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ABSTRAK 

 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh model pembelajaran  Circuit Learning  terhadap hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas V di SDN 32 Cakranegara Tahun 

Ajaran 2017/2018. Design eksperimen yang digunakan, adalah  true-

experimental, yaitu kategori  pre-test post-testcontrol group  design.Pengambilan 

sampel dilakukan dengan teknik Porposive Sampling, yaitu teknik penentuan 

sampel dengan pertimbanagan tertentu. Populasi pada penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas V SDN 32 Cakranegara, sedangkan sampelnya adalah kelas 

V.A sebagai kelas kontrol dan kelas V.B sebagai kelas eksperimen. Data hasil 

belajar dianalisis menggunakan uji-t. Diperoleh thitung sebesar 4,581 sedangkan 

ttabel sebesar 2,000pada taraf kepercayaan 95%. Penjelasan tersebut menunjukkan 

bahwa thitung lebih besar dari ttabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha  diterima 

dan H0  ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara model pembelajaran Circuit Learning terhadap hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran IPA kelas V SDN 32 Cakranegara Tahun Ajaran 2017/2018 

Kata Kunci: Circuit Learning, Hasil Belajar IPA 
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THE EFFECT OF USED CIRCUIT LEARNING MODEL TOWARD 

STUDENTS LEARNING OF SCIENCE ON FIVE GRADES IN 

ELEMENTARY SCHOOL 32 CAKRANEGARA ACADEMIC YEARS 

2017/2018. 

 

By: 

Nurhasanah 

  

 

ABSTRACT 

 This research is experimental research aims to finding out the influence of 

the effect of used circuit learning model toward students learning of Science on 

five grades in elementary school 32 Cakranegara Academic Years 2017/2018. The 

design of the research was true-experimental with control group pre-test post-test 

design. The sampling was done by using porposove sampling technique wich is 

the technique of determining samples with certain considerations. The population 

was all of the five grades elementary students 32 Cakranegara, while the sample is 

V.A as an control group class and V.B as an axperiment group class. The learning 

outcomes data were analyze using t-test, obtained of tcount is 4,581 while ttable was 

2,000 at the significant level 5%. The explanation was indicating that tcount is 

bigger than ttable. So, it can conclude that Ha is accepted and Ho is rejected. It 

shows that there is significant influence between the Circuit Learning models 

toward students learning outcomes of science on five grades in elementary school 

32 Cakranegara Academic Years 2017/2018. 

 

Key worlds : Circuit Learning, Students Learning 
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1. PENDAHULUAN 

Mata  pelajaran IPA perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai 

dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan 

berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan 

bekerjasama. Kompetensi tersebut diperlukan  agar peserta didik dapat 

memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi 

untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan 

kompetitif.  Selain itu IPA juga sangat diperlukan baik untuk  kehidupan 

sehari-hari maupun dalam menghadapi kemajuan IPTEK sehingga perlu 

untuk dibekalkan kepada setiap peserta didik. 

Idealnya, pembelajaran IPA  hendaknya dilaksanakan  secara 

interaktif, aktif, menantang dan memotivasi serta menyenangkan untuk 

menarik partisipasi aktif dari siswa serta memberikan ruang bagi siswa untuk 

mengembangkan bakat, minat dan  kemampuannya.  Pembelajaran IPA dapat 

disiasati guru dengan memberikan inovasi-inovasi dalam 

kegiatanpembelajaran. Seperti misalnya menerapkan metode  atau model 

pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna 

kepada siswa. 

Dengan diterapkannya kurikulum 2013, maka otomatis bentuk 

pembelajaran di Sekolah Dasar, adalah pembelajaran tematik.Salah satu mata 

pelajaran yang diintegrasikan dalam pembelajaran tematik, yaitu mata 

pelajaran IPA. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) juga dikenal dengan istilah 

Sains.Dalam bahasa Inggris, kata Sains berasal dari kata science yang berarti 
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pengetahuan.Science kemudian berkembang menjadii social science atau Ilmu 

Pengetahuan Sosial dalam Bahasa Indonesia dan natural science atau Ilmu 

Pengetahuan Alam. 

Dalam proses pembelajaran, kehadiran model, metode dan strategi 

pembelajaran mempunyai arti yang sangat penting. Karena istilah tersebut 

tidak hanya unggul dalam membantu siswa memahami konsep yang sulit, 

tetapi juga sangat berguna untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, 

bekerja sama, dan membantu teman dalam proses pembelajaran. Dengan 

adanya model, metode dan strategi dapat mempermudah guru dalam aktivitas 

pembelajaran, sehingga proses pembelajaran tidak monoton. Dalam hal ini 

banyak sekali model, metode dan strategi yang dapat diterapkan dalam proses 

pembelajaran, seperti model Circuit Learning. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru kelas V 

SDN 32Cakranegara yang dilakukan pada bulan November 2017, hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran IPA dikategorikan masihrendah. Hal ini 

dapat dilihat dari rata-rata hasil belajar semester I IPA kelas V SDN 32 

Cakranegara menunjukkan ada beberapa siswa yang belum tercapainya 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah, yaitu 75. 

Sebagian besar siswa tidak dapat memahami pelajaran yang disampaikan 

guru. 

Permasalahan mengenai kualitas pembelajaran IPA yang masih belum 

optimal tersebut merupakan masalah yang perlu dicari solusinya, sehingga 

perlu dicari alternatif pemecahan masalahnya untuk meningkatkan hasil 
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belajarsiswa pada mata pelajaran IPA kelas VSDN 32 Cakranegara. Dalam 

hal ini peneliti menetapkan alternatif tindakan dengan menerapkan model 

pembelajaran Circuit Learning. 

Kelebihan model Circuit Learning ini, adalah kreatifitas siswa dalam 

merangkai kata dengan bahasa sendiri lebih terasah dan konsentrasi yang 

terjadi membuat siswa fokus dalam belajar. 

Langkah-langkah model pembelajaran Circuit Learning: 

Huda (2013:311), menyebutkan Sintak Circuit Learning, adalah sebagai 

berikut: 

1. Tanya jawab tentang topik yang dipelajari 

2. Penyajian peta konsep 

3. Penjelasan mengenai peta konsep 

4. Pembagian ke dalam kelompok 

5. Pengisian lembar kerja siswa disertai dengan peta konsep 

6. Penjelasan tentang tata cara pengisian 

7. Pelaksanaan presentasi kelompok 

8. Pemberian reward atau pujian.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh model 

pembelajaran Circuit Learning  terhadap hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPA kelas V SDN 32 Cakranegara Tahun Ajaran 2017/2018. 
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2. TINJAUAN PUSTAKA 

Belajar, adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam 

interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, dan 

psikomotor. 

Hasil belajar  mempunyai peranan penting dalam proses 

pembelajaran. Proses penilaian terhadap hasil belajar dapat memberikan 

informasi kepada guru tentang kemajuan siswa dalam upaya mencapai tujuan 

belajar melalui kegiatan belajarnya. 

Hasil belajar tidak hanya dilihat pada akhir pembelajarannya dengan 

pemberian tes evaluasi, tetapi hasil belajar juga harus dilihat pada saat proses 

pembelajaran.   

hasil belajar, adalah kemampuan keterampilan yang diperoleh siswa 

setelah melakukan aktivitas belajaryang meliputi tiga ranah, yaitu: ranah 

kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik.   

Hakikat IPA mencangkup empat unsur yang meliputi produk, proses, 

sikap dan teknologiyang dalam kehidupan sehari-hari keempat dimensi 

tersebut saling berkaitan satu sama lain yang terjadi dalam pebelajaran IPA di 

SD. 

Model pembelajaran Circuit Learning, adalah salah suatu model 

pembelajaran yang termasuk dalam pendekatan berpikir dan berbasis masalah 

yang memiliki komponen lengkap dalam menciptakan suasana belajar 
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yangaktif, inovatif, kreatif dan menyenangkandengan tujuan memaksimalkan 

pemberdayaan pikiran dan perasaan dengan pola bertambah dan mengulang. 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September. Jenis penelitian 

yang dilakukan adalah eksperimen,yaitu penelitian yang digunakan untuk 

mencari pengaruh perlakuan (treatment) tertentu (Sugiyono, 2015: 107). Jenis 

penelitian eksperimen yang digunakan adalah true-experimental, yaitu 

kategori  Pre-testPost-test Control Group Design. Pada awalnya, keduanya 

diberi pre-test. Bedanya kelompok yang satu diberikan perlakuan, sedangkan 

kelompok yang lain  tidak dikenaiperlakuan tetapi dijadikan atau 

diperlakukan sebagai kelompok kontrol. Setelah perlakuan (pada kelompok 

yang satu) selesai, kedua kelompok sama-sama mendapatkan pengukuran 

pascates atau post-test. 

Populasi dalam penelitian ini adalah kelas V SDN 32 Cakranegara 

dengan jumlah siswa 63 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas V SDN 32 Cakranegara. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik 

Porposive Sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbanagan 

tertentu.Sebelum instrumen penelitian digunakan, maka dilakukan uji coba 

instrumen terlebih dahulu. Dari hasil uj  icoba, dihitung validitas, reliabilitas,   

daya beda, dan tingkat kesukaran soal. Validitas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah  validitas butir soal. Rumus untuk  mengukur  validitas  

instrumen adalah rumus Korelasi Product Moment. Untuk menguji reliabilitas 
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soal menggunakan teknik belah dua (split half) yang dianalisis dengan rumus 

Spearman Brown. 

Hipotesis statistik yang akan diuji adalah sebagai berikut:  

HO: Tidak terdapat pengaruh yang signifikanantara model 

pembelajaranCircuit Learningterhadap hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPA kelas V SDN 32 Cakranegara Tahun Ajaran 2017/2018.  

Ha:  Terdapat pengaruh yang signifikan antara model pembelajaranCircuit 

Learningterhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas V 

SDN 32 Cakranegara Tahun Ajaran 2017/2018. 

 

4. HASIL ANALISIS DATA 

Soal-soal yang digunakan dalam penelitian ini telah diuji coba kepada 

30 orang siswa kelas V di SDN 3Batunyala. Dengan menggunakan rumus 

korelasi Product Moment pada taraf signifikansi 5%, terdapat 32 item soal 

yang  valid dari 50 item yang telah diuji cobakan. Untuk keperluan penelitian, 

peneliti menggunakan 30 item soal dari 32 item yang telah valid. 

Untuk menguji reliabilitas butir soal secara keseluruhan dilakukan 

dengan teknik belah dua (split half) yang dianalisis dengan rumus Spearman 

Brown yang menghasilkan koefisien reliabilitas sebesar 0,613. Berdasarkan 

tabel kriteria reliabilitas soal, rentang nilai koefisien reliabilitas antara 0,60-

0,79 termasuk dalam kriteria tinggi. Oleh karenaitu, instrumen hasil belajar 

yang digunakan ini memiliki reliabilitas tinggi sehingga dapat digunakan 

dalam penelitian. 
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Analisis yang digunakan untuk menentukan tingkat kesukaran butir 

soal adalah dengan menggunakan rumus     
  

  
. Berdasarkan hasil uji 

taraf kesukaran soal, dari 50 item soal yang diuji peneliti mendapatkan 2 item 

soal  dengan kategori  sukar, 23 item soal  dengan kategori  sedang, dan 25 

item soal  dengan kategori mudah. 

Untuk menguji daya beda soal, peneliti menggunakan rumus   

  

  
 
  

  
.Berdasarkan hasil analisis uji daya beda tiap butir soal, dari 50 butir 

soal, peneliti mendapatkan 2 item soal dengan kategori sangat baik, 9 item 

soal dengan kategori baik, 20 item soal dengan kategori cukup, dan 19 item 

soal dengan kategori jelek.  Uji daya beda ini dimaksudkan untuk mengetahui 

kesanggupan soal dalam membedakan siswa yang tergolong mampu dengan 

siswa yang tergolong kurang mampu. 

Butir soal yang telah divalidasi digunakan sebagai soal pre-test dan 

post-testpada materi organ tubuh manusia dan hewan  untuk mengukur hasil 

belajar siswa. Berikut data hasil belajar (pre-test post-tes) siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

Tabel 4.1 Hasil Pre-test post-tes Siswa 

Kelompok 

 

JumlahSisw

a(N) 

Tes 

 
NilaiTertinggi 

Nilai 

Terendah 

Rata-

rata 

Eksperimen 

 

31 

 

Pretes 75 40 62,83 

Post-tes 95 55 76,45 

Kontrol 
32 

 

Pretes 80 40 60,31 

Post-tes 85 50 65,46 
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Setelah data tes hasil belajar  (post-tes)  siswa  diperoleh, kemudian 

dilakukan uji normalitas data. Uji normalitas data dilakukan untuk 

mengetahuiapakah kedua kelas terdistribusi normalatau tidak. Uji normalitas 

yang digunakan  dalam penelitian ini adalah uji chi kuadrat. Kriteria 

pengujiannya adalah data terdistribusi normal jika X
2
hitung ≤ X

2
tabel pada taraf 

signifikansi 5% dan dengan db = k-1, dimana k adalah banyaknya kelas 

interval. Hasil uji normalitas kedua kelas dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut.  

Tabel. 4.2 Hasil Uji Normalitas Data Hasil Belajar (Post-tes) 

Kelompok X
2

hitung X
2

tabel Kesimpulan 

Eksperimen 1,2508 11,070 Terdistribusi normal 

Kontrol 5,2154 11,070 Terdistribusi normal 

Uji homogenitas data hasil post-test digunakan untuk mengetahui 

tindak lanjut uji hipotesis (t-test) yang digunakan. Adapun hasil post-test hasil 

belajar IPA siswa dapat di lihat dalam tabel 4.3 berikut. 

Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Homogenitas Post-test Hasil Belajar IPA 

Kelompok Fhitung Ftabel Uji Homogenitas 

Eksperimen 

Kontrol 
1.31 2.50 Homogen 

 

Berdasarkan hasil uji homogenitas dan normalitas data hasil belajar 

kedua kelas, adalah terdistribusi normal dan homogen. Oleh karenanya, 

pengujian hipotesis dilakukan dengan uji statistic parametric. Uji statistik 

parametrik yang digunakan, adalah uji-t dua pihak dengan menggunakan 

rumus t-polled varians dengan kriteria pengujian, yaitu jika thitung    ttabel 

maka Ho ditolak dan Ha diterima. 
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Hasil analisis uji-t dari post-test hasil belajar IPA disajikan dalam 

tabel 4.4 berikut ini. 

Tabel 4.4 Hasil Analisis Uji Hipotesis post-test Hasil Belajar IPA 

Kelompok 
Jumlah Siswa 

(n) 
Rata-rata 

Standar 

Deviasi 
S

2
 (varians) 

Eksperimen 31 76,45 1,75 3,095 

Kontrol 32 65,47 1,31 1,720 

Pada tabel 4.4 di atas, dapat ditenentukan nilai thitung dengan 

menggunakan t-test polled varians thitung  ttabel, yaitu 4,581  2,000 pada taraf 

signifikan 5   dengan derajat kebebasan (dk) = n1 + n2 – 2 = 31 + 32 – 2 = 

61. Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis, yaitu thitung  ttabel, maka Ho 

ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antaramodel pembelajaran Circuit Learning terhadap hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran IPA kelas V SDN 32 Cakranegara Tahun Ajaran 

2017/2018. 

 

5. PEMBAHASAN 

Penelitian ini diawali dengan pemberian pre-test pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dengan tujuan melihat kemampuan awal siswa. 

Rata-rata hasil pre-test kelas eksperimen sebesar 62,83 sedangkan untuk kelas 

kontrol sebesar 60,31. Hasil ini menunjukkan bahwa kedua kelas memiliki 

kemampuan awal yang relatif sama, sehingga dapat dilanjutkan untuk 

pemberian perlakuan. Selain itu, nilai tertinggi untuk kelas eksperimen, 

adalah 75 dan terendah, adalah 40. Sedangkan untuk kelas kontrol nilai 

tertinggi yang diperoleh, adalah 80 dan nilai terendah, adalah 40. 
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Selanjutnya peneliti memberikan perlakuan dengan menerapkan 

model pembelajaran circuit learning pada mata pelajaran IPA di kelas 

eksperimen selama 2 kali pertemuan. Setelah memberi perlakuan peneliti 

memberikan post-test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol yang 

bertujuan untuk melihat pengaruh antara kelas yang diberikan perlakuan 

model pembelajaran circuit learning (kelas eksperimen) dengan kelas yang 

tidak diberikan perlakuan model pembelajaran circuit learning (kelas 

kontrol). 

Nilai rata-rata yang diperoleh kelas eksperimen dan kelas kontrol pada 

pelaksanaan post-test masing-masing, adalah 76,45 dan 65,47. Selain itu, nilai 

tertinggi untuk kelas eksperimen, adalah 95 dan terendah 55. Sedangkan pada 

kelas kontrol nilai tertinggi, adalah 85 dan terendah 50. Hasil ini 

menunjukkan adanya perbedaan antara nilai rata-rata kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Hal ini dimungkinkan karena adanya perbedaan perlakuan yang 

diberikan pada kedua kelas tersebut. Perlakuan yang diberikan di kelas 

eksperimen, adalah perlakuan khusus, yaitu dengan menerapkan model 

pembelajaran circuit learning, sedangkan di kelas kontrol, adalah 

pembelajaran konvensional. 

Setelah peneliti melakukan uji normalitas dan homogenitas terhadap 

data kedua kelas tersebut, maka selanjutnya peneliti melakukan uji hipotesis 

yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, yaitu dengan menggunakan 

rumus uji-t dua pihak dengan menggunakan rumus t-polledvarians dengan 

kriteria pengujian yaitu jika thitung  ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. 
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Peneliti memperoleh hasil thitung 4,581 sedangkan ttabel 2,000 pada taraf 

kepercayaan 95% yang berarti bahwa terdapat pengaruh antara pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran circuit learning dengan pembelajaran 

konvensional. 

Mengacu pada pengujian di atas, maka hipotesis alternatif (Ha) yang 

berbunyi terdapat pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran 

circuit learning terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas V 

SDN 32 Cakranegara Tahun Ajaran 2017/2018, dinyatakan diterima. 

 

6. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan pembahasan, maka 

dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara model 

pembelajaran circuit learning terhadap hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPA kelas V SDN 32 Cakranegara Tahun Ajaran 2017/2018. Hal ini 

dibuktikan dari analisis statistik menggunakan rumus uji-t dua pihak dengan 

menggunakan rumus t-polled varians, diperoleh thitung4,581 sedangkan ttabel 

2,000 pada taraf kepercayaan 95%, yang berarti bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan antara pembelajaran menggunakan model circuit learning 

dengan pembelajaran konvensional (pembelajaran yang menggunakan 

metode ceramah dan tanya jawab). 

Dengan demikian hipotesis dengan thitung lebih besar dari ttabel maka 

dapat disimpulkan bahwa Ha yang berbunyi terdapat pengaruh antara model 

pembelajaran circuit learning terhadap hasil belajar siswa pada mata 
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pelajaran IPA kelas V SDN 32 Cakranegara Tahun Ajaran 2017/2018 

diterima dan Ho yang berbunyi tidak terdapat pengaruh antara model 

pembelajaran circuit learning terhadap hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPA kelas V SDN 32 Cakranegara Tahun Ajaran 2017/2018 ditolak. 

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti menyarankan agar dapat 

menggunakan model pembelajaran dalam penelitian ini sebagai alternatif cara  

belajar  untuk menigkatkan hasil belajar siswa khususnya pada mata pelajaran 

IPA. 
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