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ABSTRAK 

 
 Penelitian ini dilatar belakangi oleh hasil observasi di SDN Sugihwaras Kabupaten Nganjuk. 

Guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang berlangsung di kelas hanya menggunakan buku 

paket atau LKS sebagai sumber informasi utama untuk siswa tanpa menggunakan media yang sesuai 

dengan materi pembelajaran. Sehingga proses pembelajaran menjadi monoton. 

 Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimana kemampuan mendeskripsikan hubungan 

antara struktur kerangka tubuh manusia dengan fungsinya dengan media torso pada siswa kelas IV 

SDN Sugihwaras 2 Kabupaten Nganjuk tahun pelajaran 2017/2018? (2) Bagaimana kemampuan 

mendeskripsikan hubungan antara struktur kerangka tubuh manusia dengan fungsinya dengan media 

gambar pada siswa kelas IV SDN Sugihwaras 1 Kabupaten Nganjuk tahun pelajaran 2017/2018? (3) 

Adakah perbedaan kemampuan mendeskripsikan hubungan antara struktur kerangka tubuh manusia 

dengan fungsinya dengan media torso dan gambar pada siswa kelas IV SDN Sugihwaras 2 Dan SDN 

Sugihwaras 1 Kabupaten Nganjuk tahun pelajaran 2017/2018?. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif  dan menggunakan teknik eksperimen jenis 

Quasi Experiment dengan desain penelitian Nonequivalent Control Group Design. Subjek penelitian 

ini adalah siswa kelas IV SDN Sugihwaras Kabupaten Nganjuk. Teknik pengumpulan data berupa tes, 

yang terdiri atas soal uraian berjumlah 10 soal. Analisis data menggunakan rumus uji-t. 

 Simpulan hasil penelitian ini adalah (1) Kemampuan mendeskripsikan hubungan antara 

struktur kerangka tubuh manusia dengan fungsinya dengan media torso pada siswa kelas IV SDN 

Sugihwaras 2 Kabupaten Nganjuk di atas KKM 70. Hal ini terbukti dari hasil belajar siswa diperoleh 

nilai rata-rata sebesar 86.36. Dapat diketahui t-hitung (10,375) > t-tabel 5% (2,074) p < 0,05 sehingga 

sangat signifikan atau di atas KKM 70. (2) Kemampuan mendeskripsikan hubungan antara struktur 

kerangka tubuh manusia dengan fungsinya dengan media gambar pada siswa kelas IV SDN 

Sugihwaras 1 Kabupaten Nganjuk mencapai KKM 70. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil belajar siswa 

diperoleh nilai rata-rata sebesar 78.33. Dapat diketahui t-hitung (6,501) > t-tabel 5% (2,080) p < 0,05 

sehingga sangat signifikan atau mencapai KKM 70. (3) Ada perbedaan kemampuan mendeskripsikan 

hubungan antara struktur kerangka tubuh manusia dengan fungsinya dengan media torso dan gambar 

pada siswa kelas IV SDN Sugihwaras 2 Dan SDN Sugihwaras 1 Kabupaten Nganjuk tahun pelajaran 

2017/2018. Hal ini terbukti dari nilai t-hitung (2,439) > t-tabel 5% (2,021) p < 0,05 sehingga sangat 

signifikan. 

  

Kata kunci : media torso, media gambar, mendeskripsikan hubungan antara struktur kerangka 

tubuh manusia dengan fungsinya. 
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I. LATAR BELAKANG 

  Mata pelajaran Ilmu 

pengetahuan alam atau yang sering 

disebut juga dengan istilah 

pendidikan sains disingkat menjadi 

IPA. IPA merupakan salah satu mata 

pelajaran pokok dalam kurikulum 

pendidikan di Indonesia, termasuk 

pada jenjang sekolah dasar. Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) adalah 

ilmu yang mempelajari tentang 

fenomena alam dan segala sesuatu 

yang ada di alam. Menurut susanto 

(2013: 167) “Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA) adalah usaha manusia 

dalam memahami alam semesta 

melalui pengamatan yang tepat pada 

sasaran, serta menggunakan 

prosedur, dan dijelaskan dengan 

penalaran sehingga mendapatkan 

suatu kesimpulan”. 

  Berdasarkan uraian di atas 

dapat disimpulkan bahwa Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) adalah 

ilmu pengetahuan yang dilakukan 

melalui pengamatan langsung pada 

objek dan menggunakan prosedur 

yang tepat. Pembelajaran IPA harus 

melibatkan keaktifan peserta didik 

secara penuh dengan memberi 

kesempatan pada peserta didik untuk 

melakukan ketrampilan proses 

melalui mencari, menemukan, 

menyimpulkan, dan 

mengkomunikasikan sendiri. 

  Dari hasil observasi di SDN 

Sugihwaras Kabupaten Nganjuk 

salah satu masalah yang ditemukan 

adalah lemahnya pelaksanaan proses 

pembelajaran yang diterapkan para 

guru di Sekolah Dasar. Guru dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran 

yang berlangsung di kelas hanya 

menggunakan buku paket atau LKS 

sebagai sumber informasi utama 

untuk siswa tanpa menggunakan 

media pembelajaran. Sehingga 

proses pembelajaran menjadi 

monoton dan siswa menjadi kurang 

aktif saat proses pembelajaran. 

Karena guru tidak menggunakan 

media yang menarik dan bervariatif. 

Menurut Alfi Laila, (2016: 3) 

menyatakan bahwa pemanfaatan 

media pembelajaran yang relevan 

dalam kelas dapat mengoptimalkan 

proses pembelajaran. Untuk 

mendukung tercapainya 

pembelajaran dalam suatu 

kompetensi dasar (KD) maka 

diperlukan media dalam 

pembelajaran sehingga siswa lebih 

mudah menerima materi 

pembelajaran yang di sampaikan. 

“Dalam proses pembelajaan media 
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memiliki fungsi sebagai pembawa 

informasi dari sumber guru menuju 

penerima siswa.” (Daryanto, 2016: 

8). 

  Ada banyak jenis media 

pembelajaran, diantaranya yaitu 

media torso dan gambar. Media torso 

adalah merupakan media tiga 

dimensi. Media tiga dimensi yang 

sering digunakan dalam pengajaran 

adalah model dan boneka. Menurut 

Sudjana dan Rivai (2013: 163) 

“Media torso diartikan sebagai 

model susun (build-up model) yaitu 

model susunan dari beberapa objek 

yang lengkap, atau sedikitnya suatu 

bagian yang penting dari objek itu”. 

Sedangkan media gambar termasuk 

dalam media dua dimensi. Media dua 

dimensi adalah sebutan umum untuk 

alat peraga yang hanya memiliki 

ukuran panjang dan lebar yang 

berada pada satu bidang datar. Media 

pembelajaran dua dimensi meliputi 

grafis, media bentuk papan, dan 

media cetak yang penampilan isinya 

tergolong dua dimensi. Menurut 

Daryanto (2016: 19) “Media grafis 

adalah suatu penyajian secara visual 

yang menggunakan titik-titik, garis-

garis, gambar-gambar, tulisan-

tulisan, atau simbol visual yang lain 

dengan maksud untuk 

mengihtisarkan, menggambarkan, 

dan merangkum suatu ide, data atau 

kejadian. Berdasarkan uraian di atas  

dapat di uraikaan bahwa media torso 

dan gambar merupakan dua media 

yang berbeda, dan hasilnya pun juga 

akan berbeda jika di terapkan dalam 

suatu pembelajaran. 

 

II. METODE 

Pada penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif dan teknik 

eksperimen. “Metode eksperimen 

adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk mencari pengaruh 

perlakuan tertentu dalam kondisi 

yang terkendalikan” (Sugiyono, 

2016: 72). Pada penelitian 

eksperimen terdapat beberapa bentuk 

desain eksperimen, salah satunya 

adalah yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu jenis Quasi 

Experiment dengan desain penelitian 

Nonequivalent Control Group 

Design. Menurut sugiyono (2016: 

79) menjelaskan Nonequivalent 

Control Group Design sebagai 

berikut, “desain ini hampir sama 

dengan Pretest – Postest Control 

Group Design, hanya pada desain ini 
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kelompok eksperimen maupun 

kontrol tidak dipilih secara random. 

 Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode 

penelitian Komparatif. Penelitian ini 

diawali dengan sebuah tes awal 

(pretest) yang diberikan kepada 

kedua kelompok, kemudian diberi 

perlakuan (treatmen). Penelitian 

diakhiri dengan sebuah tes akhir 

(posttest) yang diberikan kepada 

kedua kelompok. Desain yang 

digunakan dalam penelitian ini 

ditunjukan sebagai berikut. 

Kelompo

k 

Pretes Perla

kuan 

Postt

es 

Eksperim

en 1 

O1 X1 O2 

Eksperim

en 2 

O3 X2 O4 

       ( Sugiyono, 2015: 79) 

Keterangan: 

XA = Perlakuan dengan 

menggunakan media torso 

XB = Perlakuan dengan 

menggunakan media gambar 

O1 = Hasil Pre-test kelompok 

eksperimen kelas IV.A 

O2 = Hasil Post-test kelompok 

eksperimen kelas IV.A 

O3 = Hasil Pre-test kelompok 

eksperimen kelas IV.B 

O4 = Hasil Post-test kelompok 

eksperimen kelas IV.B. 

  Subjek dalam penelitian ini 

adalah dengan jumlah keseluruhan 

43 siswa. SDN Sugihwaras 2 

dengan 22 siswa sebagai kelas 

eksperimen pertama dan SDN 

Sugihwaras 1 dengan 21 siswa 

sebagai kelas eksperimen kedua. 

Menurut Suharsimi Arikunto (2013: 

188), “subjek penelitian adalah 

subjek yang dituju untuk diteliti 

oleh peneliti”. Dari pendapat 

tersebut dapat dikatakan bahwa 

subjek penelitian adalah sasaran 

penelitian yang diambil datanya 

oleh peneliti. Berdasarkan hal 

tersebut yang menjadi subjek 

penelitian ini adalah semua siswa 

kelas IV SDN Sugihwaras 2 dan  

SDN Sugihwaras 1 Kabupaten 

Nganjuk tahun ajaran 2017/2018. 

  Dalam pengumpulan data 

awal peneliti berkunjung ke sekolah 

untuk bertanya mengenai kondisi 

sekolah untuk dilakukan penelitian. 

Melakukan observasi dengan 

melihat proses pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar yang sedang 

berlangsung. Selanjutnya peneliti 

berkunjung lagi untuk menyerahkan 

surat ijin penelitian dari pihak 

kampus untuk Kepala Sekolah di 

SDN Sugihwaras serta konsultasi 
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dengan guru kelas untuk 

menentukan waktu penelitian. 

  Adapun langkah 

pengumpulan data dalam penelitian 

ini adalah menggunakan tes. Tes 

yang digunakan dalam 

pengumpulan data yaitu berupa tes 

tulis. Tes ini digunakan untuk 

mengetahui kemampuan 

mendeskripsikan hubungan antara 

struktur kerangka tubuh manusia 

dengan fungsinya dengan 

menerapkan media torso dan 

gambar. Dalam penelitian ini ada 

dua jenis tes yaitu Pre test  

dilakukan sebelum  siswa diberi 

perlakuan menggunakan media 

torso dan media gambar  dan 

posttest yaitu tes setelah siswa 

diberi perlakuan menggunakan 

media torso dan media gambar. Tes  

yang digunakan dalam penelitian ni 

berbentuk soal uraian. 

            Jenis analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis deskriptif dan 

analisis inferensial. Analisis 

deskriptif digunakan untuk menguji 

hipotesis kemampuan pemecahan 

masalah dengan menghitung nilai 

tiap butiran soal. Berdasarkan hasil 

yang didapat akan diketahui 

kemampuan pemecahan masalah 

mana yang kategori baik. 

Selanjutnya dilakukan analisis data 

untuk menguji ketuntasan belajar 

siswa pada hipotesis 1 dan 2 dapat 

digunakan rumus ketuntasan hasil 

belajar klasikal. Untuk menghitung 

persentase ketuntasan belajar 

klasikal. Lalu kemudian dilakukan 

analisis inferensial yang digunakan 

untuk mengetahui ada atau tidak 

adanya pengaruh media 

pembelajaran. Analisis inferensial 

adalah teknik statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data 

sampel dan hasilnya diberlakukan 

untuk populasi. Pada penelitian ini 

analisis data menggunakan uji t dua 

sampel bebas sebab pada penelitian 

ini mengggunakan dua sampel yang 

berbeda.  
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III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan uji 

hipotesis sebagaimana dikemukakan 

pada bab IV, diperoleh temuan yang 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kemampuan mendeskripsikan 

hubungan antara struktur kerangka 

tubuh manusia dengan fungsinya 

dengan media torso pada siswa 

kelas IV SDN Sugihwaras 2 

Kabupaten Nganjuk di atas KKM 

70. Hal ini terbukti dari hasil 

belajar siswa diperoleh nilai rata-

rata sebesar 86.36, t-hitung sebesar 

10,375 dan t-tabel 5% 2,074 

dengan db 22. Dapat diketahui t-

hitung (10,375) > t-tabel 5% 

(2,074) p < 0,05 sehingga sangat 

signifikan atau di atas KKM. 

2. Kemampuan mendeskripsikan 

hubungan antara struktur kerangka 

tubuh manusia dengan fungsinya 

dengan media gambar pada siswa 

kelas IV SDN Sugihwaras 1 

Kabupaten Nganjuk mencapai 

KKM 70. Hal ini dapat dibuktikan 

dari hasil belajar siswa diperoleh 

nilai rata-rata sebesar 78.33, t-

hitung sebesar 6,501 dan t-tabel 5% 

2,080 dengan db 21. Dapat 

diketahui t-hitung (6,501) > t-tabel 

5% (2,080) p < 0,05  sehingga 

sangat signifikan atau mencapai 

KKM. 

3. Ada perbedaan kemampuan 

mendeskripsikan hubungan antara 

struktur kerangka tubuh manusia 

dengan fungsinya dengan media 

torso dan gambar pada siswa kelas 

IV SDN Sugihwaras 2 Dan SDN 

Sugihwaras 1 Kabupaten Nganjuk 

tahun pelajaran 2017/2018. Hal ini 

terbukti dari nilai t-hitung sebesar 

2,439 dan t-tabel 5% sebesar 2,021 

dengan db 43. Dapat diketahui t-

hitung (2,439) > t-tabel 5% (2,021) 

p < 0,05 sehingga sangat signifikan 

atau dapat disimpulkan bahwa 

“Ada perbedaan kemampuan 

mendeskripsikan hubungan antara 

struktur kerangka tubuh manusia 

dengan fungsinya dengan media 

torso dan gambar pada siswa kelas 

IV SDN Sugihwaras 2 Dan SDN 

Sugihwaras 1 Kabupaten Nganjuk 

tahun pelajaran 2017/2018 dengan 

keunggulan pada media torso”. Hal 

ini dapat diketahui dari rata-rata 

hasil nilai posttest yang 

menggunakan media torso adalah 

86.36, sedangkan rata-rata hasil 

nilai posttest yang menggunakan 

media gambar adalah 78.33. 
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IV. PENUTUP 

a. Simpulan 

1. Kemampuan mendeskripsikan 

hubungan antara struktur 

kerangka tubuh manusia 

dengan fungsinya dengan 

media torso pada siswa kelas 

IV SDN Sugihwaras 2 

Kabupaten Nganjuk di atas 

KKM 70. Hal ini terbukti dari 

hasil belajar siswa diperoleh 

nilai rata-rata sebesar 86.36. 

2. Kemampuan mendeskripsikan 

hubungan antara struktur 

kerangka tubuh manusia 

dengan fungsinya dengan 

media gambar pada siswa 

kelas IV SDN Sugihwaras 1 

Kabupaten Nganjuk mencapai 

KKM 70. Hal ini dapat 

dibuktikan dari hasil belajar 

siswa diperoleh nilai rata-rata 

sebesar 78.33. 

3. Ada perbedaan kemampuan 

mendeskripsikan hubungan 

antara struktur kerangka tubuh 

manusia dengan fungsinya 

dengan media torso dan 

gambar pada siswa kelas IV 

SDN Sugihwaras 2 Dan SDN 

Sugihwaras 1 Kabupaten 

Nganjuk tahun pelajaran 

2017/2018 dengan keunggulan 

pada media torso”. Hal ini 

dapat diketahui dari rata-rata 

hasil nilai posttest yang 

menggunakan media torso 

adalah 86.36, sedangkan rata-

rata hasil nilai posttest yang 

menggunakan media gambar 

adalah 78.33. 

b. Saran  

 Hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai rujukan 

penelitian selanjutnyayang 

serupa serta dapat dijadikan 

sebagai bahan masukan bagi 

seorang pendidik maupun 

calon pendidik
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