia dibanding penggunaan model circuit
learning tanpa didukung media realia terhadap kemampuan mengidentifikasi fungsi organ pernapasan
manusia.
Penelitian ini menggunakan teknik penelitian True Eksperimental Design dengan pre-test-posttest control group design. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan subjek penelitian 60 siswa
kelas V SDN Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Teknik pengumpulan data berupa tes.
Analisis data yang digunakan adalah rumus uji-t.
Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) Model circuit learning didukung media realia
berpengaruh terhadap kemampuan mengidentifikasi fungsi organ pernapasan manusia, t-hitung (11,778)>
ttabel 1% (2,756) serta ketuntasan klasikal mencapai 86,64%. (2) Model circuit learning tanpa didukung
media realia berpengaruh terhadap kemampuan mengidentifikasi fungsi organ pernapasan manusia, thitung (5,509)> ttabel 1% (2,756) serta ketuntasan klasikal mencapai 45,72%. (3) Ada perbedaan pengaruh
penggunaan model circuit learning didukung media realia dibanding dengan model circuit learning
tanpa didukung media realia terhadap kemampuan mengidentifikasi fungsi organ pernapasan, dengan
hasil perhitungan t-hitung (4,866)> ttabel 1% (2,660) sedangkan t-hitung 4,866> ttabel 5% (2,000) dengan
keunggulan pada penggunaan model circuit learning didukung media realia dengan mean kelompok
eksperimen 86,80> mean kelompok kontrol 70,27. Dari ketiga perlakuan yaitu dengan menggunakan
model circuit learning didukung media realia, model circuit learning tanpa didukung media realia ,
membandinggkan penggunaan model circuit learning didukung media realia dengan model circuit
learning tanpa didukung media realia yang paling unggul adalah menggunakan model circuit learning
didukung media realia. Dengan demikian model circuit learning didukung media realia dapat
digunakan sebagai pendukung kegiatan pembelajaran.
Kata kunci: model circuit learning, media realia, kemampuan mengidentifikasi fungsi organ
pernapasan manusia.
I.
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LATAR BELAKANG

dak dapat dilakukan secara asal karena

Pendidikan merupakan kebutuhan

pendidikan mempunyai tujuan. Hal se-

pokok yang wajib dan harus diterima

nada juga diungkapkan oleh Ki Hajar

setiap warga negara untuk mendapatkan

Dewantara (Made Pidarta 2007: 10)

pengetahuan atau informasi dari ber-

bahwa:

bagai sumber. Pendidikan untuk saat ini
merupakan hal yang paling penting dalam setiap negara, karena dengan adanya pendidikan maka negara tersebut
akan menjadi negara yang maju. Pen-

pendidikan menuntun segala
kekuatan kodrat yang ada pada
anak-anak, agar mereka sebagai
manusia dan sebagai anggota
masyarakat, mendapat keselamatan dan kebahagiaan setinggitingginya.

didikan yang baik adalah pendidikan
yang terencana untuk membantu dan
meningkatkan perkembangan potensi,
karakter, dan mental seorang anak agar
bermanfaat bagi kepentingan hidupnya
sebagai seorang individu dan sebagai
warga negara. Menurut UU No. 20
tahun 2003 pasal 1 bahwa:
pendidikan mempunyai makna
usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan
proses pembelajaran agar peserta
didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak
mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,
bangsa dan negara.

Dari berbagai definisi diatas
disimpulkan bahwa pendidikan merupakan hal penting yang dilakukan untuk membentuk manusia supaya da-pat
membangun bangsanya menjadi bangsa yang lebih baik. Apabila pendidikan
dilakukan dengan baik maka akan
membentuk sumberdaya manusia yang
baik pula, karena suatu bangsa yang
baik merupakan bangsa yang mempunyai sumber daya manusia yang baik.
Sumber daya manusia yang baik
dapat diwujudkan dengan cara menempuh proses pembelajaran di lem-baga
pendidikan. Pelaksanaan pendidikan perlu perhatian dan harus direncanakan

Berdasarkan pendapat tersebut

dengan sebaik-baiknya sesuai dengan

dapat diartikan bahwa pendidikan harus

prosedur yang berlaku agar berjalan de-

dilaksanakan secara terencana agar ber-

ngan baik. Pendidikan masa sekarang

jalan dengan baik, sehingga apa yang

ini memerlukan perhatian khusus agar

diharapkan dapat dicapai. Pendidikan ti-

proses pembelajaran bisa berjalan deng-
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an baik. Pemerintah juga berusaha me-

pembelajaran dapat dicapai secara

lakukan perbaikan mutu pendidikan

efektif dan efisien".

secara terus menerus. Guru mempunyai

Supaya tujuan pembelajaran da-

peranan yang sangat penting untuk

pat tercapai, guru hendaknya bisa me-

membantu

yang

mbuat siswa tertarik dalam pembe-

diinginkan pemerintah yaitu memper-

lajaran, oleh karena itu guru harus bisa

baiki pendidikan. Menurut UU RI No.

membuat pembelajaran menjadi pem-

14 Tahun 2005 pasal 10 ayat 1 “Kom-

belajaran inovatif dan kreatif.

mewujudkan

apa

petensi guru sebagaimana dimak-sud

Selain pengaturan strategi peng-

dalam pasal 8 meliputi pedagogis, ke-

aturan metode dan kelengkapan dalam

pribadian, sosial, dan profesional yang

pengajaran merupakan bagian yang

diperoleh melalui pendidikan profesi”.

penting dari kegiatan manajemen yang

Salah satu dari 4 kompetensi guru ada-

dilakukan oleh guru. Untuk mewujud-

lah kompetensi pedagogis, dalam kom-

kan manajemen kelas yang baik, ling-

petensi pedagogis guru harus mam-pu

kungan fisik yang menguntungkan dan

menjalankan proses pembe-lajaran de-

memenuhi syarat akan memberikan

ngan perangkat pembelajaran yang di-

pengaruh positif dan mendukung me-

dalamnya harus ada metode, model, me-

ningkatnya

dia pembelajaran yang membuat siswa

siswa terhadap pencapaian tujuan pe-

mengembangkan pengetahuan yang di-

mbelajaran.

miliki.

intensitas

pembelajaran

Kegiatan atau aktivitas pembeSebelum proses pembelajaran,

lajaran dirancang dengan tujuan untuk

guru hendaknya menyiapkan peranca-

memfasilitasi siswa mencapai kom-

ngan pembelajaran yang didalamnya

petensi atau tujuan pembelajaran. Pada

terdapat strategi pembelajaran, karena

konteks

didalam strategi pembelajaran terdapat

kompetensi merupakan perpaduan dari

perencanaan untuk mencapai tujuan

pengetahuan, keterampilan, nilai dan

pembelajaran, seperti yang diungkap-

sikap, oleh karena itu tujuan yang

kan Kemp (Wina Sanjaya, 2007:126)

ingin dicapai dalam kompetensi ini

"Strategi pembelajaran adalah suatu

bukan hanya sekedar pemahaman akan

kegiatan pembelajaran yang harus di-

materi pelajaran, akan tetapi bagaima-

kerjakan guru dan siswa agar tujuan

na pemahaman dan penguasaan materi
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itu dapat memengaruhi cara bertindak

teman sebangku yang menyebabkan

dan berperilaku dalam kehidupan se-

situasi menjadi gaduh dan menggan-

hari-hari, yang secara khusus sekolah

ggu konsentrasi siswa yang lain,

dasar diselenggarakan dengan tujuan

padahal metode ceramah sering kali

untuk mencerdaskan kehidupan bang-

membuat siswa bosan dengan pembe-

sa, dan mengembangkan manusia seu-

lajaran. Pernyataan di atas didukung

tuhnya.

dengan pendapat Wina Sanjaya (2007:

Berdasarkan

pendapat

yang

dikemukakan Yurik Aprilia dalam
penelitiannya siswa dibentuk menjadi
siswa yang berakhlak, siswa yang
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki
sikap kemampuan serta memberikan
pengetahuan dan keterampilan dasar
yang diperlukan siswa untuk meng-

149):
guru yang kurang memiliki
kemampuan bertutur yang baik,
ceramah sering dianggap sebagai
metode yang membosankan.
Sering terjadi, walaupun fisik
siswa di dalam kelas, namun
secara mental siswa sama sekali
tidak mengikuti jalannya proses
pembelajaran, pikirannya melayang kemana-mana, atau siswa
mengantuk, oleh karena gaya
bertutur guru tidak menarik.

hadapi kehidupan di masyarakat.
Berdasarkan

hasil

observasi

yang dilakukan di kelas V SDN Burengan 4 Kota Kediri, diketahui dalam
proses pembelajaran guru masih lebih
banyak mendominasi, karena masih
menggunakan cara mengajar konvensional yaitu mengajar dengan menggunakan metode ceramah, sehingga dalam proses pembelajaran siswa lebih
banyak mendengarkan penjelasan guru
yang cenderung menimbulkan rasa bosan. Hal tersebut ditandai dengan siswa tidak konsentrasi pada penjelasan
guru melainkan mencari kesibukan
sendiri yaitu mulai ngobrol dengan
Elisa Dwi Wulandari| 13.1.01.10.0372
FKIP-PGSD

Guru juga hanya menggunakan
media yang yang berupa papan tulis
untuk memberi penjelasan baik gambar maupun tulisan. Pada saat menerima materi, siswa terpaku pada rangkuman yang terdapat pada buku lembar
kerja siswa, jadi siswa kurang aktif
dan cenderung menghafal

materi.

Apabila materi sudah tersampaikan semua selanjutnya siswa disuruh mengerjakan soal LKS, sementara KKM
yang ditetapkan untuk mata pelajaran
ilmu pengetahuan alam yaitu 75,
sementara siswanya sendiri masih pasif dan cenderung ramai sendiri, karesimki.unpkediri.ac.id
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na guru juga belum bisa mengkon-

libatkan peran serta siswa adalah

disikan siswa. Apabila siswa yang di

model pembelajaran Circuit Learning.

depan diam, maka yang di belakang

menurut Miftahul Huda (2013: 311)

ramai. Hal ini menyebabkan siswa me-

"model Circuit Learning merupakan

njadi kurang jelas dalam menerima pe-

model yang memaksimalkan pember-

lajaran dan hasilnya pun dapat dilihat

dayaan pikiran dan perasaan dengan

melalui hasil evaluasi pada mata pela-

pola penambahan (adding) dan pengu-

jaran IPA yang rata-rata siswa mem-

langan (repetition)". Model ini bertu-

peroleh nilai di bawah 75.

juan untuk membuat siswa lebih

Berdasarkan hasil wawancara

mudah menangkap materi pokok yang

pada bulan Mei tahun 2016 di SDN

disampaikan guru. Keunggulan dari

Burengan 4, mayoritas peserta didik

model Circuit Learning yaitu dapat

menganggap bahwa mata pelajaran

meningkatkan kreatifitas siswa dalam

ilmu pengetahuan alam adalah mata

merangkai bahasa sendiri dan melatih

pelajaran yang hampir semua materi-

konsentrasi siswa untuk fokus pada

nya berupa hafalan, oleh karena itu da-

peta konsep yang disajikan guru.

lam membelajarkan ilmu pengetahuan

Pada model Circuit Learning

alam kepada para peserta didik, guru

guru menyajikan materi berupa peta

hendaknya lebih memilih berbagai va-

konsep, jadi siswa tidak harus meng-

riasi pendekatan, strategi, metode dan

hafal semua materi, melainkan pokok-

model yang sesuai dengan situasi sehi-

pokok materinya saja. Model Circuit

ngga tujuan pembelajaran yang diren-

Learning juga dapat meningkatkan

canakan akan tercapai dengan baik.

kreativitas siswa dalam merangkai

Baik atau tidaknya model yang digu-

kata bahasa sendiri, siswa tidak hanya

nakan dalam pembelajaran akan ter-

duduk, diam dan mendengarkan saja

gantung tujuan pembelajarannya, ke-

saat pembelajaran berlangsung.

sesuaian dengan materi pembelajaran,

Setelah guru menemukan model

tingkat perkembangan peserta didik,

pembelajaran yang tepat dalam proses

kemampuan guru dalam mengelola

pembelajaran, guru juga bisa mendu-

pembelajaran serta mengoptimalkan

kung penggunaan model pembelajaran

sumber-sumber belajar yang ada. Sa-

dengan media pembelajaran, supaya

lah satu model pembelajaran yang me-

pengetahuan yang diterima siswa tidak

Elisa Dwi Wulandari| 13.1.01.10.0372
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salah tafsir. Media ini sangat mendu-

yek. Media realia/nyata memiliki kele-

kung dalam proses belajar mengajar.

bihan dapat memberikan pengalaman

Rossi dan Breidle (dalam Wina Sanja-

langsung terhadap siswa. Sehingga

ya, 2007:163) mengemukakan bahwa:

siswa akan lebih memperoleh pengeta-

media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat
dipakai untuk mencapai tujuan
pendidikan seperti radio, televise, buku, koran, majalah dan
sebagainya. Menurut Rossi alatalat semacam radio dan televisi
kalau digunakan dan diprogram
untuk pendidikan maka merupakan media pembelajaran.

huan tentang obyek yang diamati dengan spesifik. Dari latar belakang di
atas peneliti mencoba mengadakan
sebuah penelitian dengan judul “Pengaruh Model Circiut Learning Didukung Media Realia Terhadap Kemampuan Mengidentifikasi Fungsi Organ
Pernapasan Manusia Siswa Kelas V

Manfaat dari media pembelaja-

SDN Burengan Kecamatan Pesantren

ran tersebut dapat membuat pembe-

Kota Kediri Tahun Pelajaran 2016-

lajaran lebih menarik, siswa menjadi

/2017”.

aktif, rasa ingin tahu siswa semakin
bertambah. Hal ini terbukti bahwa sebagian guru ketika mengajar masih
terpaku dengan buku pegangan guru
dan jarang menggunakan media pembelajaran yang mendukung dan memperjelas pengetahuan siswa.
Ada beberapa media pembelajaran yang dapat digunakan, diantaranya

3.

METODE PENELITIAN
Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh
peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut,
kemudian ditarik kesimpulannya. Arikunto (2010: 17) menyatakan bahwa:

Munadi (2013:54) “Media dengan

Variabel penelitian adalah halhal yang menjadi objek penelitian, yang ditatap (dijingglengJawa) dalam suatu kegiatan penelitian (points to be noticed),
yang menunjukkan variasi baik
secara kualitatif maupun kuantitatif".
Hatch dan Farhady (dalam Sugiyono,

benda asli”. Benda tersebut tidak se-

2013: 68) menyatakan bahwa "Varia-

lalu dihadirkan kedalam kelas, namun

bel penelitian sebagai atribut sese-

siswa dapat melihat langsung ke ob-

orang, atau obyek, yang mempunyai

media gambar, media audio, media
audio-visual, media realia, dan lainlain. Dalam konteks penelitian ini disarankan untuk menggunakan media
nyata. Media nyata menurut Yudhi
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variasi antara satu orang dengan yang

salah atau menguji hipotesis yang te-

lain atau obyek dengan obyek yang

lah ditentukan.

lain".

Untuk menguji hipotesis mengBerdasarkan pendapat diatas,-

gunakan program SPSS 23 yang seca-

dapat disimpulkan bahwa variabel pe-

ra manual dapat dijelaskan sebagai be-

nelitian adalah suatu atribut atau sifat

rikut:

atau nilai dari orang, obyek atau kegi-

1. Uji hipotesis 1 dan 2 menggunakan

atan yang mempunyai variasi tertentu

uji t-test 1 kelompok (paired sam-

yang ditetapkan oleh peneliti untuk

ple t-test)

dipelajari dan kemudian ditarik kesim-

2. Ketuntasan belajar siswa secara

pulannya.

klasikal diuji menggunkan rumus

Penelitian ini menggunakan me-

Jenjang Persentil (JP).

tode penelitian eksperimen, dalam pe-

3. Hipotesis 3 diuji menggunakan uji

nelitian eksperimen terdapat perlakuan

t-test 2 kelompok (independent sa-

(treatment) yang akan diperkiran pe-

mple t-test).

ngaruhnya dan juga terdapat kelompok

4.

HASIL DAN PEMBAHASAN

kontrol, sehingga peneliti dapat mem-

Dari data yang diperoleh untuk

bandingkan dan melihat perbedaan an-

nilai hasil analisis pada kelompok eks-

tara keduanya.

perimen akan disajikan sebagai berikut

Rencana atau desain penelitian

1. Data Kelompok Eksperimen

yang digunakan adalah Pretest Pos-

18

ttest Control Group Design. Pendeka-

14

tan penelitian yang digunakan dalam

10

16

12

Pretest

8

penelitian ini adalah pendekatan kuan-

Posttest

6
4

titatif. Menurut Sugiyono (2014:13)

2
0

“disebut pendekatan kuantitatif karena

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

analisis data yang digunakan yaitu dia-

Gambar 4.1 Grafik Tentang
Kemampuan Mengidentifikasi Fungsi Organ Pernapasan Manusia
(Pretest dan Posttest Kelompok eksperimen)
Hasil pretest frekuensi ter-

rahkan untuk menjawab rumusan ma-

tinggi berada pada rentang nilai antara

data penelitian berupa angka-angka
dan dianalisis menggunakan statistik”.
Dalam penelitian kuantitatif, teknik

51-60 yang mencapai 11 orang siswa
Elisa Dwi Wulandari| 13.1.01.10.0372
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dengan presentase 36,67%, dan dibawah rentang nilai tersebut masih ada

18
16
14
12

.

10

16,67% yang mendapatkan nilai 4150,dan 30% yang mendapatkan nilai

Pre-test

8

Posttest
6
4
2
0

61-70 sehingga masih ada 83,34% siswa yang mendapatkan nilai dibawah

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

pasan manusia sebelum perlakuan

Gambar 4.2Grafik Tentang Kemampuan
Mengidentifikasi Fungsi Organ Pernapasan Manusia (Pretest dan Posttest
Kelompok Kontrol)
Hasil pretest frekuensi tertinggi

(pretest) cenderung masih rendah di-

berada pada rentang nilai antara 51-60

bawah nilai KKM = 75.

yang mencapai 16 orang siswa dengan

KKM. Dengan demikian kemampuan
mengidentifikasi fungsi organ perna-

Selanjutnya setelah perlakuan

presentase 53,33% dan dibawah rentang

dan diberikan posttest pada kelompok

nilai tersebut masih ada 26,67%, dan

eksperimen, frekuensi tertinggi berada

10% siswa yang mendapatkan nilai 61-

pada rentang nilai antara 91-100, yang

70, sehingga masih ada 90% siswa yang

mencapai 17 siswa dengan presentase

mendapatkan nilai dibawah KKM. De-

56,67% dan dibawah rentang nilai ter-

ngan demikian kemampuan mengidenti-

sebut masih ada 23,33% yang menda-

fikasi fungsi organ pernapasan manusia

patkan nilai 81-90, sehingga ada 80%

sebelum perlakuan (pretest) cenderung

siswa yang mendapatkan nilai diatas

masih rendah dibawah nilai KKM = 75.

KKM. Dengan demikian kemampuan

Selanjutnya hasil posttest freku-

mengidentifikasi fungsi organ perna-

ensi tertinggi berada pada rentang 71-80

pasan manusia sesudah perlakuan (po-

dan 81-90 yang masing-masing berjum-

sttest) mengalami peningkatan nilai

lah 7 siswa dengan total presentase 46,-

diatas KKM = 75 dibandingkan deng-

66% dan diatasnya masih ada 6,67% pa-

an nilai pretest sebelumnya.

da rentang 91-100 sebanyak 2 siswa, se-

Selanjutnya untuk hasil analisis

hingga ada 53,33% yang mendapatkan

pada kelompok kontrol akan dijelas-

nilai di atas KKM. Berdasarkan data

kan pada poin 2 sebagai berikut:

tersebut dapat dikatakan bahwa kemam-

2. Data Kelompok Kontrol

puan mengidentifikasi fungsi organ pernapasan manusia, sesudah perlakuan
(posttest) cenderung mengalami pening-
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katan di atas nilai KKM = 75 diban-

Berdasarkan norma keputusan

dingkan dengan nilai pretest sebelum-

yang telah ditetapkan pada Bab III,

nya. Selanjutnya akan dikemukakan pe-

dapat ditemukan hasil pengujian

mbahasan atas hasil-hasil analisis dan

hipotesis bahwa hipotesis nol (Ho)

pengujian hipotesis yang dipaparkan se-

ditolak pada taraf signifikan 1% yang

bagai berikut:

berarti hipotesis alternatif (Ha) yang

1. Model Circuit Learning didukung

diajukan benar.

media realia berpengaruh terha-

Sedangkan pada rangkuman

dap kemampuan mengidentifikasi

ketuntasan klasikal dan keunggulan

fungsi organ pernapasan manusia

terdapat 13,36% yang mendapatkan

pada siswa kelas V SDN Burengan

nilai di bawah KKM, maka selebih-

Kecamatan Pesantren Kota Kediri

nya ketuntasan 86,64% diatas 75%.

tahun pelajaran 2016/2017 dengan
ketuntasan klasikal ≥ 75%.

Sehingga hasil penelitian tersebut telah membuktikan bahwa peng-

Berdasarkan rangkuman hipo-

gunaan model Circuit Learning didu-

tesis dapat diketahui bahwa hasil dari

kung media realia berpengaruh terha-

= 11,778 (kolom D). Dengan

dap kemampuan mengidentifikasi fu-

demikian

lebih besar dari pa-

ngsi organ pernapasan manusia pada
siswa kelas V SDN Burengan Kota

da harga

1% yaitu 2,756 ber-

dasarkan db 29 (pada kolom E) se-

Kediri dengan ketuntasan klasikal
86,64%.

dangkan 5% yaitu 2,045 (pada kolom

2. Model Circuit Learning tanpa di-

G) dan dapat digambarkan sebagai

dukung media realia berpengaruh

berikut:

terhadap kemampuan mengidenti-

th = 11,778>tt 1% =2,756

fikasi fungsi organ pernapasan

Sebagaimana yang telah dite-

manusia pada siswa kelas V SDN

tapkan pada bab III, dapat ditemukan

Burengan Kecamatan Pesantren

thitung> ttabel 1% maka analisis hasil

Kota Kediri tahun pelajaran 2016-

pengujian hipotesis bahwa hipotesis

/2017 dengan ketuntasan klasikal

nol (H0) ditolak pada taraf signifikan

<75%.

1% yang berarti hipotesis kerja (Ha)

Berdasarkan rangkuman uji hi-

yang diajukan terbukti benar.

potesis dapat diketahui bahwa nilai
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thitung 5,509. Dengan demikian t-hi-

didukung media realia terhadap

tung lebih besar daripada harga t-

kemampuan mengidentifikasi fu-

tabel 1% yaitu 2,756 berdasarkan db

ngsi organ pernapasan manusia

29 sedangkan 5% yaitu 2,045 dan

pada siswa kelas V SDN Burengan

dapat digambarkan sebagai berikut:

Kecamatan Pesantren Kota Kediri

th = 5,509>tt 1% =2,756

tahun pelajaran 2016/2017 dengan

Sebagaimana yang telah dite-

keunggulan pada penggunaan mo-

tapkan pada bab III, dapat ditemukan

del Circuit Learning didukung me-

thitung> ttabel 1% maka analisis hasil

dia realia.

pengujian hipotesis bahwa hipotesis

Berdasarkan rangkuman uji hi-

nol (H0) ditolak pada taraf signifikan

potesis dapat diketahui bahwa nilai

1% yang berarti hipotesis kerja (Ha)

thitung 4,866, dengan demikian thitung

yang diajukan terbukti benar.

lebih besar dari pada ttabel 1% yaitu

Sedangkan pada rangkuman

2,660, sehingga sangat signifikan.

ketuntasan klasikal diketahui terda-

Selanjutnya pada uji ketunta-

pat 54,28% yang berada dibawah

san, perbandingan rata-rata posttest

KKM, maka selebihnya ketuntasan

kelompok eksperimen mencapai 86,-

45,72% dibawah 75%.

80 yang posisinya lebih besar diban-

Sehingga hasil penelitian tersebut telah membuktikan bahwa peng-

ding nilai rata-rata posttes kelompok
kontrol sebesar 70,27.

gunaan model Circuit Learning tan-

Maka berdasarkan norma ke-

pa didukung media realia berpenga-

putusan yang telah ditetapkan pada

ruh terhadap kemampuan mengiden-

bab III, dapat ditemukan hasil pengu-

tifikasi fungsi organ pernapasan ma-

jian hipotesis bahwa hipotesis nol

nusia pada siswa kelas V SDN Bure-

(Ho) ditolak pada taraf signifikan 1%

ngan Kecamatan Pesantren Kota Ke-

yang berarti hipotesis alternatif (Ha)

diri dengan ketuntasan klasikal 45,-

yang diajukan benar.

72%.

Dengan demikian hasil peneli-

3. Ada perbedaan pengaruh penggu-

tian tersebut terbuktikan bahwa ada

naan Model Circuit Learning didu-

perbedaan pengaruh penggunaan mo-

kung media realia dibanding de-

del Circuit Learning didukung media

ngan Model Circuit Learning tanpa

realia dibanding dengan penggunaan
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model Circuit Learning tanpa didukung media realia terhadap kemam-

Komalasari, Kokom. 2013. Pembelajaran Kontekstual. Bandung:
PT Refika Aditama.

puan mengidentifikasi fungsi organ
pernapasan manusia pada siswa kelas
V SDN Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri dengan keunggulan
pada penggunaan model

Circuit

Learning didukung media realia.
5.
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