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ABSTRAK 
 

Penelitian ini dilatar belakangi berdasarkan hasil pengamatan bahwa pada saat mengajar guru 

tidak menggunakan model pembelajaran, tetapi yang sering digunakan adalah metode ceramah yang 

membuat siswa cenderung pasif dan tidak dapat membuat anak memiliki pemikiran yang kritis serta 

hanya menggunakan media pembelajaran pada materi IPA di kompetensi dasar tertentu. 

Permasalahan penelitian ini adalah (1) Adakah pengaruh model Problem Based Learning 

didukung media benda nyata terhadap kemampuan mengidentifikasi jenis-jenis tanah pada siswa kelas 

V SD se-gugus 5 Kecamatan Pesantren?. (2) Adakah pengaruh model Contextual Teaching And 

Learning didukung media benda nyata terhadap kemampuan mengidentifikasi jenis-jenis tanah pada 

siswa kelas V SD se-gugus 5 Kecamatan Pesantren?. (3) Adakah pengaruh model Inquiry didukung 

media benda nyata terhadap kemampuan mengidentifikasi jenis-jenis tanah pada siswa kelas V SD se-

gugus 5 Kecamatan Pesantren?. (4) Adakah perbedaan model Problem Based Learning, Contextual 

Teaching And Learning, dan Inquiry didukung media benda nyata terhadap kemampuan 

mengidentfikasi jenis-jenis tanah pada siswa kelas V SD se-gugus 5 Kecamatan Pesantren?. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Tekniknya menggunakan Pre 

Experimental Design dengan bentuk design One Group Pretest-Posttest Design, sampel penelitian 

sebanyak 40 siswa di SDN Bangsal 1, 3, dan 4. Teknik analisis menggunakan statistik inferensial 

dengan uji Paired Sample T-tes dan uji One Away Anova. 

Kesimpulan hasil peneltian ini adalah (1) Ada pengaruh kemampuan mengidentifikasi jenis-

jenis tanah dengan model Problem Based Learning didukung media benda nyata pada siswa kelas V 

dengan taraf nilai Sig. 0,000<0,05. (2) Ada pengaruh kemampuan mengidentifikasi jenis-jenis tanah 

dengan model Contextual Teaching And Learning didukung media benda nyata pada siswa kelas V 

dengan taraf nilai Sig. 0,000<0,005. (3) Ada pengaruh kemampuan mengidentifikasi jenis-jenis tanah 

dengan model Inquiry didukung media benda nyata pada siswa kelas V dengan taraf nilai Sig. 

0,000<0,05. (4) Ada perbedaan pengaruh antar model Problem Based Learning dan Contextual 

Teaching And Learning didukung media benda nyata terhadap kemampuan mengidentifikasi jenis-

jenis tanah pada siswa kelas V dengan taraf nilai Sig. 0,001<0,005. 

 

KATA KUNCI  : PBL, CTL, dan Inquiry, Media Benda Nyata. 
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I. LATAR BELAKANG 

Dalam pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam di sekolah dasar 

guru dituntut untuk mengembangkan 

pembelajaran yang menarik, 

menyenangkan, nyata, dan didukung 

oleh sarana prasarana yang ada di 

sekolah. Adapun tujuan pembelajaran 

IPA di sekolah dasar antara lain 

mengembangkan pengetahuan dan 

konsep-konsep IPA, memperoleh 

bekal pengetahuan konsep dan 

ketrampilan IPA sebagai dasar untuk 

melanjutkan pendidikan ke SMP, 

meningkatkan kesadaran untuk 

menghargai alam. 

Salah satu materi yang ada 

pada kelas V semester 2 dalam standar 

kompetensi 7. Memahami perubahan 

yang terjadi di alam dan hubungannya 

dengan penggunaan sumber daya alam 

dengan kompetensi dasar 7.2 

Mengidentifikasi jenis-jenis tanah. 

Untuk mencapai kompetensi dasar 

tersebut, upaya yang harus dilakukan 

oleh guru selain menggunakan model, 

pendekatan maupun metode 

pembelajaran juga perlu menggunakan 

media pembelajaran dengan indikator 

pencapaiannya adalah menyebutkan 

pengertian jenis-jenis tanah, 

menyebutkan jenis-jenis tanah, 

mengidentifikasi tanah humus, 

mengidentifikasi tanah berpasir, 

mengidentifikasi tanah liat, dan 

mengidentifikasi tanah kapur. Namun 

kenyataanya siswa kelas V se-gugus 5 

Kecamatan Pesantren belum mampu 

mengidentifikasi jenis-jenis tanah. Hal 

ini dapat dilihat dari nilai hasil belajar 

siswa pada materi mengidentifikasi 

jenis-jenis tanah pada tahun ajaran 

2016/2017 tidak semua dapat 

mencapai KKM, dapat dibuktikan 

dengan data nilai siswa kelas V SDN 

Bangsal 1 dari 40 siswa yang 

mendapat nilai di atas KKM yaitu 19 

siswa dan yang mendapat nilai di 

bawah KKM yaitu 21 siswa, data nilai 

siswa kelas V SDN Bangsal 3 dari 40 

siswa yang mendapat nilai di atas 

KKM yaitu 17 ssiswa dan yang 

mendapat nilai di bawah KKM yaitu 

23 siswa, data nilai siswa kelas V 

SDN Bangsal 4 dari 40 siswa yang 

mendapat nilai di atas KKM yaitu 20 

siswa dan yang mendapat nilai di 

bawah KKM yaitu 20 siswa sehingga 

pembelajaran dikatakan tidak berhasil. 

Ada beberapa faktor yang 

menyebabkan siswa mendapat nilai di 

bawah KKM yaitu salah satunya guru 

menggunakan metode ceramah saat 

melakukan proses pembelajaran dan 

tidak menggunakan media 

pembelajaran. 
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Untuk mengatasi permasalahan 

di atas, perlu adanya upaya perbaikan 

kualitas pembelajaran IPA dengan 

menggunakan model PBL, CTL, dan 

Inquiry dengan didukung media benda 

nyata agar siswa memahami materi 

secara aktif dan telti. Melalui model 

PBL, CTL, dan Inquiry siswa akan 

diberikan suatu permasalahan pada 

saat proses pembelajaran. Sesuai 

pembatasan masalah di atas,dapat 

dirumuskan masalahnya sebagai 

berikut: (1) Adakah pengaruh model 

Problem Based Learning didukung 

media benda nyata terhadap 

kemampuan megidentifikasi jenis-

jenis tanah pada siswa kelas V SD se-

gugus 5 Kecamatan Pesantren?. (2) 

Adakah pengaruh model Contextual 

Teaching And Learning didukung 

media benda nyata terhadap 

kemampuan mengidentifikasi jenis-

jenis tanah pada siswa kelas V SD se-

gugus 5 Kecamatan Pesantren?. (3) 

Adakah pengaruh model Inquiry 

didukung media benda nyata terhadap 

kemampuan mengidentifikasi jenis-

jenis tanah pada siswa kelas V SD se-

gugus 5 Kecamatan Pesantren?. (4) 

Adakah perbedaan pengaruh model 

Problem Based Learning, Contextual 

Teaching And Learning, dan Inquiry 

didukung media benda nyata terhadap 

kemampuan mengidentifikasi jenis-

jenis tanah pada siswa kelas V SD se-

gugus 5 Kecamatan Pesantren?. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Pendekatan penelitian yang 

digunakan pada penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif. Teknik yang 

digunakan dalam penelitian ini 

kuantitatif non eksperimental atau 

penelitian komparatif. Menurut 

Musfiqon (2012:62), “ penelitian 

komparatif adalah penelitian yang 

membandingkan atara dua variabel 

atau lebih untuk dicari perbedaan atau 

kesamaannya”. Desain yang 

digunakan adalah Pre-Eksperimental 

Design dengan bentuk One Group 

Pretest-Posttest Design. Desain ini 

diberi pretest, sebelum diberi 

perlakuan sehingga hasil perlakuan 

dapat diketahui lebih akurat. 

Penelitian ini diawali dengan sebuah 

tes awal (pretest) yang diberikan 

kepada ketiga kelompok yang dipilih 

secara random, kemudian diberi 

perlakuan (treatmen). Penelitian 

diakhiri dengan sebuah tes akhir 

(posttest) yang diberikan kepada 

ketiga kelompok. Desain yang 

digunakan dalam penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut. 
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Kelom

pok 

Pre 

test 

Perla

kuan 

Post 

test 

E1 O1 T1 O2 

E2 O3 T2 O4 

E3 O4 T3 O6 

                Adopsi dari Sugiyono  (2013:76) 

Keterangan: 

E1-E3 = kelas eksperimen. 

O1 =  pretest sebelum  

menggunakan model 

PBL. 

O3 =  pretest sebelum  

menggunakan model 

CTL. 

O5 =  pretest sebelum  

menggunakan model 

Inquiry. 

T1 =  model PBL. 

T2 =  model CTL. 

T3 =  model Inquiry. 

O2 =  posttest setelah  

menggunakan model 

PBL. 

O4 =  posttest setelah  

menggunakan model  

CTL. 

O6 =  posttest setelah  

menggunakan model 

Inquiry. 

 

Sampel penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas V SD se-gugus 5 

Kecamatan Pesantren. Adapun tenik 

pengambilan sampling diambil 

didasarkan atas pendapat Arikunto 

(2010:174), “untuk sekedar ancer-

ancer maka apabila obyek kurang dari 

100 maka lebih baik diambil 

semuanya sehingga penelitiannya 

merupakan penelitian populasi, 

selanjutnya jika subyeknya besar dapat 

diambil 10%-15% atau 20%-25% atau 

lebih”. Populasi dalam penelitian ini 

adalah sebanyak 1.204 siswa maka 

peneliti mengambil sampel 10% dari 

1.204 yaitu sebanyak 120 siswa. 

Teknik analisis data yang 

digunakan pada penelitian ini berupa 

statistik inferensial yaitu dengan 

menggunakan uji Paired Sample T-tes 

untuk menganalisis hipotesis 1,2, dan 

3 serta uji One Away Anova untuk 

menguji hipotesis 4. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Dari hasil analisis meng-

gunakan uji Paired Sample T-tes dan 

uji One Away Anova diperleh data 

sebagai berikut. 

a. Hasil belajar mengidentifikasi 

jenis-jenis tanah dengan 

R 
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menggunakan model PBL di-

dukung media benda nyata. 

Hasil analisis data pada SDN 

Bangsal 1 terlihat bahwa hasil 

pretest diperoleh 72.2% (30 siswa) 

sedangkan sisanya yang belum bisa 

mencapai KKM sebanyak 27.8% 

(10 siswa) dan hasil posttest 

diperoleh 97.2% (39 siswa) 

sedangkan sisanya yang belum bisa 

mencapai KKM sebanayak 2.8% (1 

siswa). Berdasarkan hasil uji t 

menggunakan SPSS  

For Window Version 23 didapatkan 

nilai Sig. 0,000<0,05 berarti ada 

pengaruh sangat signifikan 

penggunaan model PBL didukung 

media benda nyata. 

b. Hasil belajar mengidentifikasi 

jenis-jenis tanah dengan meng-

gunakan model CTL didukung 

media benda nyata. 

Hasil analisis data pada SDN 

Bangsal 4 terlihat bahwa hasil 

pretest diperoleh 70.2% (25 siswa) 

sedangkan sisanya yang belum bisa 

mencapai KKM sebanyak 30% (15 

siswa) dan hasil posttest diperoleh 

100% telah mencapai KKM. 

Berdasarkan hasil uji- 

t menggunakan SPSS For Window 

Version 23 didapatkan nilai Sig. 

0,000<0,05 berarti ada pngaruh 

sangat signifikan penggunaan 

model CTL didukung media benda 

nyata. 

c. Hasil belajar mengidentifikasi 

jenis-jenis tanah dengan 

menggunakan model Inquiry 

didukung media benda nyata. 

Hasil analisis data pada SDN 

Bangsal 3 terlihat bahwa hasil 

pretest diperoleh 60% (30 siswa) 

sedangkan sisanya yang belum bisa 

mencapai KKM sebanyak 40% (10 

siswa) dan hasil posttest diperoleh 

97.2% (39 siswa) sedangkan sisaya 

yang belum bisa mencapai KKM 

sebanyak 2.8% (1 siswa). 

Berdasarkan hasil uji t meng-

gunakan SPSS For Window Version 

23 didapatkan nilai Sig. 0,000<0,05 

berarti ada pengaruh sangat 

signifikan penggunaan model 

Inquiry didukung media benda 

nyata. 

d. Perbedaan pengaruh model PBL, 

CTL, dan Inquiry didukung media 

benda nyata terhadap hasil belajar 

mengidentifikasi jenis-jenis tanah. 

Hasil analisis data menunjuk-

kan ada perbedaan antar model 

Problem Based Learning, 

Contextual Teaching And Learning, 

dan Inquiry didukung media benda 

nyata terhadap kemampuan 
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mengidentifikasi jenis-jenis tanah 

pada siswa kelas V SD se-gugus 5 

Kecamatan Pesantren. Hal ini dapat 

dibuktikan dalam uji One Away 

Anova, bahwa nilai signifikan pada 

SDN Bangsal 1 0,001<0,05 dan 

pada SDN Bangsal 4 nilai 

signifikan 0,46<0,05 serta dalam 

Tukey HSD juga terlihat bahwa ada 

perbedaan nilai rata-rata yang 

signifikan antara model PBL yang 

digunakan di SDN Bangsal 1 

dengan nilai rata-rata 84,58 dan 

model CTL yang digunakan di 

SDN Bangsal 4 dengan nilai rata-

rata 89,43. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa model CTL mempunyai 

pengaruh yang sangat baik 

meningkatkan kemampuan siswa 

dalam mengidentifikasi jenis-jenis 

tanah. Hasil tersebut sesuai dengan 

teori yang dikemukakan oleh 

Afandi (2013:67), “model Problem 

Based Learning, Contextual 

Teaching And Learning, dan 

Inquiry merupakan model yang 

memungkinkan para anak didik 

terlibat langsung dalam kegiatan 

belajar mengajar, sehingga mampu 

menggunakan proses mentalnya 

untuk menemukan suatu konsep 

atau teori yang sedang dipelajari”. 

Menurut Taufiq (2010:21), 

model CTL memiliki beberapa 

keunggulan salah satunya yaitu 

belajar kontekstual merupakan 

teknik yang cukup bagus untuk 

lebih memahami isi pelajaran. 

Sedangkan menurut Aqib 

(2013:26), “belajar kontekstual 

dapat menantang kemampuan siswa 

serta memberikan kepuasan untuk 

menemukan pengetahuan baru bagi 

siswa”. 

 

IV. PENUTUP 

Berdasarkan analisis dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. Penggunaan model Problem 

Based Learning didukung media 

benda nyata berpengaruh sangat 

signifikan terhadap kemampuan 

mengidentifikasi jenis-jenis 

tanah pada siswa kelas V di 

SDN Bangsal 1 tahun ajaran 

2016/2017. 

2. Penggunaan model Contextual 

Teaching And Learning 

didukung media benda nyata 

berpengaruh sangat signifikan 

terhadap kemampuan 

mengidentifikasi jenis-jenis 

tanah pada siswa kelas V di 

SDN Bangsal 4 tahun ajaran 

2016/2017. 
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3. Penggunaan model Inquiry 

didukung media benda nyata 

berpengaruh sangat signifikan 

terhadap kemampuan 

mengidentifikasi jenis-jenis 

tanah pada siswa kelas V di 

SDN Bangsal 3 tahun ajaran 

2016/2017. 

4. Ada perbedaan pengaruh antar 

model Problem Based Learning 

dan Contextual Teaching And 

Learning didukung media benda 

nyata terhadap kemampuan 

mengidntifikasi jenis-jenis tanah 

pada siswa kelas V SD se-gugus 

5 Kecamatan Pesantren. 

 

V. DAFTAR PUSTAKA 

Afandi, Mohamad, Chamalah, E dan 

Wardani, O.P. 2013. Model 

dan Metode Pembelajaran di 

Sekolah Dasar. Semarang: 

UNISSULA Press. 

 

Amir, M. Taufiq. 2010. Inovasi 

Pendidikan Melalui Problema 

Based Learning: Bagaimana 

Pendidik Memberdayakan 

Pemelajar di Era 

Pengetahuan. Jakarta: Kencana 

Prenada Media. 

 

Aqib, Zainal. 2013. Model-Model, 

Media dan Strategi Pem-

belajaran Kontekstual 

(Inovatif). Bandung: 

YramaWidya. 

 

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur 

Penelitian: Suatu Pendekatan 

Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. 

 

Musfiqon. 2012. Metodelogi Penelitian 

Pendidikan. Jakarta: Prestasi 

Pustakaraya. 

 

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian 

pendekatan (Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D). Bandung: Alfabeta. 

 

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian 

(Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D). Bandung: Alfabeta. 

 

Susanto, Ahmad.2007. Teori Belajar 

dan Pembelajaran. Jakarta: 

Kencana 

 

Kurikulum KTSP SD/MI 2006 

(Online), 

(http://googleweblight.com/%3

Flite_url%3Dhttp://WWW.sek

olahdasar.net/2012/08/dowload

-standar-isi-kurikulum-ktsp-

sd.html), diakses 7 November 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://googleweblight.com/%3Flite_url%3Dhttp:/WWW.sekolahdasar.net/2012/08/dowload-standar-isi-kurikulum-ktsp-sd.html
http://googleweblight.com/%3Flite_url%3Dhttp:/WWW.sekolahdasar.net/2012/08/dowload-standar-isi-kurikulum-ktsp-sd.html
http://googleweblight.com/%3Flite_url%3Dhttp:/WWW.sekolahdasar.net/2012/08/dowload-standar-isi-kurikulum-ktsp-sd.html
http://googleweblight.com/%3Flite_url%3Dhttp:/WWW.sekolahdasar.net/2012/08/dowload-standar-isi-kurikulum-ktsp-sd.html
http://googleweblight.com/%3Flite_url%3Dhttp:/WWW.sekolahdasar.net/2012/08/dowload-standar-isi-kurikulum-ktsp-sd.html



	ARTIKEL SRI WIJAYANTI.pdf (p.1-9)
	img20180725_10130209.pdf (p.10)

