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Abstrak. Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di SDN Karangsemanding 02 

Balung – Jember pada siswa kelas V dengan jumlah peserta didik 36 orang. Penelitian 

juga dibantu oleh guru yang lebih senior sebagai teman sejawat. Waktu pelaksanaan 

pada bulan April – Juni 2015 dan dilakukan dalam 2 siklus. Tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas V 

pada mata pelajaran IPA pokok bahasan alat-alat pencernaan pada manusia melalui 

media torso. Adapun teknik yang digunakan selama penelitian adalah dengan 

melakukan observasi atau pengamatan dan pemberian tes individu di akhir 

pembelajaran. Dari penelitian yang telah dilaksanakan hasil analisis aktivitas belajar 

siswa pada siklus I menunjukkan 18 dari 36 orang siswa (50%) masuk dalam kategori 

kurang aktif, dan 18 dari 36 orang siswa (50%) memperoleh hasil belajar yang kurang 

baik atau masih di bawah KKM yang telah ditentukan. Namun pada siklus II hasil 

analisis aktivitas belajar siswa meningkat  yaitu 62% dari 22 tersebut masuk dalam 

kategori aktif dan hasil analisis hasil belajar siswapun mengalami peningkatan yaitu 

yang tadinya tidak ada pada siklus I maka 25% dari 36 siswa mendapat nilai 100 pada 

siklus II. 75% lainnya mendapat nilai ≥ 70 (diatas KKM yang telah ditentukan). 

Akhirnya penulis menyimpulkan berdasarkan hasil dan pembahasan di atas bahwa 

tujuan penelitian yang telah dilaksanakan mengalami keberhasilan. Dengan kata lain 

implementasi tindakan pembelajaran melalui media torso dapat meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar siswa kelas V pada mata pelajaran IPA pokok bahasan Alat-alat 

Pencernaan pada Manusia.  

Kata kunci: aktivitas, hasil belajar, media torso. 

PENDAHULUAN 

Belajar adalah tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif 

menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan 

proses kognitif” (Muhibbin Syah 2010: 9-11). Belajar bukanlah suatu kegiatan 

mengumpulkan fakta-fakta semata, tetapi suatu perkembangan pemikiran dengan 

membuat kerangka pengertian baru. Sesungguhnya peserta didik sudah membawa 

konsep yang bermacam-macam dalam ruang pemikiran mereka untuk dapat 

mengembangkan pengetahuan baru. Selanjutnya untuk mengetahui tercapai tidaknya 

tujuan pembelajaran yang diharapkan maka harus dilakukan penilaian terhadap proses 

dan hasil belajar. Pelaksanaan penilaian tersebut dapat dilakukan melalui observasi 
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(pengamatan) dan tes atau ulangan. Hasil penilaian ini dapat menggambarkan apakah 

pembelajaran yang dilakukan guru menunjukkan adanya keberhasilan atau belum. 

“Pembelajaran dikatakan berhasil apabila 85% dari jumlah peserta didik telah 

memperoleh nilai > 70” (Buku Petunjuk Pelaksanaan Penelitian di Sekolah Dasar 

Depdiknas, 2009;21). Dengan kata lain pembelajaran yang berhasil adalah pembelajaran 

yang jika 75% peserta didiknya dapat menguasai minimal 65% materi pelajaran. 

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa hasil penilaian pembelajaran IPA 

khususnya tentang “Alat-alat Pencernaan pada Manusia” pada peserta didik kelas V 

SDN Karangsemanding 02 Balung Jember menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. 

Hasil observasi yang dilakukan terhadap pembelajaran IPA pada hari Senin, 

tanggal 15 April 2015, menunjukkan bahwa dari 36 orang peserta didik 28 orang 

memperoleh nilai rata-rata 6,25 atau di bawah KKM yang telah ditentukan dan 8 orang 

menguasai minimal 70% materi pelajaran. Berdasarkan hasil observasi inilah peneliti 

melakukan upaya perbaikan pembelajaran agar penguasaan peserta didik terhadap 

materi dapat ditingkatkan. 

Berdasarkan pada latar belakang masalah sebagaimana dipaparkan pada bagian 

sebelumnya dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: a) Bagaimana meningkatkan 

aktivitas belajar siswa kelas V dalam pembelajaran IPA pokok bahasan “Alat-alat 

Pencernaan pada Manusia melalui Media Torso” di SDN Karangsemanding 02Balung 

Jember?, b) Bagaimana meningkatkan hasil belajar belajar siswa kelas V dalam 

pembelajaran IPA pokok bahasan “Alat-alat Pencernaan pada Manusia melalui Media 

Torso” di SDN Karangsemanding 02 Balung Jember? 

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana dipaparkan pada bagian sebelumnya 

maka tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut: 1) untuk meningkatkan 

aktivitas belajar dalam pembelajaran IPA pokok bahasan “Alat-alat Pencernaan pada 

Manusia” pada siswa kelas V SDN Karangsemanding 02Balung Jember, 2) untuk 

meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran IPA pokok bahasan “Alat-alat 

Pencernaan pada Manusia” pada siswa kelas V SDN Karangsemanding 02Balung 

Jember.  

Manfaat penulisan penelitian tindakan kelas (PTK) meliputi manfaat secara 

praktis dan teoristis. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: 1) 

Peneliti: Dijadikan pengetahuan baru dan pedoman dalam meningkatkan aktivitas dan 
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hasil belajar peserta didik, 2) Peneliti lain: Sebagai bahan masukan untuk mengetahui 

kemampuan peserta didik dan meningkatkan hasil belajar IPA khususnya materi tentang 

“Alat-alat pencernaan pada Manusia melalui Media Torso”, dan 3) Kepala Sekolah: 

Sebagai pedoman untuk memberikan bimbingan kepada guru khususnya pelajaran IPA 

di kelas V. 

 

METODE PENELITIAN 

 Proses perbaikan pembelajaran dalam penelitian tindakan kelas ini dilakukan 

melalui dua siklus yang meliputi kegiatan merencanakan, melakukan tindakan, 

mengamati dan melakukan refleksi. Di setiap akhir siklus penelitian ini akan diadakan 

penilaian yang dilakukan secara kelompok dengan menggunakan lembar observasi yang 

telah disediakan oleh peneliti, sedangkan pada akhir pembelajaran akan dilakukan 

secara individu. 

Pada penelitian ini setiap kelompok diberi kebebasan untuk menemukan 

pengetahuan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, kemudian menyusun 

rangkumannya dan mempresentasikannya di depan kelas. Adapun langkah-langkah 

yang dilakukan diilustrasikan pada gambar 1 berikut: 
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SIKLUS I 

a. Perencanaan 

Kegiatan yang dilakukan antara lain : (1) Membuat Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran dengan materi tentang Alat-alat Pencernaan pada Manusia, (2) 

Merencanakan model pembelajaran dan metode yang akan digunakan, (3) Menyiapkan 

pedoman observasi, (4) Menyiapkan alat evaluasi. 

b.   Pelaksanaan 

 Siklus pertama dilaksanakan pada tanggal 15 April 2015 dengan menggunakan 

media gambar dengan materi tentang Organ Tubuh Manusia dengan pokok bahasan 

Alat Pencernaan pada Manusia menggunakan Metode Diskusi. Adapun langkah – 

langkah pembelajarannya sebagai berikut : 

 Kegiatan Awal : Guru menjelaskan Kompetensi Dasar dan menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan serta memotivasi peserta didik, Guru 

menjelaskan materi tentang mengidentifikasi fungsi organ tubuh manusia. 

 Kegiatan Inti : Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok dan 

berdiskusi tentang alat pencernaan pada manusia, Memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk bertanya dan menjawab pertanyaan- pertanyaan peserta didik, 

Melakukan observasi terhadap aktivitas belajar peserta didik, Memberikan tugas dan 

pertanyaan kepada peserta didik. 

 Kegiatan Akhir : Membahas tugas dan pertanyaan, Melakukan evaluasi terhadap 

hasil belajar peserta didik, Memberikan kesimpulan. 

c. Observasi 

Pada siklus I pelaksanaan observasi dilakukan mengunakan lembar observasi 

yang telah di sediakan.  

d. Refleksi 

 Berdasarkan hasil observasi dan diskusi dengan pengamat terhadap proses 

pembelajaran dapat meningkatkan aktivitas  belajar peserta didik dalam memahami 

materi pelajaran. Untuk itu  dipandang sangat diperlukan menggunakan media 

pembelajaran pembelajaran menggunakan bantuan media pembelajaran tiga dimensi 

(torso) untuk memperjelas pemahaman peserta didik terhadap materi tentang Fungsi 

Organ Pencernaan pada Manusia. 
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SIKLUS II 

a. Perencanaan 

 Proses pembelajaran pada siklus II merupakan perbaikan hasil belajar pada 

siklus I, perencanaan yang akan dilakukan antara lain : Membuat Rencana Pelaksanaan 

Perbaikan Pembelajaran, Model  pembelajaran yang digunakan adalah CTL, Metode 

yang akan digunakan adalah diskusi dan demonstrasi, Menyiapkan lembar observasi, 

Menyiapkan alat evaluasi. 

b. Pelaksanaan 

Pelaksanaan pembelajaran siklus II dilakukan  tanggal 22 April 2015 dengan 

langkah – langkah pembelajaran sebagai berikut : 

 Kegiatan Awal : Guru mengkondisikan kelas untuk siap belajar, Guru menjelaskan 

Kompetensi Dasar dan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan 

serta memotivasi peserta didik,Guru melakukan apersepsi dan memotivasi peserta 

didik untuk belajar aktif, Guru mempersiapkan torso dan media gambar yang akan 

digunakan (gambar alat – alat pencernaan pada manusia). 

 Kegiatan Inti : Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok yang 

terdiri 4 orang dalam satu kelompok, Guru membagikan lembar tugas  dan 

menjelaskan tugas masing – masing kelompok, Peserta didik diberi kesempatan 

untuk berdiskusi dan mempelajari torso yang telah disediakan, Masing – masing 

kelompok diberi kesempatan mempresentasikan hasil diskusinya dan melakukan 

tanya jawab dengan kelompok lain, Melakukan observasi terhadap aktivitas belajar 

peserta didik. 

 Kegiatan Akhir : Membahas hasil diskusi, Melakukan evaluasi terhadap hasil 

belajar peserta didik, Memberikan penghargaan kelompok dan individu kepada 

peserta didik, Menyimpulkan hasil diskusi. 

c. Observasi 

Pada siklus II pelaksanaan observasi dilakukan mengunakan lembar observasi 

yang telah di sediakan.  

d. Refleksi 

  Berdasarkan hasil observasi dan diskusi dengan teman sejawat dan 

pengamat, maka diperoleh kesimpulan bahwa pembelajaran dengan menggunakan 



218 ___________________  ©Pancaran, Vol. 6, No. 1, hal 213-224, Februari 2017 

 

bantuan media tiga dimensi (torso) dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

peserta didik.  

Subyek pelaku tindakan adalah guru kelas V, sedangkan subyek penerima 

tindakan adalah peserta didik kelas V SDN Karangsemanding 02 Balung Jember yang 

berjumlah 36 orang peserta didik, yang terdiri dari 20 peserta didik perempuan dan 16 

peserta didik laki-laki dengan kemampuan yang heterogen. Adapun penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan April – Mei 2015. 

Penelitian tindakan kelas ini mengamati dua variabel yaitu aktivitas belajar dan 

hasil belajar peserta didik. Kedua variabel tersebut adalah variabel bebas (independent 

variabel), namun terdapat korelasi antara kedua variabel tersebut.  

  Menurut Nasution, dalam Sugiyono (2012:226) ada beberapa metode yang 

digunakan untuk mengukur aktivitas belajar peserta didik yaitu (1) observasi. 

Keuntungan observasi adalah peserta didik yang diamati beraktivitas secara wajar. 

Observasi bisa dilakukan di dalam maupun di luar kelas. Pencatatan observasi dilakukan 

selam observasi berlangsung. (2) Wawancara. Wawancara terhadap peserta didik 

sebaiknya dilakukan dalam situasi yang tidak formal atau di luar jam pelajaran sehingga 

percakapan bisa berlangsung lebih bebas dan santai. (3) Questioner. Dengan 

menggunakan questioner ini guru dapat melakukan pengukuran terhadap aktivitas 

peserta didik. Metode ini lebih efisien dibanding dua metode sebelumnya. (4)  Inventori. 

Invetori adalah metode pengukuran yang sejenis dengan questioner, bedanya jika 

questioner membutuhkan jawaban yang panjang sedangkan inventori memuat daftar 

pertanyaan dengan pilihan jawaban. Dalam inventori responden hanya memberikan 

tanda centang, mengisi nomor, atau tanda lain yang berupa tanda singkat. 

  Metode analisis data yang kami pilih adalah metode analisis data statistik 

deskriptif seperti yang kami sajikan berikut ini: 

Tabel 1. Kriteria Aktivitas Belajar Peserta didik 

Persentase Keaktifan Kategori Keaktifan 

80% - 100% Sangat Aktif 

60% - 80% Aktif 

40% - 60% Cukup Aktif 

20% - 40% Kurang Aktif 

0% - 20% Sangat Kurang Aktif 
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Tabel 2. Kriteria Hasil Belajar Peserta didik 

Rentangan Skor Kategori Hasil Belajar 

80 – 100 Sangat Baik 

70 – 79 Baik 

60 – 69 Cukup Baik 

50 – 59 Kurang Baik 

0 – 49 Sangat Kurang Baik 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil Penelitian pada Siklus I 

1. Hasil Analisis Aktivitas Belajar Siswa Siklus I 

Pelaksanaan tindakan siklus I pada tanggal 15 April 2015 dihadiri oleh 36 

peserta didik. Dalam siklus ini peneliti menggunakan media gambar. Hasil yang 

diperoleh dalam pengamatan aktivitas belajar pada siklus I ini adalah 50% dari 36 

peserta didik tersebut belum dapat mempresentasikan dengan tepat hasil diskusinya 

tentang alat-alat pencernaan pada manusia ( tergolong kategori kurang aktif ). Tindakan 

pada siklus I dianggap belum memuaskan oleh peneliti karena belum mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal ( KKM ) yang siklus II dengan mengganti media media gambar 

dengan media torso. 

Tabel 3. Tabel Hasil Analisis Aktivitas Belajar Siswa pada Siklus I 

 

Banyak siswa 

 

Prosentase 

Siswa 

Prosentase 

Keaktivan 

Kategori 

Keaktivan 

18 50% 50% Cukup aktif 

18 50% 40% Kurang aktif 

36 100%  

 

2. Hasil Analisis Hasil Belajar Siswa Siklus I  

Pada akhir kegiatan saat guru memberikan evaluasi atau tes individu tentang 

alat-alat pencernaan pada manusia, ternyata 20 dari 36 siswa memperoleh nilai  ≤ 60, 10 

orang memperoleh nilai ≤ 70, dan 6 orang sisanya memperoleh nilai ≤ 80. Dengan kata 

lain 50% dari 36 orang siswa atau peserta didik ini tidak mencapai Kriteria Ketuntasan 

Minimal ( KKM ) yang telah ditentukan yaitu 70. 
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Maka perlu bagi peneliti untuk melakukan tindak lanjut pada siklus II yaitu 

mengganti media gambar dengan media torso. 

Tabel 4. Tabel Hasil Analisis Hasil Beajar Siswa pada Siklus I 

Banyak 

Siswa 

Prosentase 

Siswa 

Rentang Skor  

(Hasil Belajar) 

Kategori Hasil 

Belajar 

20 56% 50 – 59 Kurang baik 

10 28% 60 – 69 Cukup baik 

6 16% 70 - 79 Baik 

36 100%  

Hasil Penelitian pada Siklus II 

1. Hasil Analisis Aktivitas Belajar Siswa pada Siklus II 

Tindakan siklus II dilaksanakan pada tanggal 22 April 2015 yang dihadiri oleh 36 

peserta didik. Dalam siklus ini peneliti menggunakan media torso dalam menyampaikan 

materi. 

Adapun hasil yang diperoleh dalam pengamatan aktivitas belajar kali ini adalah 

60% dari 36 peserta didik tergolong kategori aktif, dan 40% sisanya tergolong kategori 

cukup aktif. Ini menunjukkan kenaikan yang signifikan. Dengan kata lain aktifitas 

belajar peserta didik dalam pembelajaran IPA pokok bahasan alat-alat pencernaan pada 

manusia  meningkat ketika media pembelajaran diganti dengan torso. 

Tabel 5. Tabel Hasil Analisis Aktivitas Belajar Siswa pada Siklus II 

Banyak 

siswa 

Prosentase 

siswa 

Prosentase 

keaktivan 
Kategori Keaktivan 

22 60% 80% Aktif 

14 40% 60% Cukup aktif 

36 100%  

 

2. Hasil Analisis Hasil Belajar Siswa pada Siklus II 

Guru memberikan tes pada akhir pembelajaran tentang alat-alat pencernaan pada 

manusia, 8 orang dari 36 siswa atau peserta didik memperoleh nilai 100, 22 orang 

mendapat nilai 75, dan 6 orang sisanya mendapat nilai ≥ 70. Berarti semua pesrta didik 

telah mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal ( KKM ) yang telah ditentukan.  Hasil 

analisis hasil belajar siswa pada siklus II ini akan digambarkan pada tabel dan diagram 

berikut : 
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Tabel 6. Tabel Hasil Analisis Hasil Belajar Siswa pada Siklus II 

Banyak 

Siswa 

Prosentase 

Siswa 

Rentang Skor  

(Hasil Belajar) 

Kategori Hasil 

Belajar 

8 22% 100 Sangat baik 

22 62% 75 Baik 

6 16% ≥ 70 Baik 

36 100%  

i. Perbandingan Aktivitas Belajar Siswa pada Siklus I dan Aktivitas 

Belajar Siswa pada Siklus II 

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, pembelajaran yang dilaksanakan 

sudah menunjukkan kemajuan atau peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 

kenaikan aktivitas belajar siswa yang tadinya 50% dari 36 orang siswa yang tergolong 

kategori cukup aktif dan 50% sisanya tergolong kurang aktif pada siklus I, berubah 

menjadi 60% dari 36 siswa tergolong kategori aktif dan 40% sisanya tergolong kategori 

cukup aktif pada siklus II. 

Dari seluruh siklus penelitian ini, peneliti merefleksikan bahwa memang benar 

dengan menggunakan media torso pada pembelajaran IPA pokok bahasan “Alat-alat 

Pencernaan pada Manusia” dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

Tabel 7. Tabel Perbandingan Aktivitas Belajar Siswa pada Siklus I dan Aktivitas 

Belajar Siswa pada Siklus II 

Banyak siswa 
Prosentase 

siswa 

Prosentase 

keaktivan 
Kategori keaktivan 

Siklus 

I 

Siklus 

II 

Siklus  

I 

Siklus 

II 

Siklus  

I 

Siklus 

II 
Siklus I Siklus II 

18 28 50% 60% 50% 80% Cukup aktif Aktif 

18 8 50% 40% 40% 60% Kurang aktif 
Cukup 

aktif 

36 36 100% 100%  

ii. Perbandingan Hasil Belajar Siswa pada Siklus I dan Hasil Belajar Siswa 

pada Siklus II 

Hasil yang diperoleh pada siklus I adalah 50% dari 36 orang siswa belum 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal ( KKM ) yang telah ditentukan, namun setelah 

dilakukan perbaikan pembelajaran pada siklus II yaitu dengan menggunakan bantuan 
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media torso maka hasil belajar siswa 100% mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal ( 

KKM ) bahkan melampaui target yang telah ditetapkan oleh peneliti. Dengan kata lain 

perbaikan yang dirancang oleh peneliti telah menunjukkan keberhasilan yang baik bagi 

peserta didik. 

Tabel 8. Tabel Perbandingan Hasil Belajar Siswa pada Siklus I dan Hasil Belajar 

Siswa pada Siklus II 

Banyak siswa 
Prosentase 

siswa 

Rentang skor 

(hasil belajar) 
Kategori hasil belajar 

Siklus 

I 

Siklus 

II 

Siklus 

I 

Siklus 

II 

Siklus 

I 

Siklus 

II 
Siklus I Siklus II 

6 8 16% 22% 
70 – 

79 
100 Baik 

Sangat 

baik 

10 22 28% 62% 
60 – 

69 
75 

Cukup 

baik 
Baik 

20 6 56% 16% 
50 - 

59 
≥ 70 

Kurang 

baik 
baik 

36 36 100% 100%  

 

 

  

 

Gambar 2. Diagram Perbandingan Hasil Belajar Siswa pada Siklus I dan Hasil 

Belajar Siswa pada Siklus II 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan yang dapat diambil adalah melalui belajar dengan menggunakan 

media torso dalam pembelajaran IPA pokok bahasan ” Alat-alat Pencernaan pada 
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Manusia”, mampu melatih siswa untuk mengungkapkan apa yang diketahui  sehingga 

dapat meningkatkan aktivitas belajarnya dan pembelajaran IPA pokok bahasan ”Alat-

alat Pencernaan pada Manusia” dengan menggunakan media torso mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Adapun saran  adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti  : dapat menjadi pengetahuan baru. 

2.  Bagi kepala sekolah : menjadi pedoman untuk memberikan bimbingan kepada guru 

khususnya pelajaran IPA di kelas V. 
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