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ABSTRAK  

Pembelajaran sistem peredaran darah pada siswa kelas 5 SDN Dinoyo 1 

masih tergolong rendah. Hal ini terlihat ada 52,5% siswa yang mendapat nilai 

dibawah KBM (Kriteria Belajar Minimal). Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan penggunaan media replika sistem peredaran darah dalam 

meningkatkan hasil belajar peredaran darah pada siswa kelas V SDN Dinoyo 1. 

Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas. Subjek penelitian terdiri 

dari 40 siswa kelas V SDN Dinoyo 1. Metode pengumpulan data menggunakan 

testulis, lembar observasi, lembar wawancara dan catatan anekdot. Penelitian ini 

dilaksanakan dalam dua siklus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

peningkatan hasil belajar dengan menggunakan replika sistem peredaran darah 

pada pembelajaran peredaran darah pada siswa kelas V SDN Dinoyo 1. Hal ini 

ditunjukkan terdapat 80% siswa yang mendapat nilai diatas KBM.  

 

Kata kunci : replika, sistem peredaran darah, hasil belajar 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Selama ini pembelajaran tentang sistem peredaran darah pada siswa kelas V 

SDN Dinoyo 1 masih belum optimal. Berdasarkan hasil Penilaian Harian materi 

sistem peredaran darah dapat diketahui, 47,5% siswa mendapat nilai diatas KBM 

(Kriteria Belajar Minimal) dan 52,5% siswa dibawah KBM. Selain itu, 

berdasarkan catatan jurnal harian guru tertanggal 9September 2016 sebanyak 40% 

siswa tidak mengerjakan PR dan 6% siswa tidak selesai tepat waktu dalam 

menyelesaikan tugas sekolah pada pelajaran materi sistem peredaran darah. 

Berbagai macam alasan dikemukakan oleh para siswa tidak mengerjakan PR. 

Misalnya saja siswa masih mengalami kebingungan dalam memahami alur 

jalannya peredaran darah.  

Sesuai dengan pedoman standar ketuntasan minimal SDN Dinoyo 1 tahun 

2016/2017, siswa dinyatakan tuntas apabila memiliki nilai sama dengan atau diatas 

KBM. Adapun nilai KBM pada kelas 5 SDN Dinoyo 1 tahun pelajaran 2016/2017 

adalah 75 dengan predikat B klasifikasi Baik. Sehingga, dapat disimpulkan dari 

hasil penilaian harian materi sistem peredaran darah, terdapat 32 siswa dari 40 
siswa yang belum tuntas atau dapat dinyatakan memiliki hasil belajar yang rendah.  

Hasil belajar yang rendah ini disebabkan siswa masih belum memahami 

tentang materi peredaran darah dengan baik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan 
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hasil belajar siswa diperlukanlah sebuah media pembelajaran yang membuat siswa 

lebih memahami materi sistem peredaran darah dan dapat meningkatkan hasil 

belajar. 

Media pembelajaran sistem replika peredaran darah dirancang untuk 

mengonkretkan materi sistem peredaran yang masih abstrak bagi siswa. Hal ini 

sesuai dengan tahap perkembangan kognitif dari Piaget, bahwa usia siswa kelas 5 

SD atau 10-12 tahun berada pada tahap dari operasional konkret menuju 

operasional formal. Artinya, sistem peredaran darah merupakan materi yang masih 

abstrak. Untuk membantu siswa dalam mengonkretkan materi tersebut 

dibutuhkanlah media pembelajaran secara visual.  

Dengan demikian, siswa dapat menjadi lebih paham dan hasil belajar 

menjadi lebih maksimal.Berdasarkan uraian diatas dapat hal inilah yang melatar 

belakangi ditulisnya penelitian ini dengan judul “Penggunaan Replika Sistem 

Peredaran Darah dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peredaran Darah pada Siswa 

Kelas V SDN Dinoyo 1”.  

 

Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah penggunaan replika 

sistem peredaran darah dalam meningkatkan hasil belajar materi peredaran darah 

pada siswa kelas V SDN Dinoyo 1 ? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk medeskripsikan penggunaan replika 

sistem peredaran darah dalam meningkatkan hasil belajar materi peredaran darah 

pada siswa kelas V SDN Dinoyo 1. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Replika Sistem Peredaran Darah 

Replika sistem peredaran darah merupakan suatu media yang digunakan oleh 

siswa untuk mengamati urutan peredaran darah yang terjadi di dalam jantung. 

Replika sistem peredaran darah ini didesain mirip cara kerja jantung. Replika 

sistem peredaran darah terdiri dari 1 katup untuk serambi kanan, 1 katup serambi 

kiri, 1 katup untuk bilik kanan, 1 katup untuk bilik kiri, 1 katup paru-paru dan 1 

katup untuk darah yang mengalir ke seluruh tubuh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 1. Media Replika Sistem Peredaran Darah  
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Cara kerja replika sistem peredaran darah ini sangat mudah, yaitu siswa 

dapat menekan katup yang dimulai dari serambi kiri maka secara otomatis katup 

yang berisi cairan merah (yang diibaratkan darah) akan mengalir ke katup bilik kiri 

dan dari bilik kiri akan ke seluruh tubuh. Urutan seperti ini disebut peredaran 

darah besar. Jika dari bilik kiri menuju seluruh tubuh kemudian menuju serambi 

kanan dilanjutkan ke bilik kanan dilanjutkan ke paru-paru dan diteruskan ke 

serambi kiri maka ini yang disebut peredaran darah kecil. 

 

Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan hasil yang dicapai oleh siswa yang telah mengikuti 

proses belajar mengajar. Hasil pada dasarnya merupakan sesuatu yang diperoleh 

dari suatu aktivitas, sedangkan belajar merupakan suatu proses yang 

mengakibatkan perubahan pada individu, yakni perubahan tingkah laku, baik 

aspek pengetahuannya, keterampilannya, maupun aspek sikapnya. Hasil belajar 

merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan tingkat keberhasilan yang 

dicapai oleh seseorang setelah melakukan usaha tertentu. Dalam hal ini hasil 

belajar yang dicapai siswa dalam mata pelajaran IPA setelah mengikuti proses 

belajar mengajar. 

Hasil belajar merupakan tingkat penguasaan yang dicapai oleh pelajar dalam 

mengikuti program belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan. Hasil 

belajar dalam kerangka studi ini meliputi kawasan kognitif, afektif, dan 

kemampuan belajar seorang pelajar (Daryanto, 2008). 

Hasil belajar merupakan keluaran dari suatu pemprosesan masukan. 

Masukan dari sistem tersebut berupa bermacam-macam informasi sedangkan 

keluarannya adalah perbuatannya atau kinerja. Perbuatan merupakan petunjuk 

bahwa proses belajar telah terjadi dan hasil belajar dapat dikelompokkan kedalam 

dua macam saja yaitu pengetahuan dan keterampilan (Sudjana, 2009).  

Hasil belajar adalah kompetensi atau kemampuan tertentu baik kognitif, 

afektif maupun psikomotorik yang dicapai atau dikuasai siswa setelah mengikuti 

proses belajar mengajar. Hal ini dapat diartikan bahwa hasil belajar tidak hanya 

dalam pengetahuan atau kognitif, tetapi juga afektif maupun psikomotorik 

(Kunandar, 2013). 

 

Penggunaan Replika Sistem Peredaran Darah dalam Meningkatkan Hasil 

Belajar IPA pada Siswa Kelas VI di SDN Dinoyo 1 

Pemilihan media berupa replika sistem peredaran darah ini digunakan sesuai 

dengan perkembangan kognitif siswa. Mengingat siswa kelas VI berada pada 

rentang usia 10-12 tahun. Sesuai dengan perkembangan kognitif dari Jean Piaget, 

usia 11 – 12 tahun berada pada tahap formal operasional. Tahap perkembangan ini 

dicirikan dengan diperolehnya kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menalar 

secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Akan tetapi, 

kemampuan ini tidak diperoleh secara langsung akan tetapi berkembang seiring 

dengan bertambahnya usia (Anita, 2009).  
Replika sistem peredaran darah dapat memudahkan siswa untuk 

memvisualisasikan urutan sistem peredaran darah manusia. Siswa dapat melihat 

secara konkrit urutan jalannya aliran peredaran darah. Hal ini sejalan dengan teori 
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belajar Jerome Bruner. Menurut Bruner dalam Oemar (2010), agar siswa dapat 

mengembangkan keterampilan intelektual anak dalam mempelajari pengetahuan 

ada tiga model tahapan yaitu model tahap enactive, tahap iconic, dan tahap 

symbolic. Berdasarkan teori belajar Bruner, replika sistem peredaran darah 

merupakan suatu media pembelajaran yang berbentuk konkrit (enactive).  

Replika peredaran darah didesain sesuai fungsi dari jantung, yaitu 

memompa darah dari serambi ke bilik dilanjutkan ke paru-paru dan diedarkan ke 

seluruh tubuh. Agar siswa mudah memvisualisasikan urutan peredaran darah, 

maka cara kerja replika perdaran darah pun bisa dilihat secara langsung dengan 

siswa menekan serambi ataupun bilik. Hal ini sejalan dengan teori Bruner dalam 

hal iconic. Pada tahap symbolic, siswa mempresentasikan urutan peredaran darah 

melalui simbol-simbol. 

Replika sistem peredaran darah tergolong alat peraga yang murah. Bahan 

yang digunakan untuk membuatnya memanfaatkan barang bekas. Bahan lain yang 

digunakan juga mudah dijumpai. Pembuatannya juga relatif mudah. Hal yang 

terpenting adalah penggunaannya dapat dilakukan oleh siswa secara bergantian 

dan aman untuk digunakan.  

Pembelajaran IPA mengenai sistem perdaran darah dengan menggunakan 

replika sistem peredaran darah menjadi lebih menarik. Sehingga antusias siswa 

untuk mengikuti pembelajaran menjadi menyenangkan. Terlebih lagi 

pembelajaran dengan menggunakan replika sistem peredaran darah dilakukan 

secara berkelompok, sehingga ada kolaborasi diantara para siswa. 

 Implikasi dari pembelajaran yang menggunakan replika sistem peredaran 

darah akan meningkatkan hasil belajar siswa. Tingkat keberhasilan atau 

penguasaan seorang siswa terhadap materi sistem peredaran darah akan meningkat 

setelah menempuh proses belajar mengajar yang menyenangkan. Hal ini 

diharapkan mampu membantu kesulitan pemahaman siswa mengenai urutan 

sistem peredaran darah. Harapannya, setelah siswa dalam pembelajaran IPA 

mengenai materi sistem peredaran darah dapat meningkatkan hasil belajar.  

 

METODE PENELITIAN 

Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas. Penelitian Tindakan 

Kelas merupakan proses investigasi terkendali dalam menemukan dan 

memecahkan masalah pembelajaran yang terjadi di kelas, proses pemecahan 

masalah dilakukan secara bersiklus, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran dan hasil pembelajaran di kelas tertentu (Akbar, 2010). Gambaran 

penelitian tindakan kelas menggunakan siklus yang dikembangkan oleh Kemmis 

dan McTaggart seperti gambar dibawah ini.  

 

Subjek, Waktu dan Lokasi Penelitian 

Subjek penelitian menggunakan 40 siswa kelas 5. Penelitian ini dilaksanakan 

pada bulan Agustus sampai September 2016. Penelitian ini dilaksanakan di SDN 1 
Dinoyo yang berlokasi di Jl. M.T. Haryono No.213 Dinoyo Kecamatan 

Lowokwaru, Kota Malang Jawa Timur. 
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Siklus- 1: ------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

Siklus-2: ------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

Siklus-3: ------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Alur pelaksanaan tindakan dalam PTK 

Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data terdiri atas observasi aktivitas belajar siswa, 

wawancara untuk menggali respon siswa belajar dengan menggunakan media, 

catatan anekdot untuk mengamati belajar siswa dengan menggunakan media 

replika sistem peredaran darah, dokumentasi dan tes tulis. Instrumen penelitian 

yang digunakan adalah lembar observasi, pedoman wawancara dan jurnal catatan 

anekdot.  

 

Teknik Analisis Data 

Data yang telah terkumpul akan dianalisis secara deskriptif, baik deskriptif 

kuantitatif maupun deskriptif kualitatif. Data yang dianalisis secara deskriptif 

kuantitatif adalah data tentang tes tulis materi sistem peredaran darah yang 

dinyatakan dengan skor atau nilai yang dicapai siswa. 

Data kualitatif berupa hasil observasi, wawancara, jurnal catatan anekdot 

dan dokumentasi akan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis tersebut 

dilakukan melalui tahapan: pemaparan data, penyederhanaan data, pengelompokan 

data sesuai fokus masalah, dan pemaknaan. 

 

2. Acting & Observing-1 4. Revise Plan-1 

3. Reflecting 

1. Planning-1 

4. Planning-2 

5. Acting & Observing-2 7. Revise Plan-2 

6. Reflecting-2 
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Dalam proses analisis data, untuk memperoleh data yang benar-benar dapat 

dipercaya kebenarannya, maka peneliti akan melakukan membercheck 

(pengecekan anggota/subjek penelitian), triangulasi-check and recheck dari segi 

sumber data/subjek dan metode, perpanjangan pengamatan, dan pelacakan data 

secara mendalam. 

Indikator keberhasilan dari peningkatan hasil belajar siswa dapat dilihat dari 

hasil tes. Adapun peningkatan hasil belajar dapat diukur sebagai berikut : 

peningkatan individual, hasil belajar siswa dikatakan meningkat jika skor siswa 

mengalami peningkatan dari sebelum tindakan dan setelah diberi tindakan. 

Apabila skor ketercapaian siswa mencapai > 75, maka siswa tersebut dapat 

dikategorikan hasil belajarnya meningkat. Peningkatan hasil belajar secara 

klasikal, diperoleh dari banyaknya siswa yang mendapat nilai diatas ≥ 75 dibagi 

dengan banyaknya siswa yang mengikuti tes dikali 100 %. Suatu kelas dapat 

dikatakan meningkat hasil belajarnya, jika 70 % jumlah siswa dalam kelas sudah 

mencapai nilai 75 ke atas. Apabila taraf penguasaan kelas sudah mencapai 70%, 

maka dapat dikatakan bahwa pembelajaran yang dilaksanakan guru dalam 

meningkatkan hasil beajar pada kelas tersebut telah berhasil. Kemudian 

sebaliknya, jika taraf penguasaan kelas kurang dari 70%, maka dikatakan belum 

berhasil. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Siklus I 

Pelaksanaan pembelajaran siklus I dimulai tanggal 9 – 23 Agustus 2016. 

Pembelajaran dibuka dengan membaca doa,asmaul husna, salam, menyanyikan 

lagu Indonesia Raya dan presensi. Kemudian guru memberikan apersepsi atau 

mengetahui pengetahuan awal yang dimiliki siswa. Siswa bertanya jawab bersama 

guru tentang alat peredaran darah. Kemudian, guru memperkenalkan pada siswa 

media replika sistem peredaran darah. 

Kegiatan awal menerapkan komponen pertama, yaitu mengamati. Kegiatan 

selanjutnya guru memerintahkan siswa untuk mengamati bagian-bagian yang ada 

pada media replika sistem peredaran darah. Pada tahap ini siswa dapat menuliskan 

bagian-bagian melalui media replika peredaran darah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Para Siswa Sedang Mengamati Bagian Replika  

Sistem Peredaran Darah 
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Kegiatan siswa selanjutnya adalah tahap menanya. Siswa diinstruksikan 

untuk membuat dua kalimat tanya yang berkaitan dengan bagian-bagian pada 

media replika sistem peredaran darah, kemudian saling bertukar pertanyaan 

dengan teman dalam kelompok. Masing-masing siswa dapat melihat dan 

bergantian menjawab dari pertanyaan teman yang lain. Kegiatan selanjutnya 

adalah mencoba dan menalar. Dalam kegiatan iniguru memulai dengan membagi 

siswa menjadi 8 kelompok yang terdiri 5 anggota.Kemudian guru memberikan 

lembar kegiatan kelompok (LKK) pada masing-masing kelompok. Semua siswa 

dalam kelompok harus bekerjasama. Berdasarkan hasil observasi, ketua kelompok 

paling dominan dalam mengerjakan tugas kelompok, sedangkan anggota 

kelompok hanya menulis hasil diskusi. Melihat kondisi seperti ini, guru 

menyarankan agar siswa yang sudah paham tentang cara menyelesaikan soal cerita 

agar mengimbaskan kepada anggota kelompok lain. Sehingga diskusinya tidak 

menjadi satu arah saja. Setelah menuliskan jawabannya, siswa diinstruksikan 

untuk membaca ulang jawaban sedangkan anggota kelompok lain ikut mendengar, 

menimbang dan mengecek hasil diskusi.  

Setelah mengevaluasi hasil diskusi kelompok, siswa melaksanakan tahap 

belajar yaitu mengkomunikasikan. Perwakilan dari 2 kelompok mempresentasikan 

hasil diskusinya kepada teman yang lain. Pada saat mempresentasikan hasil 

kelompok, penyaji dapat menggunakan media replika sistem peredaran darah. 

Sedangkan kelompok lainnya memberikan tanggapan dari hasil yang disampaikan 

oleh penyaji. Pembelajaran dilanjutkan dengan mengajak siswa untuk membuat 

kesimpulan materi tentang bagian-bagian media replika sistem peredaran darah. 

Kegiatan selanjutnya guru melakukan refleksi terhadap materi yang sudah 

dipelajari. Hasil belajar tentang bagian-bagian pada media replika sistem 

peredaran darah. Siswa mengerjakan dengan batas waktu yang sudah ditentukan, 

yaitu 30 menit. Setelah siswa mengerjakan tes evaluasi, guru menanyakan tentang 

kesulitan apa dalam mempelajari materi siswa. Sebelum kegiatan pembelajaran 

diakhiri, guru memberikantugas rumah dengan membaca buku siswa untuk 

pembelajaran selanjutnya. Akhir kegiatan pembelajaran diakhiri guru dengan doa 

dan salam. 

Observasi pada siklus I ini dilaksanakan selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung. Adapun keterlaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media 

replika sistem peredaran darah pada siklus I yang dilaksanakan oleh guru 

dikategorikan cukup dengan taraf keberhasilan 77,33%.  

 

Tabel 1. Persentase Peningkatan Klasikal Hasil Belajar  

Sistem Peredaran Darah Siklus I 

Jumlah Siswa 

Meningkat 

Persentase 

Meningkat 

Jumlah Siswa 

Belum 

Meningkat 

Persentase 

Belum Meningkat 

29 72,5 11 27,5 

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2016) 

 

Berdasarkan tabel 1, dapat diketahui bahwa siswa yang mengalami 

peningkatan hasil belajar sejumlah 29 siswa atau 72,5 % dari jumlah siswa 
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keseluruhan 40 siswa. Sedangkan siswa yang belum meningkat sejumlah 11 siswa 

atau 27,5 % dari jumlah siswa keseluruhan 40 siswa. Hal ini menunjukkan bahwa 

pembelajaran yang dilaksanakan belum mencapai target yang diinginkan yaitu 

sebesar 75%. Mengingat masih belum terpenuhi target yang diinginkan, maka 

diperlukanlah siklus II. 

Berdasarkan hasil observasi pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan 

dan catatan anekdot pada siklus I, peneliti menemukan beberapa hal yang harus 

diperbaiki diantaranya: a) Pada pelaksanaan pembelajaran, terdapat beberapa 

deskriptor yang belum dilakukan guru, diantaranya adalah guru masih kurang 

dalam menyampaikan manfaat pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. b) Hasil 

belajar siswa tentang sistem peredaran darah belum menunjukkan hasil yang 

maksimal. c) Penggunaan media replika sistem peredaran darah perlu dibenahi 

agar siswa tidak berebut. d) Berdasarkan hasil tes untuk mengukur hasil belajar 

pada siklus I masih perlu ditingkatkan sebab belum memenuhi kriteria 

keberhasilan dalam meningkatkan hasil belajar, yaitu 72,5%.  

 

Siklus II 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri 

dari RPP siklus II, lembar observasi aktivitas guru siklus II, Lembar pengamatan 

siklus II, catatan anekdot siklus II dan media sistem peredaran darah.Pada siklus II 

dilaksanakan dengan mengambil temuan positif siklus I dan memperbaiki setiap 

kekurangan pada siklus I. Setiap temuan yang muncul kemudian didiskusikan 

dengan kolaborator untuk sama-sama dianalisis dan dimaknai sehingga ditemukan 

langkah yang tepat pada tahap pelaksanaan siklus II. 

Perbaikan-perbaikan tersebut meliputi: pengkondisian kelas, langkah-

langkah pembelajaran diperjelas lagi, dan aktivitas guru dalam menggunakan 

media sistem peredaran darah. Siklus II membahas cara kerja jantungmelalui 

media replika sistem peredaran darah. 

Pada kegiatan pendahuluan, guru memberikan apersepsi atau mengetahui 

pengetahuan awal yang dimiliki siswa, dengan tanya jawab tentang materi yang 

akan dipelajari.Siswa memperhatikan materi yang akan dibahas.Siswa 

memperhatikan informasi tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Selanjutnya 

siswa memperhatikan informasi langkah-langkah pembelajaran. 

Pada kegiatan awal, siswa mengamati media replika sistem peredaran darah. 

Secara bergantian siswa, mengamati cara kerja jantung dalam mengedarkan darah 

dengan mempraktikkan tombol-tombol bagian jantung.Tahap selanjutnya adalah 

menanya, pada kesempatan kali ini siswa membuat dua kalimat tanya yang 

berhubungan dengan cara kerja jantung.Siswa saling bertukar pertanyaan dan 

bergantian untuk menjawab. 

Kegiatan pembelajaran selanjutnya adalah mencoba dan menalar. Pada 

kegiatan ini siswa berdiskusi kelompok mengerjakan Lembar Kegiatan Kelompok. 

Usai berdiskusi, giliran siswa harus mempresentasikan hasil kelompoknya. Pada 

tahap ini siswa diasah kemampuannya dalam mengkomunikasikan. Setelah 
memaparkan hasil diskusi kelompok, kelompok lain yang belum bertugas sebagai 

penyaji diminta untuk menanggapi. Tanggapan dari kelompok penyaji dengan 

kelompok penanggap berlangsung cukup aktif. Sesi tanya jawab mulai melebar 
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dan keluar dari tema, oleh karena itu guru mulai mengambil alih jalannya diskusi 

dan memberi pemantapan materi berdasarkan pertanyaan pada diskusi tadi. 

Kegiatan selanjutnya adalah tes tulis. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menguji 

hasil belajar siswa. Kegiatan selanjutnya guru melakukan refleksi terhadap materi 

yang sudah dipelajari.  

Keterlaksanaan penerapan media pada siklus II yang dilaksanakan oleh guru 

dikategorikan sangat baik dan berhasil dengan taraf keberhasilan 80,24% dalam 

menerapkan mediareplika sistem peredaran darah. Berikut ini disajikan tabel 

persentase ketuntasan klasikal nilai akhir belajar siswa siklus II. 

 

Tabel 2. Persentase Peningkatan Hasil belajar Pada Siklus II 

Jumlah Siswa 

Meningkat 

Persentase 

Meningkat 

Jumlah Siswa 

Belum 

Meningkat 

Persentase 

Belum 

Meningkat 

32 80 8 20 

Sumber: Hasil Penelitian diolah (2016) 

 

Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui bahwa siswa yang meningkat hasil 

belajarnya sejumlah 2 siswa atau 80 % dari jumlah siswa keseluruhan 40 siswa. 

Sedangkan siswa yang belum meningkat sejumlah 8 siswa atau 20 % dari jumlah 

siswa keseluruhan 40 siswa. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran dengan 

media replika sistem peredaran darah yang dilaksanakan sudah berhasil sesuai 

dengan target yang ditentukan. Nilai rata-rata hasil belajar mencapai kriteria 

indikator keberhasilan yaitu diatas 75. 

Berdasarkan paparan data di atas, diperoleh informasi bahwa media replika 

peredaran darah sudah terlaksana dengan baik dan mencapai hasil yang diinginkan 

dengan dibuktikan adanya peningkatan hasil belajar siswa. Siswa mulai 

menunjukkan peningkatan hasil belajar.  

Peningkatan hasil belajar yang dicapai baik secara individu maupun klasikal. 

Persentase peningkatan hasil belajar secara individu pada siklus I adalah 72,5% 

meningkat menjadi 80% pada siklus II. Terjadi peningkatan sebesar 7,5 % dari 

siklus I ke siklus II.  

Berdasarkan catatan anekdot dapat disebutkan bahwa guru sudah 

melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP, kekurangan guru terletak pada 

kurangnya guru dalam memberikan penghargaan kepada siswa yang berhasil 

menjawab atau menyelesaikan tugas dengan baik, penggunaan media replika 

sistem peredaran darah membuat siswa terlihat sangat tertarik dan antusias dan 

hasil belajar siswa sudah menunjukkan peningkatan di atas skor nilai yang telah 

ditentukan yaitu 75. Indikator keberhasilan yang ditentukan dalam penelitian ini 

sudah tercapai, sehingga peneliti menghentikan siklus karena peneliti merasa 

target yang ingin dicapai telah sesuai Kompetensi Dasar yang ditentukan. 

 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil refleksi, lembar observasi, dan lembar penilaian 

penguasaan materi pada siklus I dan siklus II, catatan anekdot, peneliti mengambil 

kesimpulan bahwa media replika sistem peredaran darah merupakan media yang 
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sangat efektif bagi siswa yang masih belum paham akan konsep cara kerja jantung 

dalam mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Media ini sangat membantu siswa 

dalam mengonkritkan materi yang masih abstrak. Pada media replika sistem 

peredaran darah, siswa benar-benar mengamati secara langsung cara kerja jantung 

dengan menekan tombol. Hal ini dapat kita lihat pada grafik dibawah ini 

 

 
Grafik 1. Rata-Rata Hasil Belajar Sistem Peredaran Darah 

 

Peranan media replika sitem peredaran darah memberikan kontribusi yang 

nyata terhadap meningkatnya hasil belajar. Hal ini sesuai dengan tahap 

perkembangan kognitif Piaget, bahwa usia siswa kelas 6 SD masuk kepada 

perkembangan kognitif dari konkret menuju abstrak. Siswa akan lebih tertarik 

belajar melalui media secara langsung yang akan membantu pemahaman dalam 

memahami materi peredaran darah. Hal ini senada dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Wahyuni (2010) bahwa penggunaan media menjadikan 

pembelajaran lebih menyenangkan. 

Berdasar hasil wawancara dengan beberapa siswa mengenai penggunaan 

replika sistem peredaran darah ini menunjukkan bahwa mayoritas mereka 

menyukai penggunaan media ini. Hal ini dikarenakan, para siswa menjadi lebih 

jelas dan paham mengenai materi aliran peredaran darah. Selain itu, mereka dapat 

meng-imagery-kan peredaran darah yang sesungguhnya di dalam jantung mereka. 

Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Paolini (2015), konsep 

materi sistem peredaran darah tentu dapat membuat siswa menjadi lebih 

konkrit.Para siswa menjadi lebih atraktif dan antusias terhadap replika sistem 

peredaran darah. Hal ini disebabkan, ini merupakan pengalaman mereka yang 

pertama terhadap media ini yang sebelumnya belum pernah mereka temui.  
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penggunaan replika sistem peredaran 

darah secara signifikan dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V di SDN 

Dinoyo 1. Dapat dilihat dari peningkatan hasil belajar yang dicapai baik secara 

individu maupun klasikal. Persentase peningkatan hasil belajar secara individu 

pada siklus I adalah 72,5% meningkat menjadi 80% pada siklus II. Terjadi 

peningkatan sebesar 7,5 % dari siklus I ke siklus II.  

 

Saran 

Saran penelitian bagi Kepala Sekolah, diharapkan hasil penelitian ini dapat 

menambah referensi pembelajaran untuk meningkatkan mutu dan kualitas belajar 

siswa serta kinerja guru. Bagi para guru, diharapkan hasil penelitian ini dapat 

menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dan menjadi sumber 

inspirasi untuk tetap mengembangkan media pembelajaran yang lebih inovatif 

dan bagi para siswa, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah minat 

belajar dan antusias dalam memperdalam ilmu pengetahuan khususnya Sains.  
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