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ABSTRAK 

Irawanti, Anggita Prian. Keefektifan Model Examples Non Examples Terhadap 
Hasil Belajar Materi Pengelolaan Sumber Daya Alam pada Siswa Kelas 
IV Sekolah Dasar Negeri 1 Toyareka Purbalingga. Skripsi, Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: I. Drs 
Daroni, M.Pd., II. Drs. Akhmad Junaedi, M.Pd. 

 
Kata Kunci: Examples Non Examples, Sumber Daya Alam, Hasil Belajar 
 

Cakupan materi mata pelajaran IPA sebagian berisi pengetahuan yang 
bersifat hafalan, sehingga sering kali siswa dituntut untuk mengingat materi yang 
banyak tanpa ada pemahaman dalam diri siswa. Selama pembelajaran IPA guru 
masih menggunakan model pembelajaran konvensional dengan tujuan agar semua 
materi tersampaikan dalam waktu yang singkat. Namun, model tersebut membuat 
siswa merasa bosan, pasif, dan pembelajaran tidak bermakna. Hal itu dikarenakan 
kegiatan pembelajaran cenderung memaksimalkan peran guru dan meminimalkan 
peran serta keterlibatan siswa. Model pembelajaran examples non examples dapat 
dijadikan model alternatif dalam pembelajaran IPA. Model pembelajaran 
examples non examples memungkinkan siswa untuk mengingat materi yang 
banyak dengan cara yang menyenangkan. Dengan model pembelajaran examples 
non examples siswa juga dituntut untuk aktif mencari pengetahuannya sendiri. 
Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui perbedaan hasil belajar siswa antara siswa 
di kelas yang menggunakan model pembelajaran examples non examples dengan 
yang menggunakan model pembelajaran konvensional. 

Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas IV SD Negeri 1 Toyareka 
tahun ajaran 2012/2013 yang berjumlah 49 orang. Sampel dalam penelitian ini 
diambil dengan teknik sampel jenuh, yaitu siswa kelas IVA sebagai kelompok 
kontrol dan siswa kelas IVB sebagai kelompok eksperimen. Penelitian ini 
menggunakan desain eksperimen kuasi (quasi experimental design) bentuk 
nonequivalent control group design. Analisis data menggunakan uji Lilliefors 
untuk menguji normalitas data, uji Levene untuk uji homogenitas dan uji 
independent sample t-test untuk uji hipotesis. Semua penghitungan tersebut diolah 
dengan menggunakan program SPSS versi 20. 

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan membuktikan adanya perbedaan 
yang signifikan antara pembelajaran yang menggunakan model examples non 
examples dengan yang tidak menggunakan model examples non examples. Ini 
dibuktikan dengan penghitungan uji independent sample t-test menggunakan 
SPSS versi 20, nilai thitung > ttabel yaitu 2,149 > 2,000 serta nilai signifikan yang 
kurang dari 0,05 yaitu 0,037. Rata-rata hasil belajar siswa yang menggunakan 
model examples non examples sebesar 82,24, sedangkan rata-rata hasil belajar di 
kelas kontrol 74,96. Kedua hasil tersebut dapat disimpulkan, bahwa penggunaan 
model pembelajaran examples non examples terbukti efektif dalam meningkatkan 
hasil belajar siswa dalam pembelajaran dibandingkan dengan menggunakan 
model pembelajaran konvensional. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyatakan bahwa:  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, 
serta ketrampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa 
dan negara.  
 

Dari pernyataan di atas diungkapkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar 

dalam proses pembelajaran agar siswa menjadi manusia yang lebih baik. Hal 

tersebut selaras dengan tujuan dari pendidikan yang ada pada Undang-Undang No. 

20 Tahun 2003 pasal 3, bahwa: 

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan  dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, 
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab. 

Demi tercapainya tujuan dari pendidikan itu, maka diperlukan suatu 

peraturan yang mengatur tentang standar bagi pendidikan itu sendiri. Hal tersebut 

seperti tertulis pada Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang sudah 

menetapkan kurikulum pada jenjang dasar (sekolah dasar). Kurikulum untuk jenis 
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pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar terdiri dari 

beberapa kelompok mata pelajaran. Salah satunya yakni kelompok mata pelajaran 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang mencakup mata pelajaran ilmu pengetahuan 

alam (IPA). 

IPA adalah pengetahuan khusus yaitu dengan melakukan observasi, 

eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori dan demikian seterusnya kait 

mengait antara cara yang satu dengan cara yang lain (Abdullah, 1998: 18). IPA 

merupakan mata pelajaran di SD yang dimaksudkan agar siswa mempunyai 

pengetahuan, gagasan dan konsep yang terorganisasi tentang alam sekitar, yang 

diperoleh melalui serangkaian proses ilmiah antara lain penyelidikan, penyusunan 

dan penyajian gagasan-gagasan.  

Tujuan pembelajaran IPA SD/MI yang tercantum dalam Permendiknas No. 

22 tahun 2006 tentang Standar Isi, bertujuan agar siswa memiliki kemampuan 

sebagai berikut: (1) memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha 

Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaan-Nya; (2) 

mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari; (3) 

mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang adanya 

hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan 

masyarakat; (4) mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan; (5) meningkatkan 

kesadaran untuk berperanserta dalam memelihara, menjaga dan melestarikan 

lingkungan alam; (6) meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan; (7) memperoleh bekal 
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pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan 

pendidikan ke SMP/MTs. 

Dalam Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses, 

mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, 

penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk 

terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Proses pembelajaran 

pada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah harus interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, memberi 

ruang yang cukup untuk berkreasi, memunculkan ide gagasan yang selaras dengan 

bakat, minat, fisik dan suasana psikologi siswa. Sebagai seorang pendidik yang 

profesional, seorang guru dituntut agar mampu mengupayakan hal tersebut. 

Seorang guru yang mengajarkan IPA di sekolah dasar, haruslah memahami 

konsep-konsep dari pelajaran IPA itu sendiri. Selain itu guru juga harus membuat 

proses pembelajaran menjadi semenarik mungkin. Hal yang tidak boleh dilupakan 

yaitu guru harus memahami karakteristik dari siswa di sekolah dasar. Karena masa 

usia sekolah dasar merupakan tahapan perkembangan penting pada tingkat 

operasional kongkrit (teori belajar Piaget dalam Rifai, 2009: 29) bahkan 

fundamental bagi kesuksesan perkembangan selanjutnya. Karena itu guru tidaklah 

mungkin mengabaikan kehadiran dan kepentingan mereka. Kita akan selalu 

dituntut untuk memahami betul karakteristik siswa, arti belajar dan tujuan kegiatan 

belajar bagi mereka di sekolah dasar. 

Siswa sekolah dasar mempunyai beberapa karakteristik. Karakteristik 

pertama adalah senang bermain. Karakteristik yang kedua adalah senang bergerak. 

Karakteristik yang ketiga adalah senang bekerja dalam kelompok. Karakteristik 
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yang keempat senang merasakan atau melakukan atau memperagakan sesuatu 

secara langsung (Nursidik 2007). Jika dalam mengajarkan mata pelajaran IPA di 

sekolah dasar seorang guru tidak memperhatikan karakteristik-karakteristik siswa, 

maka pembelajaran yang terjadi tidak akan maksimal. 

Cakupan mata pelajaran IPA sebagian berisi pengetahuan-pengetahuan 

yang bersifat hafalan yang harus diketahui oleh siswa, sehingga sering kali siswa 

dituntut untuk mengingat materi yang banyak tanpa ada pemahaman dalam diri 

siswa. Selain itu dalam pembelajaran, siswa hanya mendengarkan ceramah guru 

kemudian menyalin apa yang ditulis guru di papan tulis. Kegiatan tersebut tentu 

tidak sejalan dengan karakteristik dari siswa sekolah dasar. Jika pembelajaran yang 

seperti ini berlangsung terus menerus maka akan menjadikan pembelajaran hanya 

berpusat pada guru dan siswa menjadi pasif. Akibatnya, siswa menjadi bosan dan 

tidak termotivasi untuk belajar. 

Permasalahan tersebut di atas juga dijumpai dalam pembelajaran IPA di SD 

Negeri 1 Toyareka Purbalingga pada siswa kelas IV. Berdasarkan wawancara 

dengan guru kelas IV SD Negeri 1 Toyareka Purbalingga, Ibu Supriyati, S.Pd.SD. 

dan Ibu Kanti Dwi Irianti, S.Pd.SD, peneliti menemukan bahwa guru masih 

menggunakan model konvensional selama pembelajaran. Selama proses 

pembelajaran guru hanya menjelaskan materi kemudian siswa mencatat apa yang 

dituliskan guru pada papan tulis. Guru tidak pernah mencoba menggunakan model 

pembelajaran lain yang inovatif sehingga suasana pembelajaran menjadi 

membosankan. Pembelajaran yang membosankan tentunya tidak dapat membantu 

siswa mengembangkan potensinya. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan 



5 
 

 
 

pendidikan yang dimaksud dalam UU No. 20 tahun 2003 dimana disebutkan 

bahwa melalui pendidikan siswa dapat mengembangkan potensinya. Demi 

terwujudnya pendidikan yang dapat membantu siswa mengembangkan potensinya 

guru harus bisa mewujudkan suasana belajar yang menyenangkan, memungkinkan 

siswa untuk mengembangkan potensinya, dan memberikan kesempatan bagi siswa 

untuk berkreasi. Dari hasil wawancara tersebut juga diketahui bahwa sebagian 

besar siswa tidak mencapai KKM yang sudah ditentukan. Sehingga guru perlu 

menciptakan kegiatan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi siswa. 

Dengan memperhatikan krakteritik siswa sekolah dasar, maka 

pembelajaran active learning  adalah salah satu model pembelajaran yang dirasa 

sesuai dengan karakteristik siswa SD khususnya karakteristik yang ketiga. 

Menurut Silberman (2011: 30), dengan belajar secara berkelompok siswa SD 

memperoleh rasa aman. Dia berpendapat “perasaan saling memiliki 

memungkinkan siswa untuk menghadapi tantangan. Ketika siswa belajar bersama 

teman, mereka mendapat dukungan emosional dan intelektual yang 

memungkinkan mereka melampaui ambang pengetahuan mereka.” Silberman 

(2011: 30) juga berpendapat bahwa mengelompokkan siswa dan memberi mereka 

tugas untuk dikerjakan bersama merupakan cara yang baik untuk memenuhi 

kebutuhan sosial mereka. Siswa menjadi cenderung lebih terlibat dalam aktivitas 

belajar karena mereka mengerjakan secara bersama-sama.  

Model pembelajaran examples non examples merupakan salah satu model 

pembelajaran yang berbasis active learning. Model examples non examples adalah 

model yang menggunakan media gambar dalam penyampaian materi pembelajaran 
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yang bertujuan mendorong siswa untuk belajar berfikir kritis dengan jalan 

memecahkan permasalahan-permasalahan yang terkandung dalam contoh-contoh 

gambar yang disajikan. Menurut Buehl (1996) dalam Santoso (2011) keuntungan 

dari metode examples non examples antara lain: (1) Siswa berangkat dari satu 

definisi yang selanjutnya digunakan untuk memperluas pemahaman konsepnya 

dengan lebih mendalam dan lebih komplek; (2) Siswa terlibat dalam satu proses 

discovery (penemuan), yang mendorong mereka untuk membangun konsep secara 

progresif melalui pengalaman dari examples non examples; (3) Siswa diberi 

sesuatu yang berlawanan untuk mengeksplorasi karakteristik dari suatu konsep 

dengan mempertimbangkan bagian non examples yang dimungkinkan masih 

terdapat beberapa bagian yang merupakan suatu karakter dari konsep yang telah 

dipaparkan pada bagian examples. 

Seperti yang sudah dipaparkan di atas, model pembelajaran examples non 

examples dirasa sangat sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa sekolah 

dasar. Karena model ini membuat siswa menjadi aktif dalam pembelajaran dan 

membuat siswa lebih mengetahui aplikasi dari materi yang akan disampaikan 

melalui gambar. Selain itu juga pembelajaran ini akan lebih bermakna bagi siswa 

karena siswa terlibat dalam proses penemuan bagi pengetahuan mereka. Sehingga 

diharapkan dapat lebih efektif dalam pembelajaran IPA di SD. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti berminat untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Keefektifan Model Pembelajaran Examples Non 

Examples terhadap Hasil Belajar Materi Pengelolaan Sumber Daya Alam pada 

Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 1 Toyareka Purbalingga” 
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1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi 

beberapa masalah sebagai berikut: 

(1) Kegiatan pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga siswa pasif 

dalam kegiatan pembelajaran. 

(2) Model pembelajaran IPA di sekolah dasar masih menggunakan model 

pembelajaran konvensional sehingga membuat siswa cepat bosan dengan 

pembelajaran di kelas. 

(3) Guru kurang kreatif dalam menggunakan model pembelajaran yang 

inovatif bagi siswa. 

(4) Guru belum menggunakan model pembelajaran examples non examples 

pada pembelajaran IPA materi pengelolaan sumber daya alam. 

1.3  Pembatasan Masalah 

Dari latar belakang dan identifikasi masalah di atas, agar permasalahan 

menjadi lebih terarah diperlukan pembatasan masalah sehingga penelitian menjadi 

lebih efektif dan efisien. Hal yang akan dibatasi dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Penerapan model pembelajaran examples non examples dibandingkan dengan 

model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar pada pembelajaran IPA 

kelas IV materi pengelolaan sumber daya alam. 

1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 



8 
 

 
 

(1) Apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan model 

pembelajaran examples non examples dengan model pembelajaran 

konvensional? 

(2) Apakah hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran 

examples non examples lebih baik daripada hasil belajar siswa yang 

menggunakan model pembelajaran konvensional? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian dibagi menjadi dua macam 

yaitu: 

1.5.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dilaksanakannya penelitian ini untuk mengetahui keefektifan 

penggunaan model pembelajaran examples non examples dibandingkan dengan 

model pembelajaran konvensional dalam pembelajaran IPA. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dilaksanakannya penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut: 

(1) Untuk mengetahui hasil belajar siswa yang menggunakan model 

pembelajaran konvensional. 

(2) Untuk mengetahui hasil belajar siswa yang menggunakan model 

pembelajaran examples non examples. 

(3) Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang 

menggunakan model pembelajaran examples non examples dengan 

model pembelajaran konvensional. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, secara garis besar manfaat 

penelitian ini dibagi menjadi dua macam, yaitu: 

1.6.1 Teoritis 

Menyediakan informasi mengenai penggunaan model pembelajaran 

examples non examples pada pembelajaran IPA materi pengelolaan sumber daya 

alam. 

1.6.2 Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu bagi siswa, guru, dan sekolah. 

Berikut ini rincian manfaat penelitiannya yaitu: 

1.6.2.1 Bagi Siswa 

(1) Dapat menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan 

dengan menggunakan model pembelajaran examples non examples. 

(2) Dapat meningkatkan pengetahuan siswa tentang pengelolaan sumber 

daya alam melalui penggunaan model pembelajaran examples non 

examples dalam pembelajaran IPA di kelas. 

1.6.2.2 Bagi Guru 

(1) Hasil penelitian dapat digunakan untuk memaksimalkan penggunaan 

model pembelajaran examples non examples dalam kegiatan 

pembelajaran selanjutnya. 

(2) Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

kemampuan siswa mereka dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan 

alam dengan materi pengelolaan sumber daya alam. 
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1.6.2.3 Bagi Sekolah  

(1) Hasil penelitian ini dapat memperkaya dan melengkapi hasil-hasil 

penelitian yang telah dilakukan guru-guru lain. 

(2) Memberikan kontribusi pada sekolah dalam rangka perbaikan proses 

pembelajaran ilmu pengetahuan alam sehingga dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa. 

1.6.2.4  Bagi Peneliti 

(1) Memberi pengalaman dalam mengajarkan model examples non 

examples 

(2) Menambah pengetahuan tentang model pembelajaran examples non 

examples 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian yang Relevan 

Beberapa hasil penelitian yang mendukung pada penelitian ini diantaranya 

adalah: 

Pertama, penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh Devi Nurvita 

Dianawati,yang berjudul “Peningkatan Pembelajaran Matematika Menghitung 

Luas Bangun Datar Melalui Model Examples Non Examples Siswa Kelas IV SDN 

Selokajang 01 Kabupaten Blitar”. Berdasar hasil penelitian yang dilakukan 

terhadap 21 orang siswa, rata-rata mengalami peningkatan ketuntasan belajar. 

Presentase ketuntasan belajar siswa pada pratindakan adalah 38%, pada siklus I 

pertemuan 1 sebesar 57%, siklus I pertemuan 2 sebesar 57%, siklus II pertemuan 1 

sebesar 71%, dan siklus II pertemuan 2 sebesar 81%. Dari hasil penelitian di atas 

dapat disimpulkan bahwa penggunaan model examples non examples dapat 

meningkatkan pembelajaran matematika dalam mencapai ketuntasan belajar. 

Kedua, penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh Rini Yuliati dengan 

judul “Peningkatan Minat Belajar Kompetensi Menjahit Melalui Model 

Pembelajaran Examples Non Examples di SMP Muhammadiyah 2 Bambanglipuro 

Bantul Yogyakarta”. Penelitian yang dilakukan terhadap 20 orang siswa ini, 

menunjuan bahwa kebanyakan siswa mengalami peningkatan minat terhadap 

keterampilan menjahit. Hasil penelitian tindakan kelas pada tiap siklus 



12 
 

 
 

berdasarkan pengamatan proses pembelajaran menunjukkan bahwa siswa turut 

serta dalam kegiatan belajar, lebih aktif dan terlibat langsung dalam pemecahan 

masalah membuat macam-macam tusuk dasar menjahit. Minat belajar siswa 

bersadar observasi dalam membuat macam-macam tusuk dasar menjahit melalui 

model pembelajaran examples non examples pada siklus I mengalami peningkatan 

17.06% terbukti dengan nilai rata-rata yang dicapai pada pra siklus 74.44 dan nilai 

rata-rata yang dicapai pada siklus I meningkat menjadi 83.27. Minat belajar siswa 

dalam kompetensi menjahit dengan tusuk feston melalui model pembelajaran 

examples non examples mengalami peningkatan sebesar 23.39% terbukti dengan 

nilai rata-rata yang dicapa pada siklus II meningkat menjadi 83.27. Pembelajaran 

menjahit dengan tusuk feston melalui model pembelajaran examples non examples 

dapat mengaktifkan siswa dan meningkatkan minat belajar siswa yang dibuktikan 

dengan tidak adanya siswa yang mendapat nilai di bawah 70. Uraian di atas 

menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran examples non examples dapat 

meningkatkan minat belajar siswa dalam kompetensi menjahit. 

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Hening Widowati dengan judul 

“Penerapan Pembelajaran Kooperatif Model Examples Non Examples dan STAD 

pada Mata Kuliah Struktur Hewan Program Studi Pendidikan Biologi”. Penelitian 

ini dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar siswa. Penggunaan metode dalam 

kuliah ini dapat meningkatkan kegiatan pembelajaran yang sebelumnya hanya 

38,916% menjadi sekitar 73,930-77,833%. Semua indikator kegiatan pembelajaran 

dapat dicapai. Hasil dari kuliah yang lalu, skor rata-rata hanya 57,759 sampai 

77,155 pada kegiatan pembelajaran. Sehingga kegiatan pembelajaran meningkat 

33,581%. Berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan penerapan model 
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pembelajaran kooperatif examples non examples dan STAD melalui kegiatan 

pembelajaran di perguruan tinggi pada mata kuliah struktur hewan program studi 

pendidikan biologi menunjukkan peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

2.2   Landasan Teori 

Penelitian merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari teori. 

Seorang peneliti yang akan melakukan penelitian harus memiliki teori-teori yang 

relevan dengan penelitiannya. Teori-teori yang relevan itu nantinya akan dijadikan 

sebagai landasan dalam melaksanakan penelitian.  Dalam penelitian ini, teori-teori 

yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut: 

2.2.1 Hakikat Belajar 

Ada beberapa pandangan tentang definisi belajar. Menurut Slameto (2010: 

2), belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Hal ini sejalan 

dengan pendapat yang dikemukakan oleh Whittaker dalam Aunurrahman (2011: 

35) yang mengemukakan belajar adalah proses dimana tingkah laku ditimbulkan 

atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Belajar adalah suatu proses yang 

dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri di dalam 

interaksi dengan lingkungannya. 

Hamalik (2011: 27), menyebutkan bahwa belajar adalah modifikasi atau 

memperteguh kelakuan melalui pengalaman (learning is difined as the 

modification or strengthening of behavior through experiencing). Menurut 
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pengertian ini, belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu 

hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, 

yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil pelatihan melainkan 

pengubahan kelakuan. Pengertian ini sangat berbeda dengan pengertian lama 

tentang belajar, yang menyatakan bahwa belajar adalah memperoleh pengetahuan, 

bahwa belajar adalah latihan-latihan pembentukan kebiasaan secara otomatis dan 

seterusnya. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, kita menemukan beberapa ciri umun 

kegiatan belajar seperti yang dikemukakan oleh Wragg (1994) dalam 

Aunurrahman (2011: 36), yaitu: 

2.2.1.1 Belajar menunjukkan suatu aktivitas pada diri seseorang yang disadari  

atau disengaja. 

Pemahaman kita yang pertama dan sangat penting adalah bahwa kegiatan 

belajar merupakan kegiatan yang disengaja atau direncanakan oleh pembelajar 

sendiri dalam bentuk suatu aktivitas tertentu. 

2.2.1.2 Belajar merupakan interaksi individu dengan lingkungannya. 

Lingkungan dalam hal ini dapat berupa manusia atau obyek-obyek lain 

yang memungkinkan individu memperoleh pengalamaan-pengalaman atau 

pengetahuan, baik pengalaman atau pengetahuan baru maupun sesuatu yang 

pernah diperoleh atau ditemukan sebelumnya akan tetapi menimbulkan perhatian 

kembali bagi individu tersebut sehingga memungkinkan terjadinya interaksi. 

2.2.1.3 Hasil belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku. 

Walaupun tidak semua perubahan tingkah laku merupakan hasil belajar, 

tetapi aktivitas belajar umumnya disertai dengan perubahan tingkah laku. 
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Perubahan tingkah laku pada kebanyakan hal merupakan sesuatu perubahan yang 

dapat diamati (observable). 

2.2.2 Hakikat Pembelajaran 

Komalasari (2011: 3) berpendapat bahwa pembelajaran dapat didefinisikan 

sebagai suatu sistem atau proses membelajarkan subjek didik/pembelajar yang 

direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sitematis agar 

subjek didik/pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif 

dan efisien. Pembelajaran dapat dipandang dari dua sudut, yaitu: 

2.2.2.1 Pembelajaran dipandang sebagai suatu sistem. 

Pembelajaran terdiri dari sejumlah komponen yang terorganisasi. 

Komponen tersebut antara lain tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi 

dan metode pembelajaran, media pembelajaran/alat peraga, pengorganisasian 

kelas, evaluasi pembelajaran, dan tindak lanjut pembelajaran (remidial dan 

pengayaan). 

2.2.2.2 Pembelajaran dipandang sebagai suatu proses. 

Berdasarkan hal tersebut, maka pembelajaran merupakan rangkaian upaya 

atau kagiatan guru dalam rangka membuat siswa belajar. Proses tersebut meliputi: 

(1)  Persiapan, dimulai dari merencanakan program pengajaran tahunan, semester, 

dan penyusunan persiapan mengajar (lesson plan) berikut penyiapan alat 

kelengkapannya, antara lain berupa alat peraga dan alat-alat evaluasi. 

Persiapan pembelajaran ini juga mencakup kegiatan guru untuk membaca 

buku-buku atau media cetak lainnya yang akan disajikan kepada para siswa.  

(2) Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan mengacu pada persiapan 

pembelajaran yang telah dibuatnya. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran 
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ini, struktur dan situasi pembelajaran yang diwujudkan guru akan banyak 

dipengaruhi oleh pendekatan atau strategi dan metode-metode pembelajaran 

yang telah dipilih dan dirancang penerapannya, serta filosofi kerja dan 

komitmen guru, persepsi, dan sikapnya terhadap siswa. 

(3) Menindaklanjuti pembelajaran yang telah dikelolanya. Kegiatan 

pascapembelajaraan ini dapat berbentuk pengayaan, dapat pula berupa 

pemberian layanan pengajaran tambahan (remidial teaching) bagi siswa 

yang berkesulitan belajar. 

2.2.3 Hasil Belajar 

Menurut Rifai, dkk (2009: 85), hasil belajar merupakan perubahan perilaku 

yang diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar. Menurut 

Reigeluth yang dikutip Keller dalam Rusmono (2012: 7), hasil belajar adalah 

semua akibat yang dapat terjadi dan dapat dijadikan sebagai indikator tentang nilai 

dari penggunaan suatu metode dibawah kondisi yang berbeda. Snelbeker dalam 

Rusmono (2012: 8) juga mengatakan hasil belajar adalah perubahan atau 

kemampuan baru yang diperoleh siswa setelah melakukan perbuatan belajar. 

Menurut Bloom dalam Rusmono (2012: 8), hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku yang meliputi tiga ranah, yaitu: (1) Ranah kognitif, yang 

meliputi tujuan-tujuan belajar yang berhubungan dengan memanggil kembali 

pengetahuan dan pengembangan kemampuan intelektual dan keterampilan. (2) 

Ranah afektif, meliputi tujuan-tujuan belajar yang menjelaskan perubahan sikap, 

minat, nilai-nilai dan pengembangan apresiasi serta penyesuaian. (3) Ranah 

psikomotor yang mencakup perubahan perilaku yang menunjukkan bahwa siswa 

telah mempelajari keterampilan manipulatif fisik tertentu.  
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Dari beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, kita dapat 

menyimpulkan bahwa hasil belajar adalah perubahan perilaku yang di dapat oleh 

individu dan merupakan hasil dari kegiatan belajar. Perubahan perilaku ini berupa 

kemampuan baru yang diperoleh oleh siswa setelah melakukan aktivitas belajar 

dan mencakup ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Dalam penelitian ini, hasil 

belajar yang akan peneliti ukur yaitu dibatasi pada ranah kognitif saja. 

2.2.4 Hakikat Model Pembelajaran 

Keberhasilan proses pembelajaran tidak terlepas dari kemampuan guru 

dalam mengembangkan model-model pembelajaran yang berorientasi pada 

peningkatan intensitas keterlibatan siswa secara efektif di dalam proses 

pembelajaran. Pengembangan model pembelajaran yang tepat pada dasarnya 

bertujuan untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang memungkinkan siswa 

dapat belajar secara aktif dan menyenangkan sehingga siswa dapat meraih hasil 

belajar yang optimal. 

Belajar yang kita harapkan bukan sekedar mendengar, memperoleh atau 

menyerap informasi yang disampaikan guru. Belajar harus menyentuh kepentingan 

siswa secara mendasar. Belajar harus dimaknai sebagai kegiatan pribadi siswa 

dalam menggunakan potensi pikiran dan nuraninya baik terstruktur maupun tidak 

terstruktur untuk memperoleh pengetahuan, membangun sikap dan memiliki 

keterampilan tertentu. Kunic dan Stropnik (dalam ebscohost journal, 2012) 

menyatakan bahwa: “Nowadays teaching process is more and more 

studentcentred. Teachers, however, are well aware that a classroom is not a 

homogeneous unit of individuals. In fact, it is composed of students who differ in 

their foreknowledge, expectations, learning styles and learning tempo”. Saat ini 
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proses mengajar sangat berpusat pada siswa. Guru, sebaiknya menyadari bahwa 

sebuah kelas tidak terdiri dari individu-individu yang homogen atau sama. Pada 

kenyataannya, kelas terdiri dari siswa-siswa yang berbeda pengetahuannya, 

pemahamannya, cara belajarnya, dan tempo belajarnya.  

Berdasarkan pendapat yang diungkapkan di atas, dapat kita simpulkan 

bahwa guru hendaknya memperhatikan berbagai hal dalam proses pembelajaran, 

salah satunya bahwa di dalam sebuah kelas itu tidak terdiri dari individu yang 

sama. Sehingga pemilihan model pembelajaran yang tepat sangat mempengaruhi 

keberhasilan pembelajaran. 

Huitt (2003) dalam Aunurrahman (2011: 141) mengemukakan rasionalitas 

pengembangan model pembelajaran. Model-model pembelajaran dikembangan 

tentu utamanya beranjak dari adanya perbedaan berkaitan dengan berbagai 

karakteristik yang dimiliki oleh siswa. Karena siswa memiliki berbagai 

karakteristik kepribadian, kebiasaan-kebiasaan, modalitas belajar yang bervariasi 

antara individu satu dengan yang lain, maka model pembelajaran guru juga harus 

selayaknya tidak terpaku hanya pada model tertentu, akan tetapi harus bervariasi. 

Disamping didasari pertimbangan keragaman siswa, pengembangan berbagai 

model pembelajaran juga dimaksudkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan 

motivasi belajar siswa agar mereka tidak jenuh dengan proses belajar yang sedang 

berlangsung. 

Penggunaan model pembelajaran yang tepat dapat mendorong tumbuhnya 

rasa senang siswa terhadap pelajaran, menumbuhkan dan meningkatkan motivasi 

dalam mengerjakan tugas, memberikan kemudahan bagi siswa untuk memahami 

pelajaran sehingga memungkinkan siswa mencapai hasil belajar dan prestasi yang 
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lebih baik. Melalui pemilihan model pembelajaran yang tepat guru dapat memilih 

atau menyesuaikan jenis pendekatan dan metode pembelajaran dengan 

karakteristik materi pelajaran yang disajikan. Kecermatan guru dalam menentukan 

model pembelajaran menjadi hal penting, karena pembelajaran adalah suatu proses 

yang kompleks yang di dalamnya melibatkan berbagai unsur yang dinamis. 

Meskipun keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran di kelas merupakan hal 

yang sangat penting, akan tetapi guru harus tetap dapat mengontrol aktivitas 

perilaku siswa di kelas (classroom management activities).  

Dari beberapa pemikiran tentang model pembelajaran seperti yang 

dikemukakan di atas, dapat kita ambil kesimpulan tentang model pembelajaran. 

Model pembelajaran dapat diartikan sebagai kerangka konseptual yang melukiskan 

prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar. Selain itu, 

model pembelajaran juga bertujuan untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan 

berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para guru untuk 

merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Model pembelajaran 

juga dapat dimaknai sebagai perangkat rencana atau pola yang dapat dipergunakan 

untuk merancang bahan-bahan pembelajaran serta membimbing aktivitas 

pembelajaran di kelas atau di tempat-tempat lain yang melaksanakan aktivitas-

aktivitas pembelajaran.  

2.2.5 Model Pembelajaran Konvensional 

Menurut Sukandi (2003) dalam Sunarto (2009), mengemukakan bahwa 

pendekatan konvensional ditandai dengan guru mengajar lebih banyak 

mengajarkan tentang konsep-konsep bukan kompetensi, tujuannya adalah siswa 

mengetahui sesuatu, bukan mampu untuk melakukan sesuatu, dan pada saat proses 
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pembelajaran siswa lebih banyak mendengarkan. Disini terlihat bahwa pendekatan 

konvensional yang dimaksud adalah proses pembelajaran yang lebih banyak 

didominasi gurunya sebagai “pentransfer” ilmu, sementara siswa lebih pasif 

sebagai “penerima” ilmu.  

Burrowes dalam Riyanti (2012) menyampaikan bahwa pembelajaran 

konvensional menekankan pada resitasi konten, tanpa memberikan waktu yang 

cukup kepada siswa untuk merefleksi materi-materi yang dipresentasikan, 

menghubungkannya dengan pengetahuan sebelumnya, atau mengaplikasikannya 

kepada situasi kehidupan nyata. Lebih lanjut dinyatakan bahwa pembelajaran 

konvensional memiliki ciri-ciri, yaitu: (1) Pembelajaran berpusat pada guru; (2) 

Terjadi pembelajaran pasif (passive learning); (3) Interaksi di antara siswa kurang; 

(4) Tidak ada kelompok-kelompok kooperatif, dan (5) Penilaian bersifat sporadis.  

Menurut Brooks & Brooks dalam (Riyanti, 2012), penyelenggaraan 

pembelajaran konvensional lebih menekankan kepada tujuan pembelajaran berupa 

penambahan pengetahuan, sehingga belajar dilihat sebagai proses “meniru” dan 

siswa dituntut untuk dapat mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah 

dipelajari melalui kuis atau tes terstandar. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

konvensional adalah pembelajaran yang didominasi gurunya sebagai “pentransfer” 

ilmu, sementara siswa lebih pasif sebagai “penerima” ilmu dengan lebih 

menekankan kepada tujuan pembelajaran berupa penambahan pengetahuan tanpa 

memberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk merefleksi materi-materi yang 

dipresentasikan, menghubungkannya dengan pengetahuan sebelumnya, atau 



21 
 

 
 

mengaplikasikannya kepada situasi kehidupan nyata. Siswa hanya dituntut untuk 

mengungkapkannya kembali melalui tes terstandar. 

2.2.6 Model Pembelajaran Active Learning 

Pembelajaran aktif menurut Silberman (2007) dalam Mulyono (2011) 

adalah belajar dengan berbagai cara agar siswa aktif sejak awal melalui aktivitas 

yang membangun kerja kelompok dan dalam waktu singkat membuat mereka 

berpikir tentang materi pelajaran. Menurut Suyatno (2009) dalam Mulyono (2011) 

pembelajaran aktif (active learning) merupakan salah satu tipe dari pembelajaran 

kooperatif yang melibatkan siswa dalam melakukan sesuatu dan berfikir tentang 

apa yang mereka lakukan. 

Pembelajaran aktif (active learning) dimaksudkan untuk mengoptimalkan 

penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh siswa, disini siswa dituntut untuk 

mengunakan otak dalam berfikir. Dengan demikian semua siswa dapat mencapai 

hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi yang mereka 

miliki. Menurut Holt dalam Mulyono (2011) belajar semakin baik jika siswa 

diminta untuk melakukan hal-hal berikut: (1) Mengungkapkan informasi dengan 

bahasa mereka sendiri; (2) Memberikan contoh-contoh; (3) Mengenalnya dalam 

berbagai samaran dan kondisi; (4) Melihat hubungan antara satu fakta atau 

gagasan dengan yang lain; (5) Menggunakannya dengan berbagai cara; (6) 

Memperkirakannya berapa konsekuensinya; (7) Mengungkapkan lawan atau 

kebalikannya.   

Pembelajaran aktif  yang dimaksud adalah langkah-langkah atau rencana 

yang mengajak siswa untuk belajar secara aktif dalam setiap pembelajaran dengan 

menggunakan otak/pikiran, baik untuk menemukan ide pokok dari materi 
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pelajaran, memecahkan persoalan atau mengaplikasikan apa yang baru mereka 

pelajari ke dalam suatu persoalan yang ada dalam kehidupan nyata. 

Studi yang dilakukan oleh Detlor, dkk (dalam ebscohost journal, 2012) 

tentang pentingnya pembelajaran aktif juga menunjukkan hasil bahwa 

pembelajaran aktif akan membuat hasil dari pembelajaran menjadi baik. Mereka 

mengemukakan bahwa “results indicate that passive instruction is not an effective 

style of teaching in yielding positive student psychological, behavioural or benefit 

outcomes. Rather active instruction yields more positive effects”. Hasil dari 

penelitian mengindikasikan bahwa perintah yang pasif bukanlah gaya yang efektif 

dalam mengajar untuk menghasilkan psokologis siswa yang positif, perilaku yang 

positif atau hasil yang menguntungkan bagi siswa. Isntruksi yang lebih aktif justru 

akan menghasilkan efek yang lebih positif bagi siswa. Hal tersebut jelas 

menggambarkan bahwa pembelajaran yang aktif merupakan proses pembelajaran 

yang penting. 

2.2.7 Model Pembelajaran Examples Non Examples 

Model examples non examples adalah model yang menggunakan media 

gambar dalam penyampaian materi pembelajaran yang bertujuan mendorong siswa 

untuk belajar berfikir kritis dengan jalan memecahkan permasalahan-permasalahan 

yang terkandung dalam contoh-contoh gambar yang disajikan (Santoso, 2011) 

Penggunaan media gambar ini disusun dan dirancang agar anak dapat 

menganalisis gambar tersebut menjadi sebuah bentuk dikripsi singkat mengenai 

apa yang ada di dalam gambar. Penggunaan model pembelajaran examples non 

examples ini lebih menekankan pada konteks analisis siswa. Model ini biasa 
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digunakan di kelas tinggi, namun dapat juga digunakan di kelas rendah dengan 

menekankan aspek psikologis dan tingkat perkembangan siswa kelas rendah. 

Strategi yang diterapkan dari model ini bertujuan untuk mempersiapkan 

siswa secara cepat dengan menggunakan dua hal yang terdiri dari examples dan 

non examples dari suatu definisi konsep yang ada, dan meminta siswa untuk 

mengklasifikasikan keduanya sesuai dengan konsep yang ada, yaitu berupa: (1) 

Examples memberikan gambaran akan sesuatu yang menjadi contoh akan suatu 

materi yang sedang dibahas, sedangkan (2) Non examples memberikan gambaran 

akan sesuatu yang bukanlah contoh dari suatu materi yang sedang dibahas. 

Menurut Buehl (1996) dalam Santoso (2011) keuntungan dari model 

examples non examples antara lain: (1) Siswa berangkat dari satu definisi yang 

selanjutnya digunakan untuk memperluas pemahaman konsepnya dengan lebih 

mendalam dan lebih komplek; (2) Siswa terlibat dalam satu proses discovery 

(penemuan), yang mendorong mereka untuk membangun konsep secara progresif 

melalui pengalaman dari examples non examples; (3) Siswa diberi sesuatu yang 

berlawanan untuk mengeksplorasi karakteristik dari suatu konsep dengan 

mempertimbangkan bagian non examples yang dimungkinkan masih terdapat 

beberapa bagian yang merupakan suatu karakter dari konsep yang telah dipaparkan 

pada bagian examples. 

Langkah-langkah pembelajaran model examples non examples menurut 

Suprijono (2012: 125) yaitu: 

(1) Guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

(2) Guru menempelkan gambar di papan atau ditayangkan melalui OHP. 
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(3) Guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan pada siswa untuk 

memperhatikan/menganalisis gambar. 

(4) Melalui diskusi kelompok 2-3 orang siswa, hasil diskusi dari analisis 

gambar tersebut dicatat pada kertas. 

(5) Tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya. 

(6) Mulai dari komentar/hasil diskusi siswa, guru mulai menjelaskan 

materi sesuai tujuan yang ingin dicapai. 

(7) Kesimpulan. 

2.2.8 Hakikat IPA 

Carin dan Sund (1993) dalam Puskur Depdiknas (2006) mendefinisikan 

IPA  sebagai  “pengetahuan yang sistematis dan tersusun secara teratur, berlaku 

umum (universal), dan berupa kumpulan data hasil observasi dan eksperimen”. 

IPA merupakan usaha manusia dalam memahami alam semesta melalui 

pengamatan yang tepat (correct) pada sasaran, serta menggunakan prosedur yang 

benar (true), dan dijelaskan dengan penalaran yang sahih (valid) sehingga 

dihasilkan kesimpulan yang betul (truth). Jadi IPA menurut Sutrisno (2007: 1.19) 

mengandung tiga hal: (1) Proses, yaitu usaha yang dilakukan oleh manusia untuk 

memahami alam semesta; (2) Prosedur, yaitu berupa pengamatan yang  tepat dan 

prosedurnya benar; (3) Produk, yaitu berupa kesimpulan yang betul.  

2.2.9 Pembelajaran IPA di SD 

Pembelajaran merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia yang 

sekaligus membedakan manusia dengan hewan. Hewan juga belajar tetapi lebih 

ditentukan oleh insting. Sedangkan bagi manusia, belajar berarti rangkaian 

kegiatan menuju pendewasaan guna menuju kehidupan yang lebih berarti. Oleh 
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karena itu, berbagai pandangan yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan 

proses budaya untuk mengangkat harkat dan martabat manusia dan berlangsung 

sepanjang hayat. Dalam hal ini pendidikan IPA juga memegang peranan yang 

menentukan bagi perkembangan manusia karena IPA berhubungan dengan cara 

mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA tidak hanya penguasaan 

kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-

prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan (Widodo, dkk 2007: 1). 

Ilmu Pengetahuan Alam merupakan mata pelajaran di SD yang bertujuan 

agar siswa mempunyai pengetahuan, gagasan dan konsep yang terorganisasi 

tentang alam sekitar, yang diperoleh dari pengalaman melalui serangkaian proses 

ilmiah antara lain penyelidikan, penyusunan dan penyajian gagasan-gagasan. 

Menurut Sulistyorini (2007) IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang 

alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan 

sistematis dan IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa 

fakta-fakta, konsep-konsep atau prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan proses 

penemuan. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan pembelajaran IPA adalah 

ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam dengan melakukan 

observasi, eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori agar siswa mempunyai 

pengetahuan, gagasan dan konsep yang terorganisasi tentang alam sekitar, yang 

diperoleh dari pengalaman melalui serangkaian proses ilmiah antara lain 

penyelidikan, penyusunan dan penyajian gagasan-gagasan. 
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2.2.10 Karakteristik Siswa SD 

Anak usia SD, yaitu antara 6 sampai 12 tahun banyak mengalami 

perubahan baik fisik maupun mental hasil perpaduan faktor intern maupun 

pengaruh dari luar. Menurut Piaget (dalam Sumantri 2001: 2.12), pada tahap 

operasional konkret anak-anak mampu berpikir operasional, mereka dapat 

mempergunakan berbagai simbol, melakukan berbagai bentuk operasional, yaitu 

kemampuan aktivitas mental sebagai kebalikan dari aktivitas jasmani yang 

merupakan dasar untuk mulai berpikir dalam aktivitasnya.   

Menurut Nursidik (2007) mengemukakan ada empat karakteristik anak SD, 

yaitu:  

2.2.10.1 Senang bermain 

Karakteristik ini menuntut guru SD untuk melaksanakan kegiatan 

pendidikan yang bermuatan permainan lebih–lebih untuk kelas rendah. Guru SD 

seyogyanya merancang model pembelajaran yang memungkinkan adanya unsur 

permainan di dalamnya. Guru hendaknya mengembangkan model pengajaran yang 

serius tapi santai. Penyusunan jadwal pelajaran hendaknya diselang saling antara 

mata pelajaran serius seperti IPA, Matematika, dengan pelajaran yang 

mengandung unsur permainan seperti pendidikan jasmani, atau Seni Budaya dan 

Keterampilan (SBK). 

2.2.10.2 Senang bergerak  

Orang dewasa dapat duduk berjam-jam, sedangkan anak SD dapat duduk 

dengan tenang paling lama sekitar 30 menit. Oleh karena itu, guru hendaknya 

merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak berpindah atau 
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bergerak. Menyuruh anak untuk duduk rapi untuk jangka waktu yang lama, 

dirasakan anak sebagai siksaan. 

2.2.10.3 Senang bekerja dalam kelompok 

Dari pergaulanya dengan kelompok sebaya, anak belajar aspek-aspek yang 

penting dalam proses sosialisasi.Hal tersebut seperti belajar memenuhi aturan-

aturan kelompok, belajar setia kawan, belajar tidak tergantung pada diterimanya di 

lingkungan, belajar menerimanya tanggung jawab, belajar bersaing dengan orang 

lain secara sehat (sportif), mempelajarai olah raga.  

2.2.10.4 Senang merasakan atau melakukan atau memperagakan sesuatu secara 

langsung. 

Bagi anak SD, penjelasan guru tentang materi pelajaran akan lebih 

dipahami jika anak melaksanakan sendiri, sama halnya dengan memberi contoh 

bagi orang dewasa.  

Melihat keempat karakterisitik di atas, guru dapat memanfaatkan 

karakteristik ini untuk menerapkan pembelajaran yang ada di SD. Guru dapat 

mengajak anak untuk turut aktif bermain dalam pembelajaran di kelas sehingga 

siswa turut terlibat secara penuh dalam pembelajaran yang bermakna. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Mata pelajaran IPA merupakan mata pelajaran yang mengajarkan tentang 

objek-objek konkret yang ada di sekitar siswa Sekolah Dasar. Dengan adanya 

pelajaran IPA, diharapkan membuat siswa Sekolah Dasar memiliki sifat ilmiah, 

kreatif, dan sosial. Oleh karena itu, guru diharapkan dapat menggunakan model 

pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik siswa SD agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. Namun pada kenyataan yang ada di SD Negeri 1 



28 
 

 
 

Toyareka Kabupaten Purbalingga tidaklah demikian. Guru kelas IV SD Negeri 1 

Toyareka masih menggunakan model pembelajaran konvensional. Penggunaan 

model pembelajaran konvensional cenderung membuat siswa bosan dan kurang 

menarik minat belajar siswa. Oleh sebab itu, penggunaan model pembelajaran 

yang lebih kreatif akan menarik minat belajar para siswa. Satu hal yang perlu 

diperhatikan dalam pemilihan model pembelajaran adalah kesesuaian dengan 

materi pelajaran. 

Materi pengelolaan sumber daya alam yang dibahas dalam penelitian ini 

menggunakan model pembelajaran Examples Non Examples. Model ini telah 

dipertimbangkan dan mempunyai kecocokan dengan materinya. Model 

pembelajaran Examples Non Examples adalah model pembelajaran yang 

menggunakan media gambar dalam penyampaian materi pelajaran. Dengan 

penggunaan gambar ini, siswa akan memiliki gambaran yang jelas tentang materi 

yang mereka pelajari. Mata pelajaran IPA dengan materi pengelolaan sumber daya 

alam adalah materi pelajaran yang membutuhkan banyak contoh gambar dalam 

pembelajarannya. Selain itu, model ini melibatkan siswa secara penuh di dalam 

proses pembelajaran sehingga dapat memberikan pembelajaran yang bermakna 

pada siswa karena siswa termotivasi dalam melaksanakan pembelajaran yang 

menarik dan terlibat penuh dari awal persiapan pembelajaran hingga evaluasi 

pembelajaran. Alasan di atas menjelaskan bahwa model pembelajaran Examples 

Non Examples dikatakan mampu meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran 

IPA, serta efektif dalam proses belajar mengajar di kelas dibandingkan dengan 

menggunakan model pembelajaran konvensional. 
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2.4 Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono 2011: 99).   

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka diajukan hipotesis penelitian 

yang berupa hipotesis tindakan dan hipotesis statistik. 

2.4.1 Hipotesis Tindakan 

Penggunaan model examples non examples  dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran IPA pada materi pokok Pengelolaan Sumber 

Daya Alam. 

2.4.2 Hipotesis Statistik 

(1)  Hipotesis Nol (Ho) 

Tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa kelas IV antara 

pembelajaran yang menggunakan model examples non examples dan 

pembelajaran konvensional. 

Ho: µ1 = µ2 (tidak beda). 

(2)  Hipotesis Akhir (Ha) 

Terdapat perbedaan hasil belajar siswa kelas IV antara 

pembelajaran yang menggunakan model examples non examples dan 

pembelajaran konvensional. 

Ho: µ1 ≠ µ2 (berbeda). 
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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN  

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian eksperimen 

dengan menggunakan desain penelitian berupa quasi experimental design. Quasi 

experimental design merupakan pengembangan dari true experimental design. 

Desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya 

untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan 

eksperimen (Sugiyono 2011: 113). Bentuk quasi experimental design yang 

digunakan adalah nonequivalent control group design. Pada desain ini, kelompok 

eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random, dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan: 

O1 :   pretest kelompok eksperimen sebelum diberi perlakuan. 

O2 :  postest kelompok eksperimen yang diberi perlakuan model pembelajaran 

examples non examples. 

X :   perlakuan yang diberikan  

O3 :   pretest kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan. 

O1      X     O2 

 O3       O4 
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O4 : postest kelompok kontrol yang tidak diberikan perlakuan model  

pembelajaran examples non examples. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi dan sampel dalam penelitian ini akan dijelaskan secara lebih rinci 

sebagai berikut: 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2011: 119). Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SD Negeri 1 Toyareka 

Kabupaten Purbalingga. Anggota populasi terdiri dari dua kelas yaitu kelas paralel 

dengan anggota populasi sejumlah 49 siswa, yang terbagi menjadi: 

Kelas IV A : 24 siswa 

Kelas IV B : 25 siswa 

Alasan penentuan populasi tersebut dikarenakan SD Negeri 1 Toyareka 

memiliki kelas paralel dengan harapan karakteristik pembelajaran dan kemampuan 

awal siswa sebanding dan tidak memilki perbedaan yang signifikan.  

3.2.2 Sampel 

Menurut Sugiyono (2011: 120), sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu non probability sampling. Teknik 

non probability sampling yang akan digunakan adalah sampling jenuh. Sampling 

jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan 

sebagai sampel (Sugiyono 2011: 126). 
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3.3 Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel terikat dan 

variabel bebas. Berikut ini adalah variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian, 

yaitu: 

3.3.1   Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas (Sugiyono 2011: 64). Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 1 Toyareka pada 

pembelajaran IPA materi pengelolaan sumber daya alam. 

3.3.2. Variabel Bebas 

Menurut Sugiyono (2011: 64), variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas yaitu pembelajaran 

materi pengelolaan sumber daya alam menggunakan model pembelajaran 

examples non examples. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti ada 4 teknik, yaitu 

dokumenasi, wawancara tidak terstruktur, observasi, dan tes. Berikut adalah 

penjelasan mengenai teknik pengumpulan data yaitu: 

3.4.1 Dokumentasi  

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono 

2011: 326). Jadi pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun tulisan, 
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gambar, atau karya-karya monumental atau memanfaatkan dokumen yang sudah 

ada. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mencari data jumlah 

siswa kelas IV SD Negeri 1 Toyareka Kabupaten Purbalingga Tahun Ajaran 

2012/2013. Data jumlah siswa kelas IV di SD Negeri 1 Toyareka meliputi data 

jumlah siswa di kelas IV A dan data jumlah siswa di kelas IV B. Jumlah dan daftar 

nama siswa kelas IV di SD Negeri 1 Toyareka selengkapnya ada pada lampiran 1. 

3.4.2 Wawancara Tidak Terstruktur 

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana 

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya (Sugiyono 2011: 191). 

Wawancara tidak terstruktur ini digunakan peneliti untuk memperoleh data awal 

dari penelitian yaitu berupa model pembelajaran apakah yang digunakan guru 

selama ini. Selain itu, wawancara juga peneliti gunakan untuk mengklarifikasi dan 

melengkapi data jika ada perbedaan antara data yang tertulis dan data yang 

sebenarnya. 

3.4.3 Observasi 

Menurut Sugiyono (2011: 196), teknik pengumpulan data dengan observasi 

digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-

gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Sudjana (1999: 

84) juga mengungkapkan bahwa observasi atau pengamatan sebagai alat penilaian 

banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses 

terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi yang sebenarnya 

maupun dalam situasi buatan. Dengan kata lain, observasi dapat mengukur atau 

menilai hasil dan proses belajar siswa. Misalnya tingkah laku siswa pada waktu 
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belajar, tingkah laku guru pada waktu mengajar, kegiatan diskusi siswa, partisipasi 

siswa dalam simulasi, dan penggunaan alat peraga pada waktu mengajar. Begitu 

pula pada penelitian ini, observasi digunakan untuk menilai kegiatan belajar siswa 

apakah penggunaan model examples non examples muncul dalam kegiatan 

pembelajaran atau tidak dengan menggunakan lembar observasi. 

3.4.4 Tes  

Menurut Sudjana (1999: 35), tes pada umumnya digunakan untuk menilai 

dan mengukur hasil belajar siswa, terutama hasil belajar kognitif berkenaan 

dengan penguasaan bahan pengajaran sesuai dengan tujuan pendidikan dan 

pengajaran. Dalam penelitian ini tes berfungsi untuk mengukur hasil belajar siswa 

kelas IV SD Negeri 1 Toyareka Kabupaten Purbalingga dengan materi 

pengelolaan sumber daya alam dari kedua kelompok setelah masing-masing 

memperoleh perlakuan. Bentuk tes yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tes 

pilihan ganda dengan jumlah 12 soal dengan empat alternatif jawaban.  

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena 

alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono 2011: 148). Di dalam sebuah 

penelitian pasti membutuhkan instrumen penelitian guna menjadi alat ukur untuk 

memperoleh data penelitian. Beberapa instrumen penelitian yang dibutuhkan 

dalam penelitian yaitu kisi-kisi soal, soal-soal tes, lembar jawab tes, kunci jawaban 

tes, pedoman penilaian, dan lembar pengamatan. 

Sebelum soal-soal tes digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa, 

terlebih dahulu soal tersebut diuji cobakan kepada siswa diluar sampel yaitu siswa 

kelas V SD Negeri 1 Toyareka Kabupaten Purbalingga. Uji coba (try out) ini 
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dimaksudkan agar diperoleh instrumen yang valid dan reliabel sehingga nantinya 

diperoleh hasil penelitian yang valid dan reliabel. Langkah dalam pengujian 

instrumen ini terdiri dari: 

3.5.1 Validitas 

Validitas adalah suatu alat ukur yang menunjukan tingkat kevaalidan atau 

kesahihan suatu instrumen (Arikunto 2010: 211). Suatu instrumen yang valid atau 

sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid 

memiliki validitas rendah. Ada dua jenis validitas untuk instrumen penelitian, 

yaitu: 

3.5.1.1 Validitas logis  

Validitas logis adalah validitas yang dinyatakan berdasarkan hasil 

penalaran. Untuk pengujian validitas logis dilakukan dengan cara menilai 

kesesuaian butir-butir soal dengan kisi-kisi- soal yang telah dibuat sebelumnya. Uji 

validitas dilakukan untuk mengetahui kesahihan dari instrumen pengambil data 

sehingga instrumen yang digunakan dapat benar-benar mengukur apa yang 

seharusnya diukur. Instrumen yang akan digunakan untuk mengambil data 

kuantitatif berupa hasil belajar siswa yaitu soal pilihan ganda berjumlah 12 butir 

soal. Untuk kepentingan uji coba soal maka peneliti membuat 40 butir soal untuk 

diujicobakan kepada siswa kelas V SD Negeri 1 Toyareka Purbalingga. 

Sebelum diujicobakan, semua butir soal tersebut terlebih dahulu dinilai dan 

divalidasi oleh penilai ahli. Proses pengujian validitas logis melibatkan 3 penilai 

ahli yaitu Drs. Daroni, M.Pd. (pembimbing 1), Drs. Akhmad Junaedi, M.Pd. 

(pembimbing 2) dan Supriyati, S.Pd. SD (guru kelas IV). Setelah penilai ahli 
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menyatakan bahwa semua butir soal sudah valid dan layak untuk diujicobakan, 

maka dilakukan uji coba kepada siswa kelas VA SD Negeri 1 Toyareka 

Purbalingga sejumlah 20 siswa pada tanggal 19 April 2013. 

3.5.1.2 Validitas empirik  

Validitas empirik adalah validitas yang dinyatakan berdasarkan hasil 

pengalaman. Sebuah instrumen penelitian dikatakan memiliki validitas, apabila 

sudah teruji dari pengalaman. Dengan demikian, syarat instrumen dikatakan 

memiliki validitas apabila sudah dibuktikan melalui pengalaman, yaitu melalui 

sebuah uji coba (Abdurahman, dkk 2011: 49).  

Untuk mengetahui validitas item soal, peneliti menghitung menggunakan 

SPSS versi 20. Setelah soal diujicobakan kemudian dilakukan uji validitas dengan 

menggunakan program SPSS versi 20. Hasil dari uji validitas menunjukkan 

terdapat 24 soal valid yaitu butir soal nomor 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 40. Butir soal nomor 4, 10, 12, 14, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 32, 33, 37, 38, 39 merupakan butir soal yang tidak valid. Hasil 

penghitungannya selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 9, dan untuk data 

butir-butir soal uji coba yang memenuhi syarat valid dapat dilihat pada tabel 3.1 

berikut: 

Tabel 3.1 Hasil Uji Validitas Item Soal 

Keterangan Soal Valid Soal Tidak Valid 

Nomor Soal 

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 
13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 
40 

4, 10, 12, 14, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 32, 33, 37, 
38, 39 

Jumlah 24 butir soal 16 butir soal 
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3.5.2 Reliabilitas 

Reliabilitas mengandung pengertian bahwa suatu instrumen dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai pengumpul data karena instrumen tersebut 

sudah baik. Apabila datanya memang sesuai dengan kenyataannya, maka berapa 

kali pun diambil tetap akan sama. Reliabilitas menunjuk pada tingkat keterandalan 

sesuatu. Reliabel artinya dapat dipercaya, dapat diandalkan (Iskandarwassid 2009: 

186). Untuk mengetahui reabilitas perangkat tes soal bentuk pilihan ganda pada 

penelitian ini dilakukan dengan teknik konsistensi internal dengan menggunakan 

uji Cronbach’s Alpha pada program SPSS versi 20 dengan menetapkan taraf 

signifikan 5%.  

Uji reliabilitas yang peneliti lakukan hanya pada soal yang sudah 

dinyatakan valid. Berdasarkan uji validitas, ada 24 soal yang dinyatakan valid 

maka hanya 24 soal tersebut akan yang akan diuji reliabilitasnya. Pengujian 

reliabilitas instrumen ini menggunakan teknik konsistensi internal dengan uji 

Cronbach’s Alpha. Untuk penghitungannya secara lengkap menggunakan SPSS 

versi 20. Hasil uji reliabilitas tiap butir soal yang diperoleh setelah data dihitung 

dengan menggunakan program SPSS versi 20 selengkapnya ada pada lampiran 10. 

Berdasarkan uji reliabilitas dengan rumus Cronbach’s Alpha dengan menggunakan 

program SPSS versi 20 dapat disimpulkan nilai reliabilitas dengan rumus 

Cronbach’s Alpha dari 24 butir soal yang diujikan yakni sebesar 0,897. 

Tabel 3.2 Hasil Uji Reliabilitas 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items

,897 24
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Untuk pengujian reliabilitas biasanya menggunakan batasan tertentu. 

Menurut Sugiyono (2011: 184) suatu instrumen dinyatakan reliabel bila koefisien 

reliabilitasnya minimal 0,6. Nilai Cronbach’s Alpha menunjukkan nilai 0,897 dan 

jika mengacu pada pendapat Sugiyono berarti nilai 0,897 di atas 0,6 yang berarti 

baik, sehingga instrumen soal sudah terbukti reliabel. 

3.5.3 Analisis Tingkat Kesukaran Soal 

Selain uji validitas dan reliabilitas, untuk memperoleh soal yang baik juga 

perlu adanya keseimbangan dari tingkat kesukaran soal tersebut. Keseimbangan 

yang dimaksud yakni jumlah antara soal mudah, sedang, dan sukar proporsional. 

Oleh karena itu, diperlukan analisis tingkat kesukaran soal. Analisis tingkat 

kesukaran soal dapat dilakukan bila soal diujicobakan terlebih dahulu. Untuk 

mengetahui tingkat kesukaran soal digunakan rumus: 

P =   

P  = indeks/taraf kesukaran untuk tiap soal 

B  = banyaknya siswa yang menjawab benar setiap butir soal 

Js = banyaknya siswa yang memberikan jawaban soal 

Kriteria yang digunakan adalah semakin kecil indeks yang diperoleh, 

makin sulit soal tersebut, dan sebaliknya. Kriteria indeks kesukaran soal yang 

dipakai yakni sebagai berikut: 

0 -   0,30 = soal kategori sukar 

0,31 -   0,70 = soal kategori sedang 

0,71 -   1,00 = soal kategori mudah 

(Arikunto, 2012: 223) 
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Soal yang telah melalui uji validitas dan uji reliabilitas, kemudian diuji 

taraf kesukaran untuk soal tersebut. Soal diuji taraf kesukarannya dengan tujuan 

supaya taraf kesukaran soal yang akan dijadikan instrumen penelitian dapat 

diketahui. Jumlah taraf kesukaran 12 soal harus sesuai dengan persentase yang 

dibutuhkan. Persentase yang peneliti gunakan yaitu 3:5:2, artinya 30% soal (4 butir 

soal) dengan taraf kesukaran mudah, 50% soal (6 butir soal) dengan taraf 

kesukaran sedang, dan 20% soal (2 butir soal) dengan taraf kesukaran sukar 

(Sudjana 2009: 136). 

Dari hasil penghitungan menggunakan rumus di atas, diperoleh taraf 

kesukaran pada masing-masing soal. Berdasarkan penghitungan tersebut juga 

terlihat soal yang memilik taraf kesukaran mudah, sedang dan sukar.  Berikut hasil 

penghitungan taraf kesukaran untuk 24 soal pada tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Soal 

Keterangan Kriteria 
Mudah Sedang Sukar 

Nomor Soal 2, 13, 28, 31, 36, 
40  

1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 
15, 16, 17, 18, 19, 
20, 29, 34, 35 

9, 30 

Jumlah 6 butir soal 16 butir soal 2 butir soal 
 

3.5.4 Analisis Daya Pembeda Soal 

Daya pembeda soal merupakan kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang pandai (siswa yang mempunyai kemampuan tinggi) dengan 

siswa yang kurang pandai (siswa yang mempunyai kemampuan rendah). Fungsi 

dari daya beda itu adalah mendeteksi perbedaan individual yang sekecil-kecilnya 

di antara para subjek tes (Azwar dalam Hendriyansyah 2010).  



40 
 

 
 

Indeks daya pembeda dihitung atas dasar pembagian kelompok menjadi 

dua bagian, yaitu kelompok atas yang merupakan kelompok peserta tes yang 

berkemampuan tinggi dengan kelompok bawah yang merupakan kelompok peserta 

tes yang berkemampuan rendah. 

Rumus yang digunakan yaitu: 

D =  -  

Keterangan: 

D = daya beda 

BA = siswa kelompok atas yang menjawab soal benar 

BB = siswa kelompok bawah yang menjawabsoal benar 

JA = jumlah isswa kelompok atas 

JB = jumlah siswa kelompok bawah 

Kriteria yang digunakan yakni: 

D = 0,00 – 0,20 maka soal tidak baik 

D = 0,21 – 0,40 maka soal cukup 

D = 0,41 – 0,70 maka soal baik 

D = 0,71 – 1,00 maka soal sangat baik 

 Dalam penghitungannya, daya pembeda butir soal dihitung dengan cara 

mengelompokkan peserta didik pada kelas uji coba menjadi dua kelompok. 

Pembagian dua kelompok tersebut dimulai dengan mengurutkan jumlah nilai 

tertinggi hingga jumlah nilai terendah. Setelah kelas tersebut diurutkan, kemudian 

urutan nilai dalam kelas uji coba tersebut dibagi ke dalam kedua kelompok, yaitu 

kelompok atas dan kelompok bawah. Pada kelompok atas, proporsi peserta didik 

(PA) dihitung dari membagi jumlah peserta didik yang menjawab benar di 
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kelompok atas dengan jumlah semua peserta didik pada kelas atas. Sedangkan 

pada kelompok bawah, proporsi peserta didik (PB) dihitung dengan membagi 

jumlah peserta didik yang menjawab benar di kelompok bawah dengan jumlah 

semua peserta didik pada kelas bawah. Langkah berikutnya yang dilakukan yaitu 

mengurangkan hasil proporsi peserta didik pada kelas atas (PA) dengan hasil 

proporsi pada kelas bawah (PB), sehingga dapat dihasilkan nilai dari daya pembeda 

untuk tiap butir soal yang akan dijadikan instrumen penelitian. 

Hasil penghitungan daya pembeda 24 soal selengkapnya ada pada lampiran 

12, sedangkan berikut nilai daya pembeda 24 butir soal yang dapat dilihat pada 

tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Hasil Analisis Daya Pembeda Soal 

Keterangan Kriteria 
Sangat Baik Baik Cukup Tidak Baik 

Nomor Soal - 3, 5, 7, 16, 
17, 18, 20, 
29, 35, 36, 40 

1, 2, 6, 8, 9, 
11, 13, 15, 
19, 28, 30, 
31, 34 

- 

Jumlah Tidak ada 11 butir soal 13 butir soal Tidak ada 
 

 Berdasarkan analisis daya pembeda 24 butir soal di atas, diperoleh hasil 

klasifikasi daya pembeda tiap butir soal. Hasil klasifikasi daya pembeda tiap butir 

soal memiliki klasifikasi cukup dan baik. Dari 24 soal tidak ada yang memiliki 

daya beda yang tidak baik, sehingga 12 soal yang akan peniliti gunakan untuk 

instrumen penelitian dapat diambil dari data dengan dengan daya beda cukup dan 

baik. 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1   Deskripsi Data 

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu berupa data 

kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data kualitatif 

yang diangkakan (Sugiyono 2011: 6). Data kuantitatif dalam penelitian ini yaitu 

berupa hasil belajar siswa yang termasuk dalam rasio. 

Data kualitatif pada penelitian ini berupa lembar observasi model examples 

non examples yang digunakan selama pelaksanaan pembelajaran pada kelas 

eksperimen. Penggunaan lembar observasi ini untuk menilai apakah pelaksanaan 

pembelajaran yang peneliti lakukan sudah sesuai dengan langkah-langkah 

pembelajaran model examples non examples dan sudah sebesar apakah kesesuaian 

penggunaan model tersebut. Sedangkan data kuantitatifnya yaitu data rasio berupa 

prosentase nilai observasi model examples non examples. 

Deskripsi data yang disajikan berguna untuk memberikan gambaran secara 

umum mengenai penyebaran data yang diperoleh di lapangan. Data dalam 

penelitian ini yakni data hasil belajar IPA materi Pengelolaan Sumber Daya Alam 

siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 1 Toyareka Purbalingga. Deskripsi data yang 

disajikan meliputi: rata-rata, nilai tengah (median), nilai yang sering muncul 

(modus), simpangan baku, jangkauan, nilai terendah, dan nilai tertinggi. Deskripsi 

data hasil belajar dapat dilihat pada tabel 4.1. 
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Rata-rata nilai hasil belajar siswa pada kelompok kontrol sebesar 74,96 

dengan nilai tengah (median) 75 dan nilai yang sering muncul (modus) yaitu 75. 

Simpangan baku dari nilai hasil belajar siswa kelompok kontrol adalah sebesar 

10,39. Nilai ini menunjukkan penyimpangan nilai hasil belajar kelompok kontrol 

dari rata-rata tinggi. Nilai tertinggi dari nilai hasil belajar kelompok kontrol yaitu 

100 dan nilai terendahnya yaitu 58. Nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah 

maka akan menghasilkan jangkauan. Jangkauan berguna pada saat pembuatan 

distribusi frekuensi nilai hasil belajar. Jangkauan dari nilai hasil belajar kelompok 

kontrol sebesar 42.  

Sementara, rata-rata nilai hasil belajar siswa pada kelompok eksperimen  

sebesar 82,24 dengan nilai tengah (median) 83 dan nilai yang sering muncul 

(modus) yaitu 83. Simpangan baku dari nilai hasil belajar siswa kelompok 

eksperimen adalah sebesar 13,12. Nilai ini menunjukkan penyimpangan nilai hasil 

belajar kelompok eksperimen dari rata-rata tinggi. Nilai tertinggi dari nilai hasil 

belajar kelompok eksperimen yaitu 100 dan nilai terendahnya yaitu 58. Jangkauan 

dari nilai hasil belajar kelompok kontrol sebesar 42.  

Tabel 4.1 Deskripsi Data Hasil Belajar 

No. Ukuran Kelompok 
Kontrol Eksperimen 

1 Rata-rata (mean) 74,96 82,24 
2 Median 75 83 
3 Modus 75 83 
4 Simpangan Baku 10,39 13,12 
5 Jangkauan 42 42 
6 Nilai Terendah 58 58 
7 Nilai Tertinggi 100 100 
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4.2  Pelaksanaan Pembelajaran  

Pembelajaran IPA materi pengelolaan sumber daya alam kelompok kontrol 

dan eksperimen dilaksanakan selama dua kali pertemuan atau 4 jam pelajaran. 

Pertemuan pertama kelompok kontrol dan eksperimen dilaksanakan hari Sabtu 27 

April 2013 dengan masing-masing pertemuan selama dua jam pelajaran. 

Pembelajaran kelompok kontrol menggunakan model pembelajaran yang biasa 

digunakan guru kelas yaitu dengan model pembelajaran konvensional. Pertemuan 

pertama diawali dengan pretes, kemudian guru menyampaikan materi dengan 

berceramah. Sembari berceramah, guru melakukan tanya jawab dengan siswa 

tentang materi yang sedang diajarkan. Dalam pembelajaran ini guru menggunakan 

papan tulis sebagai media. Guru menerangkan sekaligus menulisnya pada papan 

tulis, kemudian siswa diberi kesempatan untuk mencatat apa yang ditulis guru di 

papan tulis. Pada akhir pertemuan pertama, guru memberikan pertanyaan-

pertanyaan secara lisan pada siswa untuk mengetahui sejauh mana pemahaman 

siswa.  

Pembelajaran IPA materi pengelolaan sumber daya alam pada kelompok 

eksperimen pertemuan pertama menggunakan model pembelajaran examples non 

examples yang terdiri dari beberapa langkah, tetapi sebelumnya dilakukan pretes 

pada awal pembelajaran. Di dalam pembelajaran kelompok eksperimen, peneliti 

melibatkan guru kelas untuk memberi penilaian pada lembar observasi model 

examples non examples. Lembar observasi tersebut digunakan oleh guru untuk 

menilai apakah pembelajaran yang dilakukan peneliti sudah sesuai dengan 

langkah-langkah pembelajaran examples non examples seperti yang seharusnya. 
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Langkah-langkah pembelajaran model examples non examples yang pertama, guru 

mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan materi pelajaran. Langkah kedua, 

guru menempelkan gambar di papan tulis. Langkah ketiga, guru memberi petunjuk 

dan memberi kesempatan pada siswa untuk memperhatikan dan menganalisis 

gambar. Langkah keempat, siswa melakukan diskusi dengan anggota 2-3 orang 

anak dan mencatat hasil diskusi tersebut. Langkah kelima, tiap kelompok diberi 

kesempatan membacakan hasil diskusinya. Langkah keenam, dimulai dengan 

komentar guru tentang hasil diskusi siswa, kemudian dilanjutkan dengan 

menjelaskan materi pelajaran sesuai tujuan pembelajaran. Langkah terakhir, guru 

menyimpulkan pembelajaran bersama dengan siswa. Dari hasil lembar observasi 

model examples non examples yang telah diisi oleh ibu Supriyati selaku guru kelas 

IV, menunjukkan bahwa cara mengajar yang peneliti lakukan sudah sesuai dengan 

langkah pembelajaran model examples non examples seperti seharusnya. 

Pertemuan kedua pada kelompok kontrol dan eksperimen dilaksanakan 

Selasa 30 April 2013, masing-masing pertemuan dua jam pelajaran. Pelaksanaan 

pembelajaran pertemuan kedua sama dengan pertemuan pertama. Pada akhir 

pembelajaran dilaksanakan evaluasi menggunakan tes pilihan ganda sebanyak 12 

soal untuk mengetahui hasil belajar siswa. Sedangkan kegiatan pembelajaran pada 

pertemuan kedua pada kelompok eksperimen sama dengan kegiatan pada 

pertemuan pertama. Pada akhir pembelajaran dilaksanakan evaluasi menggunakan 

tes pilihan ganda sebanyak 12 soal untuk mengetahui hasil belajar siswa.  
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4.3  Hasil Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada pembelajaran IPA kelas IV dengan materi 

pokok pengelolaan sumber daya alam. Penelitian pada kelas IVA SD Negeri 1 

Toyareka Purbalingga sebagai kelompok kontrol dilaksanakan pada hari Sabtu 27 

April 2013 dan Selasa 30 April 2013 dengan menggunakan model pembelajaran 

konvensional. Data hasil belajar kelompok kontrol dapat dilihat pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Kelompok Kontrol 

No. Kelas Interval Turus Frekuensi 
1 53 – 60 III 3 
2 61 – 68 IIIII 5 

3 69 – 76 IIIII III 8 

4 77 - 84 IIIII I 6 

5 85 - 92 I 1 

6 93 - 100  I 1 

Jumlah 24 24 
 

Data dari tabel 4.2 juga dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut: 

 
Gambar 4.1 Diagram Data Hasil Belajar Kelompok Kontrol 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

53 ‐ 60 61 ‐ 68 69 ‐ 76 77 ‐ 84 85 ‐ 92 93 ‐ 100

Nilai Perolehan Siswa Kelas Kontrol

Nilai Perolehan Siswa Kelas 
Kontrol
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Pada hari Sabtu 27 April 2013 dan Selasa 30 April 2013, penelitian 

dilaksanakan di kelas IVB SD Negeri 1 Toyareka Purbalingga sebagai kelompok 

eksperimen. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan model 

pembelajaran examples non examples. Dari pembelajaran tersebut, diperoleh data 

hasil belajar siswa sebagaimana tercantum pada tabel 4.3 dan gambar 4.2. 

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Kelompok Eksperimen 

No. Kelas Interval Turus Frekuensi 
1 53 – 60 III 3 
2 61 – 68 I 1 

3 69 – 76 IIIII  5 

4 77 - 84 IIIII III 8 

5 85 - 92 III 3 

6 93 - 100 IIIII 5 

Jumlah 25 25 
 

Data dari tabel 4.3 di atas dapat juga dilihat pada gambar 4.2 berikut: 

 
Gambar 4.2 Diagram Data Hasil Belajar Kelas Eksperimen 
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Hasil belajar mengenai nilai perolehan siswa pembelajaran IPA materi 

pengelolaan sumber daya alam di kelas eksperimen dan kelas kontrol 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 14 dan 15. 

4.3.1 Penilaian Lembar Observasi Model Examples Non Examples 

Penilaian lembar observasi model examples non examples pada 

pembelajaran di kelas IV SD Negeri 1 Toyareka dilakukan pada kelas eksperimen. 

Penilaian pelaksanaan model examples non examples dilakukan oleh guru kelas 

IVB dengan cara mengamati dan kemudian menilai pelaksanaan pembelajaran 

model examples non examples pada lembar observasi berdasarkan deskriptor yang 

sesuai. Hasil dari penilaian pembelajaran examples non examples pada kelas IVB 

mata pelajaran IPA materi pengelolaan sumber daya alam dapat dibaca pada tabel 

4.4 dan tabel 4.5 berikut: 

 

Tabel 4.4 Nilai Observasi Model Kelompok Eksperimen Pertemuan Ke-1 

Aspek yang Diamati 
Jumlah Nilai 

A B C D E F 
4 3 3 2 4 3 19 79,2% 

 

Tabel 4.5 Nilai Observasi Model Kelompok Eksperimen Pertemuan Ke-2 

Aspek yang Diamati 
Jumlah Nilai A B C D E F 

4 3 4 3 3 4 21 87,5% 

 
A  =  Kesesuaian gambar dengan materi 

B = Gambar ditempelkan pada papan tulis/diproyeksikan dengan LCD 

C  = Guru memberi petunjuk pada siswa sebelum menganalisis gambar 

D = Siswa berdiskusi secara kelompok dengan anggota 2 hingga 3 orang 
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E = Tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya 

F  =  Guru menjelaskan materi berdasarkan hasil diskusi siswa 

Dari hasil penilaian model examples non examples di atas, pertemuan 

pertama maupun kedua menunjukkan prosentase di atas 75%. Berarti 

pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti sudah menunjukkan adanya 

penggunaan model examples non examples dalam pembelajaran kelas eksperimen. 

Hasil penilaian model examples non examples untuk lebih lengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 16. 

4.4  Uji Prasyarat Analisis 

Uji prasyarat analisis ini dilakukan untuk menentukan langkah-langkah 

selanjutnya yaitu untuk menentukan rumus yang digunakan untuk menguji 

hipotesis. Uji prasyarat ini terdiri dari uji normalitas dan homogenitas data. Data 

yang akan diuji yaitu nilai hasil belajar dari tes pilihan ganda mata pelajaran IPA 

materi pengelolaan sumber daya alam di kelas IV SD Negeri 1 Toyareka 

Purbalingga. Uji prasyarat dalam penelitian ini meliputi: 

4.4.1 Uji Normalitas Data 

Statistik parametris bekerja berdasarkan asumsi bahwa data setiap variabel 

yang akan dianalisis berdistribusi normal. Untuk itu, sebelum peneliti 

menggunakan teknik statistik parametris, maka kenormalan data harus diuji 

terlebih dahulu. Bila data tidak normal, maka statistik parametris tidak dapat 

digunakan, untuk itu perlu digunakan statistik nonparametris.  

Uji normalitas data pada penelitian ini dihitung dengan menggunakan 

rumus Liliefors. Penghitungan uji normalitas dengan rumus Liliefors menggunakan 

program SPSS versi 20. Setelah data diproses menggunakan program SPSS versi 
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20, maka diperoleh data normalitas namun karena adanya perbedaan jumlah 

peserta didik di kelas eksperimen dan kelas kontrol uji normalitas dilakukan secara 

terpisah. Hasil penghitungan uji normalitas selengkapnya ada pada lampiran 18. 

Hasil uji normalitas data dapat dilihat pada tabel 4.6 dan tabel 4.7. 

 
Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas Data Kelas Kontrol 

 
Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

nilai_kontrol ,168 24 ,077 ,933 24 ,111 

a. Lilliefors Significance Correction 
 

Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas Data Kelas Eksperimen 
 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

nilai_eksperimen ,163 25 ,085 ,908 25 ,028

a. Lilliefors Significance Correction 

 
Data berdistribusi normal jika nilai signifikansi (sig.) pada kolom 

Kolmogorov-Smirnov lebih dari 0,05. Dapat dilihat pada tabel 4.6 dan tabel 4.7 di 

atas, bahwa signifikansi data kelas kontrol di SD Negeri 1 Toyareka yaitu 0,077 

dan signifikansi data kelas eksperimen di SD Negeri 1 Toyareka yaitu 0,085. 

Berdasarkan kedua nilai signifikansi kelas kontrol dan eksperimen diperoleh nilai 

normalitas data yang lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

penelitian berdistribusi normal. Setelah normalitas data diperoleh, langkah 

selanjutnya menghitung homogenitas data. 
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4.4.2 Uji Homogenitas Data 

Penghitungan homogenitas data dilakukan setelah data diketahui 

berdistribusi normal, jika data tidak berdistribusi normal maka tidak perlu 

menghitung uji homogenitas. Untuk mengetahui homogenitas data, proses 

penghitungannya menggunakan SPSS versi 20. Homogen tidaknya sebuah data 

dapat dilakukan dengan cara melihat kolom signifikansi pada baris based on mean, 

apabila nilai signifikansi data lebih dari 0,05 maka data tersebut dinyatakan 

homogen. Hasil penghitungan uji homogenitas selengkapnya pada lampiran 19. 

Hasil penghitungan uji homogenitas data sebagai berikut: 

Tabel 4.8 Hasil Uji Homogenitas Data 
 

Test of Homogeneity of Variance 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

nilai 

Based on Mean 1,173 1 47 ,284 

Based on Median ,943 1 47 ,337 

Based on Median and with 

adjusted df 
,943 1 45,094 ,337 

Based on trimmed mean ,957 1 47 ,333 

 
Nilai signifikansi tabel di atas diketahui sebesar 0,284, maka nilai 

signifikansi lebih dari 0,05. Dengan demikian dapat diketahui bahwa data 

homogen. Setelah data diketahui homogen, maka langkah berikutnya yaitu 

pengujian hipotesis. 

4.4.3 Uji Hipotesis (Uji t) 

Analisis data akhir ekperimen yaitu untuk menguji hasil belajar siswa mata 

pelajaran IPA materi pengelolaan sumber daya alam dari kedua kelompok setelah 

masing-masing memperoleh perlakuan yang berbeda. Persyaratan yang harus 
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dipenuhi pada analisis data ini menggunakan uji-t yang menunjukkan adanya 

perbedaan persentasi antara kedua kelompok yang akan dibandingkan. 

Adapun Cara pengitungannya menggunakan program SPSS versi 20. Jika 

data yang diuji ternyata berdistribusi tidak normal maka analisis akhir cukup 

menggunakan uji nonparametris yaitu dengan uji U Mann Whitney. Guna uji ini 

untuk menguji kemampuan generalisasi (signifikansi hasil penelitian yang berupa 

perbandingan keadaan variabel dari dua rata-rata sampel). 

Uji t dilakukan setelah semua penghitungan persyaratan terpenuhi. Uji t ini 

berfungsi untuk mengetahui kesimpulan penelitian. Hipotesis mana yang diterima 

diketahui lewat uji t ini. Pada uji t ini, ada beberapa ketentuan yang harus 

dijadikan pedoman. Ketentuan tersebut yaitu: jika thitung < ttabel atau signifikansi > 

0,05, maka Ho diterima dan jika thitung  ttabel atau signifikansi  0,05 maka Ho 

ditolak. Penghitungan uji t menggunakan SPSS versi 20 sebenarnya sama dengan 

cara mengetahui homogenitas data. Tabel lengkap penghitungan uji t dan 

homogenitas terdapat pada lampiran 20. Setelah dilakukan penghitungan melalui 

rumus independent sample t test dengan menggunakan SPSS versi 20 diperoleh 

hasil penghitungan uji t sebagai berikut:  

Tabel 4.9 Hasil Uji Hipotesis 
 

Independent Samples Test 
 Levene's 

Test for 
Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

nilai 

Equal 
variances 
assumed 

1,173 ,284 2,149 47 ,037 7,282 3,389 ,464 14,099

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

2,159 45,407 ,036 7,282 3,373 ,490 14,073
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sampel sebanyak 49 orang, 

maka nilai derajat kebebasan (dk) = n – 2 = 49 – 2 = 47 dan taraf kesalahan 5% 

untuk uji 2 fihak maka dapat diketahui nilai ttabel = 2,000. Berdasarkan tabel data di 

atas, dapat diketahui bahwa nilai thitung = 2,149 dan signifikansinya sebesar 0,037. 

Dari hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa 2,168 > 2,000 atau thitung  > 

ttabel dan 0,037  < 0,05 atau nilai signifikansi  < 0,05. Berdasarkan ketentuan yang 

berlaku untuk pengujian hipotesis, maka Ho ditolak. Jadi, kesimpulan dari 

penelitian ini yaitu ada perbedaan hasil belajar yang signifikan antara siswa pada 

kelas yang menggunakan model examples non examples dan yang tidak. 

4.5  Pembahasan 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keefektifan penggunaan model 

pembelajaran examples non examples dibandingkan dengan model pembelajaran 

konvensional terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi 

pengelolaan sumber daya alam. Kefektifan penggunaan model pembelajaran 

examples non examples dapat dilihat dari perbandingan hasil belajar siswa pada 

kelas kontrol dan kelas eksperimen. Pembahasan hasil belajar siswa akan 

dijelaskan sebagai berikut: 

4.5.1 Hasil Belajar Siswa 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa nilai hasil belajar siswa 

pada pembelajaran IPA dengan menggunakan model pembelajaran examples non 

examples lebih besar daripada nilai hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA 

yang tidak menggunakan model pembelajaran examples non examples. 

Perbandingan perolehan nilai siswa dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut: 
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Gambar 4.3 Diagram Perbandingan Nilai Hasil Belajar Siswa 

Melalui diagram perbandingan hasil belajar siswa di atas, dapat diketahui 

jumlah siswa yang memperoleh nilai tertentu, baik dari kelompok kontrol maupun 

kelompok eksperimen. Namun, jika hanya melihat diagram di atas belum dapat 

mengetahui kelompok mana yang lebih baik. Untuk mengetahui kelompok mana 

yang lebih baik dapat dilihat pada diagram perbandingan rata-rata nilai hasil 

belajar pada gambar 4.4 seperti berikut ini:   

 
   Gambar 4.4 Diagram Perbandingan Rata-rata Nilai Hasil Belajar 

Berdasarkan gambar 4.4, dapat diketahui bahwa rata-rata nilai kelompok 

eksperimen lebih tinggi daripada kelompok kontrol. Hal tersebut, menunjukkan 
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bahwa nilai hasil belajar pada kelas yang menerapkan model pembelajaran 

examples non examples lebih tinggi daripada yang menggunakan model 

pembelajaran konvensional.  

Setelah dilakukan analisis secara statistik dengan uji-t yang dihitung 

dengan menggunakan program SPSS versi 20, diperoleh hasil thitung > ttabel yaitu 

nilai thitung = 2,149 dan nilai ttabel = 2,000, maka 2,149 > 2,000. Nilai signifikansi 

bernilai < 0,05 yaitu sebesar 0,037. Hasil thitung > ttabel dan signifikansi 0,037 < 

0,05, maka Ho ditolak. Berarti terdapat perbedaan yang signifikan nilai hasil 

belajar siswa antara kelas yang menerapkan model pembelajaran examples non 

examples dan yang tidak.  

Hasil belajar siswa di atas menunjukkan bahwa kelas eksperimen memiliki 

nilai yang lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Hasil uji-t juga membuktikan 

terdapat perbedaan yang signifikan nilai hasil belajar siswa antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Dengan hasil penelitian di atas, maka model 

pembelajaran examples non examples berpengaruh efektif dan signifikan terhadap 

hasil belajar pada mata pelajaran IPA materi pengelolaan sumber daya alam. 

Model pembelajaran examples non examples adalah model pembelajaran 

yang membuat siswa aktif dalam proses belajar siswa. Model pembelajaran ini 

juga merupakan model pembelajaran yang menggunakan media gambar dalam 

pelaksanaannya. Dengan adanya gambar sebagai media membuat siswa belajar 

secara lebih nyata. Selain itu media gambar membuat siswa lebih berpikir kritis 

dengan jalan memecahkan permasalahan-permasalahan yang terkandung dalam 

contoh-contoh gambar yang disajikan. 
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Penggunaan media gambar pada model examples non examples tentunya 

sangat sejalan dengan teori belajar Piaget dimana siswa sekolah dasar sedang 

dalam tahapan perkembangan tingkat operasional konkret. Pada tahapan ini, siswa 

membutuhkan sesuatu yang nyata sebagai gambaran akan materi yang sedang 

dibahas. Dalam hal ini ketika media nyata tidak memungkinkan untuk didatangkan 

dalam proses pembelajaran, guru dapat menggantinya dengan media gambar agar 

siswa tetap mendapatkan gambaran dari materi yang dibahas. 

Penggunaan model examples non examples ini juga sejalan dengan 

Permendiknas No. 41 Tahun 2007 yang berisi tentang Standar Proses dimana 

proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah harus 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk 

berpartisipasi aktif, memberi ruang yang cukup untuk berkreasi, memunculkan ide 

gagasan yang selaras dengan bakat, minat, fisik dan suasana psikologi siswa. 

Proses pembelajaran pada model examples non examples memang dirancang untuk 

membuat siswa aktif dalam proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran 

menjadi lebih hidup dan akan terasa lebih menyenangkan bagi siswa. 

Strategi yang diterapkan dari model ini bertujuan untuk mempersiapkan 

siswa secara cepat dengan menggunakan 2 hal yang terdiri dari examples dan non 

examples dari suatu definisi konsep yang ada, dan meminta siswa untuk 

mengklasifikasikan keduanya sesuai dengan konsep yang ada, yaitu berupa: (1) 

Examples memberikan gambaran akan sesuatu yang menjadi contoh akan suatu 

materi yang sedang dibahas, sedangkan (2) Non examples memberikan gambaran 

akan sesuatu yang bukanlah contoh dari suatu materi yang sedang dibahas. 
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Menurut Buehl (1996) dalam Santoso (2011) keuntungan dari model 

examples non examples antara lain: (1) Siswa berangkat dari satu definisi yang 

selanjutnya digunakan untuk memperluas pemahaman konsepnya dengan lebih 

mendalam dan lebih komplek; (2) Siswa terlibat dalam satu proses penemuan 

(discovery), yang mendorong mereka untuk membangun konsep secara progresif 

melalui pengalaman dari examples non examples; (3) Siswa diberi sesuatu yang 

berlawanan untuk mengeksplorasi karakteristik dari suatu konsep dengan 

mempertimbangkan bagian non examples yang dimungkinkan masih terdapat 

beberapa bagian yang merupakan suatu karakter dari konsep yang telah dipaparkan 

pada bagian examples. 

Setiap model pembelajaran pasti punya kelemahan, begitu pula dengan 

model examples non examples. Pada model examples non examples ini, 

membutuhkan waktu yang lebih lama dalam proses pembelajarannya 

dibandingkan dengan pembelajaran di kelas biasanya. Hal tersebut dikarenakan 

siswa yang belum terbiasa untuk berkelompok dan berdiskusi sehingga proses 

diskusi membutuhkan waktu yang cukup lama. Belum lagi pada saat semua siswa 

diminta untuk membacakan hasil diskusi tentu memerlukan waktu yang lama. 

Akan tetapi untuk mencegah hal tersebut terjadi, kita harus pandai dalam membagi 

waktu pada saat proses pembelajaran sehingga model examples non examples bisa 

terlaksana dengan maksimal. Kelebihan dan kekurangan ini mengharuskan guru 

untuk menguasai model examples non examples sebelum melaksanakannya dalam 

pembelajaran. Guru yang sudah memahami model examples non examples 

nantinya dapat meminimalkan kekurangan model examples non examples. 
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Penguasaan model pembelajaran juga berlaku untuk semua model pembelajaran, 

tidak hanya pada model examples non examples saja. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1  Simpulan 

Penelitian ini telah dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 1 Toyareka 

Purbalingga dengan menggunakan kelas IV A sebagai kelas kontrol dan kelas IV 

B sebagai kelas eksperimen. Penelitian yang telah dilaksanakan tersebut 

menunjukkan bahwa: 

(1) Hasil belajar siswa yang menerapkan model examples non examples memiliki 

perbedaan dengan pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran 

konvensional. Perbedaan hasil belajar siswa ditunjukkan melalui nilai rata-rata 

hasil belajar pada kelas eksperimen yaitu 82,24 sedangkan kelas kontrol yaitu 

74,96.  

(2) Data hasil penghitungan dengan menggunakan rumus independent sample t-

test melalui program SPSS versi 20 yang telah diketahui, kemudian dianalisis. 

Hasil analisis menunjukkan model pembelajaran examples non examples 

berpengaruh efektif dan signifikan terhadap hasil belajar siswa. Pengaruh 

model pembelajaran examples non examples terhadap hasil belajar ditandai 

dengan nilai thitung > ttabel yaitu 2,149 > 2,000 serta nilai signifikan yang kurang 

dari 0,05 yaitu 0,037. Melalui hasil tersebut, rata-rata nilai hasil belajar siswa 

di kelas eksperimen lebih baik dibandingkan dengan kelas kontrol. Ini berarti 

rata-rata nilai hasil belajar siswa pada pembelajaran yang menerapkan model 

pembelajaran examples non examples lebih baik dibandingkan pembelajaran 

yang menerapkan model pembelajaran konvensional. 
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5.2  Saran 

Saran yang diberikan oleh peneliti dalam menerapkan model pembelajaran 

examples non examples ditujukan untuk beberapa pihak. Saran yang diberikan 

ditujukan bagi peserta didik, bagi guru, dan bagi kepala sekolah. Bagi siswa, 

dalam mengikuti proses diskusi hendaknya siswa menghargai siswa lain yang 

sedang tampil membacakan hasil diskusi kelompok mereka. Hal ini diharapkan 

dapat membantu siswa untuk lebih memahami materi yang sedang mereka pelajari. 

Saran yang peneliti berikan untuk guru yaitu sebaiknya guru menggunakan 

model pembelajaran examples non examples dalam pembelajaran IPA khususnya 

pada materi pengelolaan sumber daya alam supaya siswa tidak merasa bosan dan 

tidak merasa kesulitan untuk memahami materi tersebut sehingga hasil belajar 

yang diperoleh dapat lebih maksimal. Sedangkan bagi kepala sekolah untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, hendaknya kepala sekolah memberi 

kesempatan kepada guru untuk melakukan penelitian dengan menerapkan model 

pembelajaran examples non examples pada materi pengelolaan sumber daya alam, 

memberikan dukungan, dan partisipasinya, sehingga pembelajaran di sekolah 

dapat berjalan secara optimal.  

  

 

 

 

 

 



61 
 

 
 

Lampiran 1 

 

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 
UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KEMANGKON  

KABUPATEN PURBALINGGA 
SEKOLAH DASAR NEGERI 1 TOYAREKA 

Jl. Toyareka No. -  Purbalingga   53381 
   

DAFTAR NAMA SISWA KELAS IVA (Kelas Kontrol) 
TAHUN AJARAN 2012/2013 

 
No NIS Nama Siswa No NIS Nama Siswa 

1. 1956 Irfan Agus Prayoga 13. 2069 Cindy Widya S. 

2. 1976 Analia Dwi O. 14. 2070 Anugrah Cahya W. 

3. 2001 Fajri Akbar 15. 2072 Anisatul Munfaridah 

4. 1951 Eka nurrohman 16. 2076 Dimas Dwi A. 

5. 1955 Bernika Cindi W. 17. 2078 Miftahul Faozan 

6. 1966 Anggun Riska K. D. 18. 2079 Apriliani Puspitadini 

7. 1995 M. Faudzan Al Akbar 19. 2083 Arya Kurniawan 

8. 2011 Shofi Damayanti 20. 2090 Iis Septianingsih 

9. 2034 Helliyana Saputeri 21. 2095 lintang Zen 

10. 2039 Okvy Atyka T. 22. 2099 Muhamad Eldi T. 

11. 2040 Rahmat Arifin 23. 2101 Eka Nur Prasetyo 

12. 2042 Chandrika Al Dova 24. 2106 Cindy Wiji Pangesti 

 

Kepala Sekolah  

SD Negeri 1 Toyareka  

 
  
 

Sugito, S.Pd. 

                  NIP 19530804 198104 1 002 
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PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 

UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KEMANGKON  
KABUPATEN PURBALINGGA 

SEKOLAH DASAR NEGERI 1 TOYAREKA 
Jl. Toyareka No. -  Purbalingga   53381 

   

DAFTAR NAMA SISWA KELAS IVB (Kelas Eksperimen) 
TAHUN AJARAN 2012/2013 

 
No NIS Nama Siswa No NIS Nama Siswa 

1. 1956 Andri Priyadi 14. 2069 Risky Saputra 

2. 1976 Widodo 15. 2070 Hilda Asti Palupi 

3. 2001 Fita Ertama Sentosa 16. 2072 Ulin Wulandari 

4. 1951 Ragil Bowo Prasetyo 17. 2076 Ninis Yulia Prastiwi 

5. 1955 Yusuf Prastyo 18. 2078 Devilia Saputri 

6. 1966 Arif Prasetyo 19. 2079 Diaz Ryan Arfiko 

7. 1995 Ayu Desti Lestari 20. 2083 Ibnu Rio Damanto 

8. 2011 Anetiya Maryani 21. 2090 Herda Galih Pradana 

9. 2034 Ari Dwiastuti 22. 2095 Ananda Khairunnisa A. N. 

10. 2039 Ardiyan Apriyanto 23. 2099 Aji Ma’mur Widodo 

11. 2040 Eva Haryani 24. 2101 Rahman Nur Hidayah 

12. 2042 Habib Nur Iis Saputra 25. 2106 Nindia Wardani 

13.  Riski Afriani    
 

Kepala Sekolah  

SD Negeri 1 Toyareka  

  
 

Sugito, S.Pd. 

                  NIP 19530804 198104 1 002 
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Lampiran  2 

SILABUS KELAS IV SEMESTER 2 

Nama Sekolah : SD Negeri 1 Toyareka 

Mata Pelajaran : IPA` 

Kelas/Semester : IV/2 

Standar Kompetensi : 11. Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat. 

Kompetensi Dasar : 11.1.  Menjelaskan  hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan  

 

Materi Pokok Indikator Kegiatan Pembelajaran Alokasi
waktu 

Bentuk 
Penilaian Sumber Belajar

Pengelolaan 
sumber daya 
alam 

1. Menjelaskan pengertian sumber 
daya alam. 

2. Menyebutkan jenis-jenis sumber 
daya alam. 

3. Menjelaskan cara mengelola 
sumber daya alam. 

1. Tanya jawab tentang pengertian
sumber daya alam. 

2. Mencari informasi tentang 
jenis-jenis sumber daya alam 
dan cara pengelolaannya. 

3. Mencari informasi tentang 
pengelolaan sumber daya alam. 

4 jp x 
35 

menit 

Pilihan 
Ganda 

• Buku IPA 
Kelas IV 

• Buku 
referensi lain 
yang 
mendukung 

• Gambar 
sumber daya 
alam 
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Lampiran 3 

SILABUS PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan  : SD N 1 Toyareka 

Mata Pelajaran   : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester  : IV / 2 

Ruang Lingkup  : Sumber Daya Alam 

 Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit (pertemuan 1) 

Standar Kompetensi  : Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat. 

Kompetensi Dasar        : Menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan 

 

Materi Indikator 
Kegiatan 

Pembelajaran 

Media  

Penilaian Sumber Belajar 
Alokas

i 
Waktu 

Alat 
Peraga 

Cetak  

Pengelolaan 
sumber 
daya alam 

‐ Menjelaskan 
pengertian 
sumber daya 
alam. 

‐ Menyebutkan 
jenis-jenis 

1. mengkondisikan 
siswa secara fisik 
dan psikis untuk 
menerima 
pembelajaran 

2. menginformasikan 

Gambar 
jenis-
jenis 
sumber 
daya 

LKPD 

embar 
evaluasi 

1. Teknik 
penilaian
: 

      Teknik 
tes/non   
tes 

Rositawaty, S, 
dan Aris 
Muharam. 2008. 
Senang Belajar 
Ilmu 
Pengetahuan 

2 x 35 
menit 
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sumber daya 
alam  

tujuan 
pembelajaran 

3. melakukan tanya 
jawab mengenai 
materi yang 
sedang dibahas  

4. Siswa 
dikelompokkan 
dengan teman 
sebangkunya 

5. Setiap kelompok 
diberi LKPD 
untuk didiskusikan 
dengan teman 
sebangkunya 
dibantu bimbingan 
dari guru 

6. Masing-masing 
kelompok 
mempresentasikan 
hasil diskusi 

7. tanya jawab guru 
dan siswa 
membahas lembar 

alam 

 

2. Bentuk 
penilaian
: 

     tes 
tertulis 

Alam 4. Jakarta: 
Pusat Perbukuan 
 
Departemen 
Pendidikan 
Nasional. 
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kerja siswa 
8. Guru menjelaskan 

materi dan 
membetulkan 
jawaban siswa 
apabila terdapat 
kesalahan  

9. Siswa 
mengerjakan 
lembar tugas 

10. Guru 
membimbing 
siswa untuk 
menyimpulkan 
materi 
pembelajaran 
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Lampiran 4 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS KONTROL 

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar Negeri 1 Toyareka 

Mata Pelajaran : IPA  

Kelas/Semester : IV/2 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

Pelaksanaan  : Pertemuan I 

 

A. STANDAR KOMPETENSI   

11. Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat. 

B. KOMPETENSI DASAR  

11.1 Menjelaskan hubungan sumber daya alam dengan lingkungan. 

C. INDIKATOR   

‐ Menjelaskan pengertian sumber daya alam. 

‐ Menyebutkan jenis-jenis sumber daya alam. 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

‐ Melalui penjelasan guru, siswa mampu menyebutkan pengertian sumber 

daya alam.  

‐ Berdasarkan penejelasan guru, siswa mampu menyebutkan pengertian 

sumber daya alam berdasarkan jenis dan sifatnya. 

‐ Melalui tanya jawab guru dan siswa, siswa mampu mengelompokkan 

jenis-jenis sumber daya alam.  

E. MATERI PEMBELAJARAN 

IPA  : pengelolaan sumber daya alam 

F. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

1. Metode  

‐ Ceramah  
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‐ Tanya jawab 

‐ Penugasan 

2. Model pembelajaran konvensional 
 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan awal (± 5 menit) 

• Guru menugaskan ketua kelas untuk memimpin doa 

• Guru melakukan presensi dan menyiapkan materi yang akan 

diajarkan 

• Guru mengkondisikan siswa secara fisik dan psikis untuk 

menerima pembelajaran dengan memberikan motivasi pada siswa 

• Guru bertanya pada siswa “coba lihat halaman di luar kelas kalian, 

apa kalian melihat tanaman di luar kelas kalian?” 

• Guru menginformasikan tujuan pembelajaran, bahwa mereka akan 

mempelajari tentang sumber daya alam.  

2. Kegiatan Inti (± 50 menit) 

a. Guru menjelaskan pengertian sumber daya alam (eksplorasi).  

b. Guru menjelaskan pembagian sumber daya alam berdasarkan jenis 

dan sifatnya (eksplorasi). 

c. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang jenis-jenis 

sumber daya alam (eksplorasi). 

d. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai pengertian sumber 

daya alam serta pembagian sumber daya alam berdasarkan jenis 

dan sifatnya (elaborasi). 

e. Siswa bertanya pada guru jika ada penjelasan yang kurang 

dipahami (elaborasi). 

f. Guru menjawab pertanyaan siswa mengenai materi yang belum 

dipahami siswa (konfirmasi). 

g. Guru bersama dengan siswa meluruskan kesalahan pemahaman 

dalam pembelajaran (konfirmasi). 

h. Guru memberikan penguatan pada siswa (konfirmasi). 
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3. Kegiatan Akhir (± 15 menit) 

a. Siswa mengerjakan lembar kerja siswa (terlampir) 

b. Siswa dengan bimbingan guru bersama-sama menyimpulkan inti 

pembelajaran yang baru saja dilakukan. 

 

H. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

1. Media Pembelajaran  

Buku pelajaran IPA SD kelas 4 

2. Sumber belajar  : 

a. Silabus kelas IV 

b. Buku Pelajaran IPA SD Kelas 4 

 

I. PENILAIAN PEMBELAJARAN 

1. Prosedur Tes: 

‐ Tes awal : ada pada awal kegiatan 

‐ Tes proses : tidak ada 

‐ Tes akhir : ada pada kegiatan akhir 

2. Jenis Tes : 

‐ Tes tertulis 

3. Bentuk Tes 

‐ Tes uraian 

4. Alat tes 

‐ Lembar Kerja Siswa (Terlampir) 
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       Toyareka, 27 April 2013 

 

    Guru Kelas IV                            Guru Praktikan 

 

 

Kanti Dwi Irianti, S.Pd.SD    Anggita Prian Irawanti 
NIP 19680304 200501 2 004              NIM. 140109103 

 
        

     

     Mengetahui, 

 

 

     Sugito, S.Pd. 

      NIP 19530804 198104 1 002 
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Lampiran RPP 1 

Materi Pembelajaran 

 

SUMBER DAYA ALAM 

Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber 

daya alam digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan 

kesejahteraannya. Perhatikan lingkungan sekitarmu. Menurutmu, apakah di 

lingkunganmu terdapat sumber daya alam? 

Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam terdiri atas sumber daya alam 

hayati dan sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber 

daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Menurutmu, apa saja yang termasuk 

sumber daya alam hayati? Perhatikan gambar berikut. 

 
Gambar tersebut menunjukkan beberapa contoh hasil sumber daya alam hayati. 

Sumber daya alam hayati dapat berasal dari hewan maupun tumbuhan. 

Sumber daya alam nonhayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari 

makhluk hidup. Dapatkah kamu menyebutkan contoh sumber daya alam 

nonhayati? Contoh sumber daya alam non hayati antara lain, sinar matahari, 

udara, air, dan tanah. Seperti terlihat pada gambar di atas. Selain itu, ada pula 

sumber daya alam nonhayati yang berasal dari dalam bumi. Sumber daya alam 

tersebut antara lain bahan tambang, dan minyak bumi. Dapatkah kamu 

menyebutkan bahan tambang yang digunakan sebagai sumber daya? 
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Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam terdiri atas sumber daya alam 

yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber 

daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang memiliki sifat 

dapat pulih kembali. Dengan sifat tersebut, sumber daya alam ini dapat terus 

digunakan dan tidak akan pernah habis. Beberapa contoh sumber daya alam yang 

dapat diperbarui, antara lain air, hewan dan tumbuhan. Air merupakan sumber 

daya alam yang secara terus menerus mengalami pembaruan. Pembaruan tersebut 

terjadi dengan cara daur air. Hewan dan tumbuhan juga termasuk kedalam sumber 

daya alam yang dapat diperbarui. Hal itu disebabkan hewan dan tumbuhan dapat 

berkembang biak dan menghasilkan keturunan. 

Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam 

yang akan habis apabila digunakan secara terus menerus. Contoh sumber daya 

alam yang tidak dapat diperbarui, antara lain minyak bumi, batu bara, gas alam 

dan bahan tambang lainnya. 

 
Mengapa sumber daya alam ini dapat habis? Sumber daya alam ini dapat habis 

karena tidak mengalami daur. Semakin banyak penggunaan sumber daya alam 

tersebut maka akan semakin cepat pula habisnya. Sumber daya alam yang tidak 

dapat diperbaharui biasanya terbentuk melalui proses tertentu. Proses tersebut 

memerlukan waktu yang sangat lama. Waktu pembentukannya bisa mencapai 

jutaan tahun.  
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Lampiran RPP 2 

Lembar kerja Siswa 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat! 

1. Apakah yang dimaksud sumber daya alam? 

2. Apakah yang dimaksud sumber daya alam hayati? 

3. Apakah yang disebut sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? 

4. Sebutkan 3 contoh sumber daya alam hayati! 

5. Sebutkan 3 contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui! 

 

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENILAIAN 

Kunci jawaban lembar kerja siswa 

1. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. (skor 10) 

2. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari 

makhluk hidup. (skor 10) 

3. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang 

akan habis apabila digunakan secara terus menerus. (skor 10) 

4. Contoh sumber daya alam hayati yaitu padi, kayu, dan jagung 

 (skor 15) 

5. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu timah, emas, 

dan gas alam 

(skor 15) 

 

Pedoman penilaian  

N = 
 

 x 10 

    =   x 10 

    = 100 

 



74 
 

 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS KONTROL 

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar Negeri 1 Toyareka 

Mata Pelajaran : IPA  

Kelas/Semester : IV/2 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

Pelaksanaan  : Pertemuan II 

 

A. STANDAR KOMPETENSI  

11. Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat. 

B. KOMPETENSI DASAR  

11.1 Menjelaskan hubungan sumber daya alam dengan lingkungan. 

C. INDIKATOR   

‐ Menjelaskan cara mengelola sumber daya alam. 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

‐ Melalui penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan cara mengelola 

sumber daya alam. 

‐ Melalui tanya jawab guru dan siswa, siswa dapat menyebutkan 

kegunaan berbagai macam sumber daya alam dalam kehidupan sehari-

hari. 

‐ Melalui penjelasan guru, siswa mampu menyebutkan berbagai macam 

cara dalam pemanfaatan bioteknologi. 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

IPA  : pengelolaan sumber daya alam 

F. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

1. Metode  

‐ Ceramah  

‐ Tanya jawab 

‐ Penugasan 
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2. Model pembelajaran konvensional 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan awal (± 5 menit) 

• Guru melakukan presensi dan menyiapkan materi yang akan 

diajarkan 

• Guru mengkondisikan siswa secara fisik dan psikis untuk 

menerima pembelajaran dengan memberikan motivasi pada siswa 

• Guru bertanya pada siswa tentang pelajaran sumber daya alam 

pertemuan sebelumnya untuk mengingat kembali pelajaran yang 

telah diajarkan. 

• Guru menginformasikan tujuan pembelajaran, bahwa mereka akan 

melanjutkan pelajaran tentang sumber daya alam. 

2. Kegiatan Inti (± 50 menit) 

a. Guru menjelaskan cara mengelola sumber daya alam (eksplorasi). 

b. Guru menjelaskan penggunaan teknologi dalam pengelolaan 

sumber daya alam (eksplorasi). 

c. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang cara-cara dalam 

mengelola sumber daya alam (eksplorasi). 

d. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai cara-cara dalam 

mengelola sumber daya alam (elaborasi). 

e. Siswa bertanya pada guru jika ada penjelasan yang kurang 

dipahami (elaborasi). 

f. Guru menjawab pertanyaan siswa mengenai materi yang belum 

dipahami siswa (konfirmasi). 

g. Guru bersama dengan siswa meluruskan kesalahan pemahaman 

dalam pembelajaran (konfirmasi). 

h. Guru memberikan penguatan pada siswa (konfirmasi). 

3. Kegiatan Akhir (± 15 menit) 

a. Siswa mengerjakan lembar kerja siswa (terlampir)  

b. Siswa dengan bimbingan guru bersama-sama menyimpulkan inti 

pembelajaran yang baru saja dilakukan. 
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H. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

1. Media Pembelajaran  

Buku pelajaran IPA SD kelas 4. 

2. Sumber belajar  : 

a. Silabus kelas IV 

b. Buku Pelajaran IPA SD Kelas 4 

 

I. PENILAIAN PEMBELAJARAN 

1. Prosedur Tes: 

‐ Tes awal : tidak ada 

‐ Tes proses : tidak ada 

‐ Tes akhir : ada pada kegiatan akhir 

2. Jenis Tes : 

‐ Tes tertulis 

3. Bentuk Tes 

‐ Tes uraian 

4. Alat tes 

‐ Lembar Kerja Siswa (Terlampir) 
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       Toyareka, 30 April 2013 

 

    Guru Kelas IV                            Guru Praktikan 

 

 

 

Kanti Dwi Irianti, S.Pd.SD    Anggita Prian Irawanti 
NIP 19680304 200501 2 004                NIM 140109103 

    

    

  Mengetahui, 

 

 

 

     Sugito, S.Pd. 

     NIP 19530804 198104 1 002 
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Lampiran RPP 1 

Materi Pembelajaran 

 

Pengelolaan Sumber Daya Alam 

Pemanfaatan sumber daya alam dapat di lakukan baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Pemanfaatan sumber daya alam secara langsung, 

dilakukan tanpa pengolahan terlebih dahulu. Sementara itu, pemanfaatan sumber 

daya alam tidak langsung, dilakukan dengan pengolahan terlebih dahulu. 

Teknologi merupakan penerapan dari sains. Teknologi berkembang sangat 

pesat. Perkembangan teknologi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

manusia. Dalam pengolahan sumber daya alam diperlukan penggunaan teknologi. 

Teknologi yang diguna kan dalam pengolahan sumber daya alam dapat berupa 

teknologi sederhana atau teknologi canggih.  

Semakin hari pemikiran manusia semakin berkembang. Dengan demikian, 

teknologi pun menjadi semakin canggih. Dengan penggunaan teknologi yang 

semakin canggih, pengolahan sumber daya alam pun akan semakin cepat. Berikut 

adalah beberapa peng olahan sumber daya alam yang memanfaat kan teknologi 

untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. 

1. Pengolahan Kayu 

Kayu merupakan salah satu sumber daya alam hayati yang sangat 

bermanfaat bagi manusia. Kayu digunakan manusia sebagai bahan bangunan, 

furnitur, bahan bakar, dan bahan baku lainnya. Kayu yang digunakan untuk 

bahan bangunan dan furnitur diolah terlebih dahulu menjadi kayu lapis atau 

balok. Setelah itu, kayu akan dibuat menjadi berbagai jenis barang dan alat 

kebutuhan manusia. 

Selain digunakan untuk bahan bangunan dan furnitur, kayu juga digunakan 

sebagai bahan baku kertas. Pada pembuatan kertas, kamu dapat melakukannya 

secara sederhana atau menggunakan mesin besar berteknologi tinggi. 
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Gambar di atas menunjukkan proses pembuatan kertas di pabrik. Kertas yang 

biasa kamu pakai sebagian besar diolah dari pohon berdaun jarum atau pinus. 

Serat kayu tersebut sangat kuat, dan padat sehingga sangat cocok untuk 

pembuatan kertas. 

2. Pengolahan Bahan Makanan 

Teknologi pengolahan bahan makanan ada beberapa macam. Misalnya, 

penggunaan bioteknologi dan pe nga wetan makanan. 

a. Bioteknologi dalam Pengolahan Makanan  

Penggunaan bioteknologi dalam pengolahan makanan adalah dengan 

cara memanfaatkan jasad renik. Jasad renik yang dimaksud adalah jamur 

dan bakteri. Pemanfaatan jasad renik ini dapat memberi keuntungan. 

Keuntungan tersebut berupa peningkatan nilai gizi makanan dan 

memudahkan manusia dalam mencerna makanan.  
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Contoh pemanfaatan bioteknologi dalam pengolahan makanan antara lain, 

tempe, keju, dan yoghurt.  

Tempe yang berbahan dasar kacang kedelai dibuat dengan cara 

memanfaatkan jamur tertentu. Tape, keju, dan yoghurt diolah dengan cara 

memanfaatkan bakteri tertentu. Gambar 10.11 menunjukkan jenis-jenis 

makanan yang diolah melalui bioteknologi. 

 
b.  Pengawetan Makanan 

Makanan merupakan benda yang cepat dan mudah membusuk. Jika 

dibiarkan dalam waktu yang cukup lama, makanan akan ditumbuhi dan di 

busukkan oleh jamur atau bakteri. Berdasarkan sifat makanan yang cepat 

membusuk, manusia berpikir untuk mencari cara agar makanan dapat 

bertahan lama. Bagai mana cara nya? Caranya adalah dengan pengawetan. 

Pengawetan dapat membuat makanan menjadi tahan lama. Coba 

perhatikan Gambar berikut. 
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Pengawetan makanan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu 

pengasinan, pengalengan, pembotolan, penggunaan bahan pengawet, dan 

sterilisasi. Kamu harus berhati-hati dengan makanan yang diawetkan 

dengan bahan pengawet. Hal itu disebabkan banyak makanan yang 

diawetkan dengan bahan pengawet yang dilarang oleh pemerintah. Jika 

kamu membeli makanan atau minuman dalam kemasan, perhatikan 

tanggal kedaluwarsanya. Jika kamu mengonsumsi makanan yang melewati 

tanggal kedaluwarsa, kamu dapat mengalami keracunan. 
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Lampiran RPP 2 

Lembar Kerja Siswa 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Sebutkan 3 pemanfaatan kayu dalam kehidupan sehari-hari! 

2. Sebutkan 2 keuntungan dari pemanfaatan jasad renik dalam bioteknologi! 

3. Sebutkan 3 jenis bahan makanan yang merupakan hasil olahan dari 

pemanfaatan bioteknologi! 

4. Sebutkan 4 cara yang dapat dilakukan untuk mengawetkan makanan!  

 
KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENILAIAN 

 
A. Kunci jawaban lembar kerja siswa 

1. Pemanfaatan kayu dalam kehidupan sehar-hari yaitu bahan membuat 

kertas, bahan membuat meja. ( skor 20) 

2. Keuntungan memakai jasad renik dalam bioteknologi yaitu berupa 

peningkatan nilai gizi makanan dan memudahkan manusia dalam 

mencerna makanan. (skor 20) 

3. Bahan makanan yang berasal dari pemanfaatan bioteknologi yaitu tempe 

dan yoghurt (skor 20) 

4. Cara pengawetan makanan dapat berupa pengasinan, pengalengan, 

pembotolan, dan penggunaan bahan pengawet. (Skor 40) 

 

Pedoman penilaian  

N = jumlah seluruh jawaban benar 

    = 20 + 20 + 20 + 40 

    = 100 
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Lampiran 5 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar Negeri 1 Toyareka 

Mata Pelajaran : IPA  

Kelas/Semester : IV/2 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

Pelaksanaan  : Pertemuan I 

 

A. STANDAR KOMPETENSI   

11. Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat. 

B. KOMPETENSI DASAR  

11.1 Menjelaskan hubungan sumber daya alam dengan lingkungan. 

C. INDIKATOR   

‐ Menjelaskan pengertian sumber daya alam. 

‐ Menyebutkan jenis-jenis sumber daya alam. 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

‐ Melalui penjelasan guru, siswa mampu menyebutkan pengertian sumber 

daya alam. 

‐ Berdasarkan penejelasan guru, siswa mampu menyebutkan pengertian 

sumber daya alam berdasarkan jenis dan sifatnya. 

‐ Melalui model examples non examples, siswa mampu mengelompokkan 

jenis-jenis sumber daya alam.  

E. MATERI PEMBELAJARAN 

IPA  : pengelolaan sumber daya alam 

F. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

1. Metode  

‐ Ceramah  



84 
 

 
 

‐ Tanya jawab 

‐ Pengamatan 

‐ Diskusi 

‐ Penugasan 

2. Model pembelajaran examples non examples 

 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan awal (± 5 menit) 

• Guru melakukan presensi dan menyiapkan materi yang akan 

diajarkan 

• Guru mengkondisikan siswa secara fisik dan psikis untuk 

menerima pembelajaran dengan memberikan motivasi pada siswa 

• Guru bertanya pada siswa “coba lihat halaman di luar kelas kalian, 

apa kalian melihat tanaman di luar kelas kalian?” 

• Guru menginformasikan tujuan pembelajaran, bahwa mereka akan 

mempelajari tentang sumber daya alam.  

2. Kegiatan Inti (± 50 menit) 

a. Guru menempelkan gambar contoh-contoh sumber daya alam 

hayati dan non hayati di papan tulis (eksplorasi). 

b. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang jenis-jenis 

sumber daya alam berdasarkan gambar yang dipajang di papan 

tulis (eksplorasi). 

c. Siswa mengamati gambar yang berisikan contoh gambar sumber 

daya alam hayati dan non hayati (elaborasi). 

d. Siswa dikelompokkan dengan teman sebangkunya (elaborasi). 

e. Setiap kelompok diberi LKPD untuk didiskusikan dengan teman 

sebangkunya dibantu bimbingan dari guru (elaborasi). 

f. Setelah siswa selesai mengerjakan, guru meminta perwakilan 

siswa membacakan hasil diskusinya di depan kelas (konfirmasi). 

g. Anggota kelompok diminta untuk menanggapi hasil diskusi 

kelompok lainnya (konfirmasi). 



85 
 

 
 

h. Berdasarkan hasil diskusi siswa, guru mulai menjelaskan materi 

sumber daya alam (ekplorasi). 

i. Guru bertanya jawab tentang hal yang belum diketahui oleh siswa 

(konfirmasi). 

j. Guru bersama dengan siswa meluruskan kesalahan pemahaman 

dalam pembelajaran (konfirmasi). 

k. Guru memberikan penguatan pada siswa (konfirmasi). 

3. Kegiatan Akhir (± 15 menit) 

a. Siswa dengan bimbingan guru bersama-sama menyimpulkan inti 

pembelajaran yang baru saja dilakukan. 

 

H. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

1. Media Pembelajaran  

Gambar berbagai jenis sumber daya alam 

2. Sumber belajar  : 

a. Silabus kelas IV 

b. Buku Pelajaran IPA SD Kelas 4 

 

I. PENILAIAN PEMBELAJARAN 

1. Prosedur Tes: 

‐ Tes awal : ada pada awal pembelajaran 

‐ Tes proses : ada pada kegiatan inti 

‐ Tes akhir : tidak ada 

2. Jenis Tes : 

‐ Tes tertulis 

3. Bentuk Tes 

‐ Tes uraian 

4. Alat tes 

‐ LKPD (Terlampir) 
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            Toyareka, 27 April 2013 

 

    Guru Kelas IV               Guru Praktikan 

 

 

Supriyati, S.Pd.SD               Anggita Prian Irawanti 
NIP 19620216 198304 2 014                         NIM. 140109103 

 
        

     

     Mengetahui, 

 

 

     Sugito, S.Pd. 

      NIP 19530804 198104 1 002 
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Lampiran  RPP1 

Materi Pembelajaran 

 

SUMBER DAYA ALAM 

Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber 

daya alam digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan 

kesejahteraannya. Perhatikan lingkungan sekitarmu. Menurutmu, apakah di 

lingkunganmu terdapat sumber daya alam? 

Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam terdiri atas sumber daya alam 

hayati dan sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber 

daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Menurutmu, apa saja yang termasuk 

sumber daya alam hayati? Perhatikan gambar berikut. 

 
Gambar tersebut menunjukkan beberapa contoh hasil sumber daya alam hayati. 

Sumber daya alam hayati dapat berasal dari hewan maupun tumbuhan. 

Sumber daya alam non hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari 

makhluk hidup. Dapatkah kamu menyebutkan contoh sumber daya alam 

nonhayati? Contoh sumber daya alam non hayati antara lain, sinar matahari, 

udara, air, dan tanah. Seperti terlihat pada gambar di atas. Selain itu, ada pula 

sumber daya alam nonhayati yang berasal dari dalam bumi. Sumber daya alam 

tersebut antara lain bahan tambang, dan minyak bumi. Dapatkah kamu 

menyebutkan bahan tambang yang digunakan sebagai sumber daya? 



88 
 

 
 

 
Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam terdiri atas sumber daya alam 

yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber 

daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang memiliki sifat 

dapat pulih kembali. Dengan sifat tersebut, sumber daya alam ini dapat terus 

digunakan dan tidak akan pernah habis. Beberapa contoh sumber daya alam yang 

dapat diperbarui, antara lain air, hewan dan tumbuhan. Air merupakan sumber 

daya alam yang secara terus menerus mengalami pembaruan. Pembaruan tersebut 

terjadi dengan cara daur air. Hewan dan tumbuhan juga termasuk kedalam sumber 

daya alam yang dapat diperbarui. Hal itu disebabkan hewan dan tumbuhan dapat 

berkembang biak dan menghasilkan keturunan. 

Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam 

yang akan habis apabila digunakan secara terus menerus. Contoh sumber daya 

alam yang tidak dapat diperbarui, antara lain minyak bumi, batu bara, gas alam 

dan bahan tambang lainnya. 

 
Mengapa sumber daya alam ini dapat habis? Sumber daya alam ini dapat habis 

karena tidak mengalami daur. Semakin banyak penggunaan sumber daya alam 

tersebut maka akan semakin cepat pula habisnya. Sumber daya alam yang tidak 

dapat diperbaharui biasanya terbentuk melalui proses tertentu. Proses tersebut 

memerlukan waktu yang sangat lama. Waktu pembentukannya bisa mencapai 

jutaan tahun.  
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Lampiran RPP2 
 

LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK 
 
 

Isilah kolom di bawah ini dengan tanda centang (√) pada jawaban yang tepat! 
 

   
No  Nama sumber daya alam Hayati Non 

hayati 

1 

 

Tanah 

 √ 

2 

 

Air 

  

3 

 

Semangka 

  

4 

 

Batu bara 
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5 

 

Emas 

  

6 

 

Sapi 

  

7 

 

Pohon mangga 

  

8 

 

Padi 

  

9 

 

Sinar matahari 
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10 

 

Benang wol 
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Lampiran RPP3 

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENILAIAN 

Kunci jawaban LKPD 

No  Nama sumber daya alam Hayati Non 

hayati 

1 

 

Tanah 

 √ 

2 

 

Air 

 √ 

3 

 

Semangka 

√  

4 

 

Batu bara 

 √ 
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5 

 

Emas 

 √ 

6 

 

Sapi 

√  

7 

 

Pohon mangga 

√  

8 

 

Padi 

√  

9 

 

Sinar matahari 

 √ 
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10 

 

Benang wol 

√  

 

Pedoman nilai kelompok 

N = jml betul x 10 

    = 10 x 10 

    = 100 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar Negeri 1 Toyareka 

Mata Pelajaran : IPA  

Kelas/Semester : IV/2 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

Pelaksanaan  : Pertemuan II 

 

A. STANDAR KOMPETENSI  

11. Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat. 

B. KOMPETENSI DASAR  

11.1 Menjelaskan hubungan sumber daya alam dengan lingkungan. 

C. INDIKATOR   

‐ Menjelaskan cara mengelola sumber daya alam. 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

‐ Melalui model examples non examples, siswa mampu menjelaskan cara 

mengelola sumber daya alam. 

‐ Melalui penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan kegunaan berbagai 

macam sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. 

‐ Melalui model examples non examples, siswa mampu menyebutkan 

berbagai macam cara dalam pemanfaatan bioteknologi. 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

IPA  : pengelolaan sumber daya alam 

F. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

1. Metode  

‐ Ceramah  

‐ Tanya jawab 

‐ Pengamatan 

‐ Diskusi 
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‐ Penugasan 

2. Model pembelajaran examples non examples 

  

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan awal (± 5 menit) 

• Guru menugaskan ketua kelas untuk memimpin doa 

• Guru melakukan presensi dan menyiapkan materi yang akan 

diajarkan 

• Guru mengkondisikan siswa secara fisik dan psikis untuk 

menerima pembelajaran dengan memberikan motivasi pada siswa 

• Guru bertanya pada siswa tentang pelajaran sumber daya alam 

pertemuan sebelumnya untuk mengingat kembali pelajaran yang 

telah diajarkan. 

• Guru menginformasikan tujuan pembelajaran, bahwa mereka akan 

melanjutkan pelajaran tentang sumber daya alam. 

2. Kegiatan Inti (± 50 menit) 

a. Guru menempelkan gambar contoh-contoh pengelolaan sumber 

daya alam (eksplorasi). 

b. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang cara 

mengelola sumber daya alam berdasarkan gambar (eksplorasi). 

c. Siswa mengamati gambar yang berisikan contoh cara mengelola 

sumber daya alam (elaborasi). 

d. Siswa dikelompokkan dengan teman sebangkunya (elaborasi). 

e. Setiap kelompok diberi LKPD untuk didiskusikan dengan teman 

sebangkunya dibantu bimbingan dari guru (elaborasi). 

f. Setelah siswa selesai mengerjakan, guru meminta perwakilan 

siswa membacakan hasil diskusinya di depan kelas (konfirmasi). 

g. Anggota kelompok diminta untuk menanggapi hasil diskusi 

kelompok lainnya (konfirmasi). 
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h. Berdasarkan hasil diskusi siswa, guru mulai menjelaskan tentang 

berbagai cara mengelola sumber daya alam (eksplorasi). 

i. Guru bertanya jawab tentang hal yang belum diketahui oleh siswa 

(konfirmasi). 

j. Guru bersama dengan siswa meluruskan kesalahan pemahaman 

dalam pembelajaran (konfirmasi). 

k. Guru memberikan penguatan pada siswa (konfirmasi). 

3. Kegiatan Akhir (± 15 menit) 

a. Siswa dengan bimbingan guru bersama-sama menyimpulkan inti 

pembelajaran yang baru saja dilakukan. 

 

H. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

1. Media Pembelajaran  

Gambar macam-macam pengelolaan sumber daya alam. 

2. Sumber belajar  : 

a. Silabus kelas IV 

b. Buku Pelajaran IPA SD Kelas 4 

 

I. PENILAIAN PEMBELAJARAN 

1. Prosedur Tes: 

‐ Tes awal : tidak ada 

‐ Tes proses : ada pada kegiatan inti 

‐ Tes akhir : tidak ada 

2. Jenis Tes : 

‐ Tes tertulis 

3. Bentuk Tes 

‐ Tes uraian 

4. Alat tes 

‐ LKPD (Terlampir) 
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            Toyareka, 30 April 2013 

 

    Guru Kelas IV               Guru Praktikan 

 

 

Supriyati, S.Pd.SD               Anggita Prian Irawanti 
NIP 19620216 198304 2 014              NIM. 140109103 

 
        

     

 

     Mengetahui, 

 

 

     Sugito, S.Pd. 

     NIP 19530804 198104 1 002 
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Lampiran RPP1 

Materi Pembelajaran 

 

Pengelolaan Sumber Daya Alam 

Pemanfaatan sumber daya alam dapat di lakukan baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Pemanfaatan sumber daya alam secara langsung, 

dilakukan tanpa pengolahan terlebih dahulu. Sementara itu, pemanfaatan sumber 

daya alam tidak langsung, dilakukan dengan pengolahan terlebih dahulu. 

Teknologi merupakan penerapan dari sains. Teknologi berkembang sangat 

pesat. Perkembangan teknologi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

manusia. Dalam pengolahan sumber daya alam diperlukan penggunaan teknologi. 

Teknologi yang diguna kan dalam pengolahan sumber daya alam dapat berupa 

teknologi sederhana atau teknologi canggih.  

Semakin hari pemikiran manusia semakin berkembang. Dengan demikian, 

teknologi pun menjadi semakin canggih. Dengan penggunaan teknologi yang 

semakin canggih, pengolahan sumber daya alam pun akan semakin cepat. Berikut 

adalah beberapa peng olahan sumber daya alam yang memanfaat kan teknologi 

untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. 

1. Pengolahan Kayu 

Kayu merupakan salah satu sumber daya alam hayati yang sangat 

bermanfaat bagi manusia. Kayu digunakan manusia sebagai bahan bangunan, 

furnitur, bahan bakar, dan bahan baku lainnya. Kayu yang digunakan untuk 

bahan bangunan dan furnitur diolah terlebih dahulu menjadi kayu lapis atau 

balok. Setelah itu, kayu akan dibuat menjadi berbagai jenis barang dan alat 

kebutuhan manusia. 

Selain digunakan untuk bahan bangunan dan furnitur, kayu juga digunakan 

sebagai bahan baku kertas. Pada pembuatan kertas, kamu dapat melakukannya 

secara sederhana atau menggunakan mesin besar berteknologi tinggi. 
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Gambar di atas menunjukkan proses pembuatan kertas di pabrik. Kertas yang 

biasa kamu pakai sebagian besar diolah dari pohon berdaun jarum atau pinus. 

Serat kayu tersebut sangat kuat, dan padat sehingga sangat cocok untuk 

pembuatan kertas. 

2. Pengolahan Bahan Makanan 

Teknologi pengolahan bahan makanan ada beberapa macam. Misalnya, 

penggunaan bioteknologi dan pe nga wetan makanan. 

a. Bioteknologi dalam Pengolahan Makanan  

Penggunaan bioteknologi dalam pengolahan makanan adalah dengan 

cara memanfaatkan jasad renik. Jasad renik yang dimaksud adalah jamur 

dan bakteri. Pemanfaatan jasad renik ini dapat memberi keuntungan. 

Keuntungan tersebut berupa peningkatan nilai gizi makanan dan 

memudahkan manusia dalam mencerna makanan.  
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Contoh pemanfaatan bioteknologi dalam pengolahan makanan antara lain, 

tempe, keju, dan yoghurt.  

Tempe yang berbahan dasar kacang kedelai dibuat dengan cara 

memanfaatkan jamur tertentu. Tape, keju, dan yoghurt diolah dengan cara 

memanfaatkan bakteri tertentu. Gambar 10.11 menunjukkan jenis-jenis 

makanan yang diolah melalui bioteknologi. 

 
b.  Pengawetan Makanan 

Makanan merupakan benda yang cepat dan mudah membusuk. Jika 

dibiarkan dalam waktu yang cukup lama, makanan akan ditumbuhi dan di 

busukkan oleh jamur atau bakteri. Berdasarkan sifat makanan yang cepat 

membusuk, manusia berpikir untuk mencari cara agar makanan dapat 

bertahan lama. Bagai mana cara nya? Caranya adalah dengan pengawetan. 

Pengawetan dapat membuat makanan menjadi tahan lama. Coba 

perhatikan Gambar berikut. 

  
Pengawetan makanan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu 

pengasinan, pengalengan, pembotolan, penggunaan bahan pengawet, dan 

sterilisasi. Kamu harus berhati-hati dengan makanan yang diawetkan dengan 
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bahan pengawet. Hal itu disebabkan banyak makanan yang diawetkan dengan 

bahan pengawet yang dilarang oleh pemerintah. Jika kamu membeli makanan atau 

minuman dalam kemasan, perhatikan tanggal kedaluwarsanya. Jika kamu 

mengonsumsi makanan yang melewati tanggal kedaluwarsa, kamu dapat 

mengalami keracunan. 
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Lampiran RPP2  

LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK 

 
Isilah kolom di bawah ini dengan tanda centang (√) pada jawaban yang tepat! 

No Makanan 
Cara Pengawetan  

Pengasinan  Fermentasi  Pembotolan Pengalengan  Pengasapan  Pemanisan Pengeringan  
 

 
 

    

√ 
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Lampiran RPP3  
KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENILAIAN 

Kunci jawaban LKPD 

No Makanan 
Cara Pengawetan  

Pengasinan  Fermentasi  Pembotolan Pengalengan  Pengasapan  Pemanisan Pengeringan  
 

 
 

    √   

 

 
 

   √    

 

 

 √      
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      √ 

 

 
 

 √      

 

 
 

 √      

 

 

     √  
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√       

 

 
 

  √     

 

 

√       

 

Pedoman nilai kelompok 

N = jml betul x 10 

    =  10 x 10 

    = 100 
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Lampiran 6 

KISI-KISI SOAL UJI COBA 

Satuan Pendidikan :   Sekolah Dasar 

Mata Pelajaran :   IPA 

Kelas/Semester :   IV/Genap 

Materi Pokok  :   Pengelolaan Sumber Daya Alam 

Standar Kompetensi    :  Memahami hubungan antara sumber daya alam dengan 

lingkungan, teknologi, dan masyarakat. 

 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis 
Soal 

Ranah 
Kognitif 

Nomor 
Soal 

11.1  Menjelaskan 
hubungan antara 
sumber daya 
alam dengan 
lingkungan 

• Siswa dapat mendefinisikan 
pengertian sumber daya alam. 

• Siswa dapat menggolongkan 
sumber daya alam berdasarkan 
jenisnya 

• Siswa dapat mendefinifikan 
pengertian sumber daya alam 
berdasarkan sifatnya. 

• Siswa dapat 
mengklasifikasikan sumber 
daya alam berdasarkan 
jenisnya. 

• Siswa dapat 
mengklasifikasikan sumber 
daya alam berdasarkan 
sifatnya. 

• Disajikan contoh-contoh 
sumber daya alam, siswa dapat 
menggolongkan contoh 
tersebut apakah termasuk 
sumber daya alam hayati non 
hayati atau sumber daya alam 
dapat diperbaharui dan tidak 
dapat diperbaharui 

• Disajikan gambar contoh 
sumber daya alam, siswa dapat 
mengklasifikasikan jenis 
sumber daya alam tersebut. 
 
 

Pilgan 
 
 

Pilgan 
 
 

Pilgan 
 
 

Pilgan 
 
 
 

Pilgan 
 
 
 
 

Pilgan 
 
 
 
 
 
 

Pilgan 
 
 
 

 
 

C1 
 
 

C1 
 
 

C1 
 
 

C2 
 
 
 

C2 
 
 
 
 

C2 
 
 
 
 
 
 

C2 
 
 
 
 
 

1, 3, 8 
 
 

2 
 
 

12 
 
 

4, 5, 11 
 
 
 

14, 18, 29 
 
 
 

 
6, 15 

 
 
 
 
 
 

7, 9, 19 
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• Siswa dapat menyebutkan 
contoh pemanfaatan sumber 
daya alam dalam kehidupan 
sehari-hari. 

• Siswa dapat menyebutkan 
yang bukan merupakan contoh 
pemanfaatan sumber daya 
alam dalam kehidupan sehari-
hari. 

• Siswa dapat menyebutkan sifat 
sumber daya alam yang tidak 
dapat diperbaharui. 

• Disajikan contoh sumber daya 
alam, siswa dapat menjawab 
mengapa sumber daya alam 
tersebut termasuk sumber daya 
alam dapat diperbaharui 

• Disajikan contoh sumber daya 
alam, siswa dapat menjawab 
mengapa sumber daya alam 
tersebut termasuk sumber daya 
alam tidak dapat diperbaharui 

• Siswa dapat menyebutkan 
sumber daya alam yang tidak 
akan habis jika diambil terus 
menerus. 

• Siswa dapat menyebutkan asal 
dari hasil olahan sumber daya 
alam. 

• Siswa dapat menyebutkan hal 
yang perlu dilakukan ketika 
tidak dapat dipergunakan 
secara langsung 

• Siswa dapat menyebutkan 
nama pohon yang biasa 
dipergunakan untuk membuat 
kertas. 

• Siswa dapat menjelaskan 
akibat sumber daya alam yang 
digunakan terus menerus 

• Siswa dapat menyebutkan 
yang bukan merupakan 
pemanfaatan bioteknologi 
dalam pengolahan makanan. 
 
 

Pilgan 
 
 
 
 

Pilgan 
 
 
 
 

Pilgan 
 
 

Pilgan 
 
 
 
 
 

Pilgan 
 
 
 

Pilgan 
 
 
 

Pilgan 
 
 

Pilgan 
 
 
 

Pilgan 
 
 
 

Pilgan 
 
 
 

Pilgan 
 
 
 
 

C3 
 
 
 
 

C3 
 
 
 
 

C2 
 
 

C2 
 
 
 
 
 

C2 
 
 
 

C2 
 
 
 

C3 
 
 

C2 
 
 
 

C1 
 
 
 

C2 
 
 
 

C1 
 
 
 
 

10, 20, 25 
 
 
 
 

22,26 
 
 
 
 

23 
 
 

 17 
 
 
 
 
 

13 
 
 
 

16 
 
 
 

21, 31, 33, 
38, 39, 40 

 
24 

 
 
 

27 
 
 
 

28 
 
 
 

30 
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• Siswa dapat menyebutkan 
contoh hasil olahan yang 
berasal dari sumber daya alam 
hayati. 

• Siswa dapat memilih cara yang 
tepat untuk dilakukan agar 
makanan dapat bertahan lama. 

• Siswa dapat menyebutkan cara 
yang kurang tepat dalam 
pengawetan makanan. 

• Siswa dapat menyebutkan 
bahan makanan yang 
diawetkan melalui jalan 
pengasinan. 

Pilgan 
 
 
 
 

Pilgan 
 
 

Pilgan 
 
 

Pilgan 
 
 

C3 
 
 
 
 

C2 
 
 

C2 
 
 

C2 
 

32, 37 
 
 
 
 

34 
 
 

35 
 
 

36 
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Lembar Soal Uji Coba dan Kunci Jawaban 

Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang paling 

benar! 

1. Pernyataan yang benar mengenai pengertian sumber daya alam adalah . . . . 

a. Makhluk hidup yang hidup di alam 

b. Segala sesuatu yang berasal dari alam 

c. Teknologi yang terkait dengan alam 

d. Kehidupan yang berasal dari alam 

2. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam digolongkan menjadi sumber daya 

alam hayati dan . . . . 

a. Dapat diperbaharui     c.   Non hayati 

b. Tidak dapat diperbaharui    d.   Buatan  

3. Sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup disebut sumber daya alam 

. . . . 

a. Hayati      c.   Dapat diperbaharui 

b. Non hayati     d.   Tidak dapat diperbaharui 

4. Berikut ini yang merupakan contoh sumber daya alam non hayati adalah . . . . 

a. Air      c.   Gading    

b. Kapas      d.   Kayu  

5. Di bawah ini yang termasuk dalam sumber daya alam non hayati yaitu . .  . . 

a. hewan dan minyak bumi    c.   air dan tumbuhan  

b. emas  dan besi     d.   tumbuhan dan  hewan  

6. Pohon kelapa, pohon tebu, dan padi adalah contoh dari sumber daya alam . . .  

a. Dapat diperbaharui    c.    Non hayati 

b. Tidak dapat diperbaharui   d.    Hayati 

7.  
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Berdasarkan jenisnya, gambar di atas adalah salah satu contoh sumber daya 

alam . . . . 

a. Hayati      c.   Dapat diperbaharui 

b. Non hayati     d.   Tidak dapat diperbaharui 

8. Sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup yaitu sumber daya 

alam . . . . 

a. Dapat diperbaharui    c.   Non hayati 

b. Buatan     d.   Hayati 

 

9.  

 

 

 

Berdasarkan jenisnya, gambar di atas merupakan contoh dari sumber daya 

alam . . . . 

a. Non hayati     c.   Dapat diperbaharui 

b. Hayati      d.   Tidak dapat diperbaharui 

10. Tanah liat merupakan salah satu contoh sumber daya alam non hayati, contoh 

pemanfaatan tanah liat dalam kehidupan sehari-hari yaitu . . . . 

a. Bahan membuat genteng 

b. Bahan membuat batu bata 

c. Bahan membuat tungku 

d. Bahan membuat lumpang 

11. Berikut ini yang merupakan contoh dari sumber daya alam hayati yaitu . . . . 

a. Tembaga     c.   Kayu  

b. Minyak bumi     d.   Emas  

12. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam terdiri dari . . . . 

a. Hayati dan dapat diperbaharui 

b. Hayati dan non hayati 
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c. Non hayati dan tidak dapat diperbaharui 

d. Dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui 

13. Bahan tambang merupakan salah satu contoh sumber daya alam yang tidak 

dapat diperbaharui karena . . . . 

a. Bahan tambang akan habis jika digunakan terus menerus 

b. Bahan tambang dapat dimanfaatkan oleh manusia 

c. Bahan tambang dapat kita gunakan 

d. Barang tambang dapat diolah  

14. Yang termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui antara lain…. 

a. tumbuhan, hewan dan tanah                  c.   air, tanah dan bahan tambang 

b. minyak bumi, gas dan batu bara      d.   tumbuhan, gas dan tanah 

15. Di bawah ini merupakan contoh sumber daya alam 

I.    Air    IV.  Udara 

II.   Besi   V.   Tanah   

III.  Emas   VI.  Gas  

Yang termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu . . . . 

a. I, III, IV   c.   II, V, VI 

b. I, IV, V   d.   II, III, VI 

16. Sumber daya alam yang tidak akan habis jika  diambil secara terus menerus 

adalah…. 

a. Udara     c.   Bensin 

b. Gas alam   d.   Batu bara 

17. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam  yang dapat diperbaharui,  

hal tersebut dikarenakan…. 

a.  Tumbuhan dan hewan dapat dimanfaatkan oleh manusia 

b.  Tumbuhan dan hewan dapat kita gunakan 

c.  Tumbuhan dan hewan dapat dimanfaatkan bentuk fisiknya 

d.  Tumbuhan dan hewan dapat berkembang biak  

18. Berikut ini yang merupakan contoh sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbaharui kecuali . . . . 

a. Minyak bumi    c.   Tanah 

b. Timah     d.   Gas  
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19.  

 

 

 

Gambar di atas adalah contoh dari sumber daya alam . . . . 

a. Hayati dan dapat diperbaharui 

b. Hayati dan tidak dapat diperbaharui 

c. Non hayati dan dapat diperbaharui 

d. Non hayati dan tidak dapat diperbaharui 

20. Minyak bumi merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbaharui. Minyak bumi dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-

hari sebagai…. 

a.  Bahan untuk memasak  c.  Bahan minyak wangi 

b.  Bahan minyak angin   d.  Bahan bakar 

21. Beras merupakan salah satu sumber daya alam hayati yang berasal dari …. 

a. Jagung     c.   Gandum 

b. Padi     d.   Sagu 

22. Sinar matahari merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat 

diperbaharui, berikut ini pemanfaatan sinar matahari dalam kehidupan sehari-

hari kecuali . . . . 

a. Membantu fotosintesis  c.   Menjemur pakaian 

b. Membakar sampah   d.   Menjemur padi 

23. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui bersifat . . . . 

a. Mengalami daur 

b. Dapat habis dan tidak dapat kembali lagi 

c. Dapat berkembang biak 

d. Dapat hidup selamanya 

24. Jika suatu sumber daya alam tidak dapat dimanfaatkan secara langsung, 

sumber daya alam tersebut harus . . . . 

a. Diolah terlebih dahulu  c.   Digunakan secara langsung 

b. Dimanfaatkan    d.   Dibiarkan  
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25. Kayu merupakan salah satu sumber daya alam hayati yang sangat bermanfaat 

bagi manusia, pemanfaatan kayu dalam kehidupan sehari-hari yaitu . . . . 

a. Sebagai koleksi   c.   Bahan membuat tembok  

b. Bahan membuat lantai  d.   Untuk bahan pembuat kertas 

26. Berikut ini merupakan contoh pemanfaatan kayu kecuali . . . . 

a. Untuk dibuat kursi   c.   Bahan membuat plastik 

b. Untuk bahan bakar   d.   Untuk dibuat meja 

27. Pohon yang biasanya digunakan membuat kertas yaitu pohon . . . . 

a. Pinus     c.   Kelapa  

b. Jati      d.   Bambu  

28. Batu bara merupakan salah satu contoh sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbaharui. Jika batu bara digunakan secara terus menerus maka akan . . . . 

a. Bertambah    c.   Semakin banyak  

b. Utuh      d.   Habis  

29. Yang termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui antara lain…. 

a.  Batu bara dan minyak bumi  c.   Tumbuhan dan hewan 

b.  Air dan besi    d.   Tanah dan gas alam 

30. Contoh pemanfaatan bioteknologi dalam pengolahan makanan kecuali . . . . 

a. Tempe    c.   Tahu   

b. Keju      d.   Oncom  

31. Peralatan memasak seperti panci, wajan, dan kompor saat ini biasanya berasal 

dari …. 

a. Besi  c.   Baja  

b. Aluminium   d.   Perak 

32. Bahan berikut ini yang berasal dari hewan adalah …. 

a. Kain  c.   Kapas 

b. Kulit  d.   Kapuk 

33. Bahan sandang seperti kasur, bantal, dan guling biasanya berisi . . . . 

a. Plastik   c.   Kapuk  

b. Serbuk kayu  d.   Kapas  

34. Agar makanan bisa bertahan lama, maka makanan tersebut harus . . . . 

a. Dibiarkan  c.   Dimakan 
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b. Dibungkus   d.   Diawetkan 

35. Berikut ini yang merupakan cara pengawetan makanan yaitu . . . . 

a. Direbus  c.   Digoreng 

b. Pengasinan   d.   Dibakar 

36. Berikut ini adalah bahan makan yang diawetkan melalui cara pengasinan yaitu 

. . . . 

a. Ikan   c.   Daging sapi 

b. Ayam  d.   Jamur 

37. Bahan dasar yang digunakan untuk membuat tempe yaitu . . . . 

a. Kacang kedelai  c.   Kacang tanah 

b. Jagung   d.   Padi 

38. Nasi yang biasa kita konsumsi merupakan hasil olahan dari sumber daya alam 

hayati yang berasal dari ... 

a. Ubi jalar  c.   Singkong 

b. Jagung  d.   Padi 

39. Gula pasir merupakan hasil olahan dari sumber daya alam hayati yang terbuat 

dari tanaman …. 

a. Vanili   c.   Tebu  

b. Kelapa   d.   Aren 

40. Sutera merupakan bahan olahan dari sumber daya alam hayati yang berasal 

dari …. 

a. Buah kapas  c.   Bulu ayam 

b. Ulat sutera  d.   Rambut domba 
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Kunci Jawaban 

1.  B  11.  C   21.  B   31.  B 

2.  C  12.  D   22.  B   32.  B 

3.  A  13.  A   23.  B   33.  C 

4.  A  14.  B   24.  A   34.  D 

5.  B  15.  B   25.  D   35.  B 

6.  D  16.  A   26.  C   36.  A 

7.  A  17.  D   27.  A   37.  A 

8.  C  18.  C   28.  D   38.  D 

9.  A  19.  A   29.  C   38.  C 

10. A  20.  D   30.  C   40.  B 
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Lampiran 7 

SOAL POSTES DAN KUNCI JAWABAN 

 

Nama  : 

Kelas  : 

 

1. Sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup disebut sumber daya alam 

. . . . 

a. Hayati      c.   Dapat diperbaharui 

b. Non hayati     d.   Tidak dapat diperbaharui 

2. Batu bara merupakan salah satu contoh sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbaharui. Jika batu bara digunakan secara terus menerus maka akan . . . . 

a. Bertambah    c.   Semakin banyak  

b. Utuh      d.   Habis  

3. Minyak bumi merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbaharui. Minyak bumi dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-

hari sebagai…. 

a.  Bahan untuk memasak  c.  Bahan minyak wangi 

b.  Bahan minyak angin   d.  Bahan bakar 

4. Contoh pemanfaatan bioteknologi dalam pengolahan makanan kecuali . . . . 

a. Tempe    c.   Tahu   

b. Keju      d.   Oncom  

5. Di bawah ini merupakan contoh sumber daya alam 

I.    Air    IV.  Udara 

II.   Besi   V.   Tanah   

III.  Emas   VI.  Gas  

Yang termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu . . . . 

a. I, III, IV   c.   II, V, VI 

b. I, IV, V   d.   II, III, VI 

6. Sutera merupakan bahan olahan dari sumber daya alam hayati yang berasal 

dari …. 
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a. Buah kapas  c.   Bulu ayam 

b.  Ulat sutera  d.   Rambut domba 

7. Pernyataan yang benar mengenai pengertian sumber daya alam adalah . . . . 

a. Makhluk hidup yang hidup di alam 

b. Segala sesuatu yang berasal dari alam 

c. Teknologi yang terkait dengan alam 

d. Kehidupan yang berasal dari alam 

8. Peralatan memasak seperti panci, wajan, dan kompor saat ini biasanya berasal 

dari …. 

a. Besi  c.   Baja  

b.  Aluminium   d.   Perak 

9. Yang termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui antara lain…. 

a.  Batu bara dan minyak bumi  c.   Tumbuhan dan hewan 

b.  Air dan besi    d.   Tanah dan gas alam 

10. Sumber daya alam yang tidak akan habis jika  diambil secara terus menerus 

adalah…. 

a. Udara     c.   Bensin 

b. Gas alam   d.   Batu bara 

11. Berikut ini yang merupakan cara pengawetan makanan yaitu . . . . 

a. Direbus  c.   Digoreng 

b. Pengasinan   d.   Dibakar 

12. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam  yang dapat diperbaharui,  

hal tersebut dikarenakan…. 

a.  Tumbuhan dan hewan dapat dimanfaatkan oleh manusia 

b.  Tumbuhan dan hewan dapat kita gunakan 

c.  Tumbuhan dan hewan dapat dimanfaatkan bentuk fisiknya 

d.  Tumbuhan dan hewan dapat berkembang biak 
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Kunci Jawaban 

1. A 

2. D 

3. D 

4. C 

5. B 

6. B 

7. B 

8. B 

9. C 

10. A 

11. B 

12. D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

 
 

Lampiran 8 

Indikator Pelaksanaan Model Pembelajaran Examples Non Examples 

di kelas Eksperimen SD Negeri 1 Toyareka Purbalingga 
 

Petunjuk 

Berilah tanda √ untuk skor penilaian aspek yang diobservasi sesuai dengan yang 

dilihat saat pelaksanaan. 

No Aspek yang diobservasi 
Skor  Nilai 

Butir Ket. 
1 2 3 4 

1. Kesesuaian gambar dengan materi      1 = A 

2. Gambar ditempelkan pada papan 

tulis/diproyeksikan dengan LCD  

     
2 = B 

3. Guru memberi petunjuk pada siswa 

sebelum menganalisis gambar 

     
3 = C 

4.  Siswa berdiskusi secara kelompok 

dengan anggota 2 hingga 3 orang. 

     
4 = D 

5.  Tiap kelompok diberi kesempatan 

membacakan hasil diskusinya 

     
5 = E 

6.  Guru menjelaskan materi berdasarkan 

hasil diskusi siswa 

     
6 = F 

 Jumlah     
 

Skor pelaksanaan 
A B C D E F

 
 x 100% 

 
        Toyareka, 30 April 2013 

Observer 
 
 
 

 
Supriyati, S.Pd.SD 
NIP 19620216 198304 2 014 
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DESKRIPTOR 

PEDOMAN OBSERVASI PELAKSANAAN EXAMPLES NON EXAMPLES 

DALAM PEMBELAJARAN 

 

1. Kesesuaian gambar dengan materi 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

Skor 

Penilaian 

Deskriptor 

1 Gambar sebagian kecil sesuai dengan materi yang diajarkan 
2 Separuh gambar yang sesuai dengan materi 
3 Sebagian besar gambar yang sesuai dengan materi 
4 Semua gambar sesuai dengan materi yang diajarkan 

 
2. Gambar ditempelkan pada papan tulis/diproyeksikan dengan LCD 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

a. Semua gambar ditempelkan pada papan tulis/diproyeksikan dengan LCD 

b. Semua gambar dapat dilihat dengan jelas oleh seluruh siswa 

c. Penempelan gambar dilakukan secara sistematis 

Skor 

Penilaian 

Deskriptor 

1 Tidak ada deskriptor yang tampak 
2 Satu deskriptor tampak 
3 Dua deskriptor tampak 
4 Tiga deskriptor tampak 

 

3. Guru memberi petunjuk pada siswa sebelum menganalisis gambar 

Untuk menilai butir ini perlu memperhatikan deskriptor berikut: 

Skor Penilaian Deskriptor 
1 Guru tidak memberikan petunjuk pada siswa sebelum 

menganalisis gambar 
2 Guru hanya memberikan sedikit petunjuk menganalisis 

gambar dan masih membuat siswa bingung 
3 Guru memberikan petunjuk menganalisis gambar tetapi hanya 

sebagian siswa yang memahami 
4 Guru memberikan petunjuk menganalisis gambar dan semua 

siswa memahaminya 
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4. Siswa berdiskusi secara kelompok dengan anggota 2 hingga 3 orang 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

a. Semua siswa aktif mengambil peran dalam diskusi 

b. Diskusi berjalan lancar dan tertib 

c. Materi diskusi sesuai dengan topik pembelajaran 

d. Pelaksanaan diskusi sesuai dengan alokasi waktu yang diberikan 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor tampak 
3 Tiga deskriptor tampak 
4 Empat deskriptor tampak 

 

5. Tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

a. Laporan kelompok diskusi lengkap 

b. Laporan kelompok diskusi jelas 

c. Laporan kelompok diskusi sistematis 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Tidak ada deskriptor tampak 
2 Satu deskriptor tampak 
3 Dua deskriptor tampak 
4 Tiga deskriptor tampak 

 
6. Guru menjelaskan materi berdasarkan hasil diskusi siswa 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan skor penilaian berikut: 

a. Penjelasan sesuai dengan hasil diskusi dan jelas 

b. Penjelasan sesuai hasil diskusi dan lengkap 

c. Penjelasan sesuai dengan hasil diskusi dan sistematis 

d. Penjelasan sesuai hasil diskusi dan efektif 

Skor Penilaian Deskriptor 

1 Satu deskriptor tampak 
2 Dua deskriptor tampak 
3 Tiga deskriptor tampak 
4 Empat deskriptor tampak 



125 
 

 
 

Lampiran 9 

Hasil Uji Validitas Item Soal 

Correlations 

  SOAL1 SOAL2 SOAL3 SOAL4 SOAL5 SOAL6 SOAL7 SOAL8 SOAL9 SOAL10 SOAL11 SOAL12 SOAL13 SOAL14 SOAL15 S0AL16 SOAL17 SOAL18 SOAL19 SOAL20 

SOAL1 

Pearson 
Correlation 

1 ,357 -,042 ,089 -,042 -,043 ,328 ,250 ,236 ,312 ,000 ,343 ,229 ,287 ,375 ,471* ,287 ,328 ,356 ,082 

Sig. (2-tailed) 
  ,122 ,862 ,709 ,862 ,858 ,158 ,288 ,317 ,181 1,000 ,139 ,332 ,220 ,103 ,036 ,220 ,158 ,123 ,731 

N 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL2 

Pearson 
Correlation 

,357 1 ,357 -,218 ,102 ,105 ,201 ,408 ,289 ,055 ,250 -,140 -,210 -,201 ,357 ,157 ,302 ,201 -,055 ,050 

Sig. (2-tailed) 
,122   ,122 ,355 ,669 ,660 ,395 ,074 ,217 ,819 ,288 ,556 ,374 ,395 ,122 ,508 ,196 ,395 ,819 ,833 

N 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL3 

Pearson 
Correlation 

-,042 ,357 1 -,134 ,375 ,385 ,123 ,250 ,236 ,089 ,408 ,057 ,229 -,328 ,375 ,257 ,082 ,533* ,356 ,287 

Sig. (2-tailed) 
,862 ,122   ,574 ,103 ,094 ,605 ,288 ,317 ,709 ,074 ,811 ,332 ,158 ,103 ,274 ,731 ,015 ,123 ,220 

N 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL4 

Pearson 
Correlation 

,089 -,218 -,134 1 ,089 -,252 ,066 ,134 ,126 -,429 -,218 ,031 ,275 -,066 -,134 ,252 ,154 -,154 ,190 ,154 

Sig. (2-tailed) 
,709 ,355 ,574   ,709 ,285 ,783 ,574 ,597 ,059 ,355 ,898 ,241 ,783 ,574 ,285 ,518 ,518 ,421 ,518 

N 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL5 

Pearson 
Correlation 

-,042 ,102 ,375 ,089 1 ,599** ,533* ,667** ,236 -,134 ,408 ,057 ,229 -,123 ,375 -,171 ,082 ,328 ,134 ,287 

Sig. (2-tailed) 
,862 ,669 ,103 ,709   ,005 ,015 ,001 ,317 ,574 ,074 ,811 ,332 ,605 ,103 ,471 ,731 ,158 ,574 ,220 

N 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL6 

Pearson 
Correlation 

-,043 ,105 ,385 -,252 ,599** 1 ,179 ,471* ,303 ,206 ,524* -,015 ,015 -,179 ,171 -,121 ,242 ,601** ,252 ,242 

Sig. (2-tailed) 
,858 ,660 ,094 ,285 ,005   ,450 ,036 ,195 ,384 ,018 ,951 ,951 ,450 ,471 ,612 ,303 ,005 ,285 ,303 

N 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL7 

Pearson 
Correlation 

,328 ,201 ,123 ,066 ,533* ,179 1 ,287 -,058 ,066 ,101 ,183 ,380 ,212 ,328 ,242 ,414 ,394 -,066 ,616** 

Sig. (2-tailed) 
,158 ,395 ,605 ,783 ,015 ,450   ,220 ,808 ,783 ,673 ,440 ,098 ,369 ,158 ,303 ,069 ,086 ,783 ,004 

N 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL8 Pearson 
Correlation 

,250 ,408 ,250 ,134 ,667** ,471* ,287 1 ,471* -,089 ,408 -,057 ,057 -,287 ,458* -,043 ,123 ,287 ,089 ,123 
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Sig. (2-tailed) 
,288 ,074 ,288 ,574 ,001 ,036 ,220   ,036 ,709 ,074 ,811 ,811 ,220 ,042 ,858 ,605 ,220 ,709 ,605 

N 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL9 

Pearson 
Correlation 

,236 ,289 ,236 ,126 ,236 ,303 -,058 ,471* 1 ,126 ,346 -,243 ,243 ,058 ,000 ,182 ,058 ,174 ,378 ,058 

Sig. (2-tailed) 
,317 ,217 ,317 ,597 ,317 ,195 ,808 ,036   ,597 ,135 ,303 ,303 ,808 1,000 ,444 ,808 ,463 ,100 ,808 

N 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL10 

Pearson 
Correlation 

,312 ,055 ,089 -,429 -,134 ,206 ,066 -,089 ,126 1 -,218 -,275 -,031 ,154 -,134 ,023 ,154 ,504* ,190 ,154 

Sig. (2-tailed) 
,181 ,819 ,709 ,059 ,574 ,384 ,783 ,709 ,597   ,355 ,241 ,898 ,518 ,574 ,924 ,518 ,023 ,421 ,518 

N 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL11 

Pearson 
Correlation 

,000 ,250 ,408 -,218 ,408 ,524* ,101 ,408 ,346 -,218 1 ,140 -,140 -,101 ,612** ,314 ,101 ,101 ,218 ,101 

Sig. (2-tailed) 
1,000 ,288 ,074 ,355 ,074 ,018 ,673 ,074 ,135 ,355   ,556 ,556 ,673 ,004 ,177 ,673 ,673 ,355 ,673 

N 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL12 

Pearson 
Correlation 

,343 -,140 ,057 ,031 ,057 -,015 ,183 -,057 -,243 -,275 ,140 1 ,176 ,099 ,343 ,308 ,099 ,183 ,275 ,099 

Sig. (2-tailed) 
,139 ,556 ,811 ,898 ,811 ,951 ,440 ,811 ,303 ,241 ,556   ,457 ,679 ,139 ,186 ,679 ,440 ,241 ,679 

N 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL13 

Pearson 
Correlation 

,229 -,210 ,229 ,275 ,229 ,015 ,380 ,057 ,243 -,031 -,140 ,176 1 ,183 -,057 ,279 ,183 ,380 ,336 ,464* 

Sig. (2-tailed) 
,332 ,374 ,332 ,241 ,332 ,951 ,098 ,811 ,303 ,898 ,556 ,457   ,440 ,811 ,234 ,440 ,098 ,147 ,039 

N 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL14 

Pearson 
Correlation 

,287 -,201 -,328 -,066 -,123 -,179 ,212 -,287 ,058 ,154 -,101 ,099 ,183 1 ,082 ,179 ,192 -,192 ,285 ,192 

Sig. (2-tailed) 
,220 ,395 ,158 ,783 ,605 ,450 ,369 ,220 ,808 ,518 ,673 ,679 ,440   ,731 ,450 ,418 ,418 ,223 ,418 

N 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL15 

Pearson 
Correlation 

,375 ,357 ,375 -,134 ,375 ,171 ,328 ,458* ,000 -,134 ,612** ,343 -,057 ,082 1 ,471* ,287 ,123 ,134 ,082 

Sig. (2-tailed) 
,103 ,122 ,103 ,574 ,103 ,471 ,158 ,042 1,000 ,574 ,004 ,139 ,811 ,731   ,036 ,220 ,605 ,574 ,731 

N 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

S0AL16 

Pearson 
Correlation 

,471* ,157 ,257 ,252 -,171 -,121 ,242 -,043 ,182 ,023 ,314 ,308 ,279 ,179 ,471* 1 ,601** ,242 ,435 ,390 

Sig. (2-tailed) 
,036 ,508 ,274 ,285 ,471 ,612 ,303 ,858 ,444 ,924 ,177 ,186 ,234 ,450 ,036   ,005 ,303 ,055 ,089 

N 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL17 Pearson 
Correlation 

,287 ,302 ,082 ,154 ,082 ,242 ,414 ,123 ,058 ,154 ,101 ,099 ,183 ,192 ,287 ,601** 1 ,414 ,285 ,596** 
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Sig. (2-tailed) 
,220 ,196 ,731 ,518 ,731 ,303 ,069 ,605 ,808 ,518 ,673 ,679 ,440 ,418 ,220 ,005   ,069 ,223 ,006 

N 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL18 

Pearson 
Correlation 

,328 ,201 ,533* -,154 ,328 ,601** ,394 ,287 ,174 ,504* ,101 ,183 ,380 -,192 ,123 ,242 ,414 1 ,373 ,616** 

Sig. (2-tailed) 
,158 ,395 ,015 ,518 ,158 ,005 ,086 ,220 ,463 ,023 ,673 ,440 ,098 ,418 ,605 ,303 ,069   ,105 ,004 

N 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL19 

Pearson 
Correlation 

,356 -,055 ,356 ,190 ,134 ,252 -,066 ,089 ,378 ,190 ,218 ,275 ,336 ,285 ,134 ,435 ,285 ,373 1 ,285 

Sig. (2-tailed) 
,123 ,819 ,123 ,421 ,574 ,285 ,783 ,709 ,100 ,421 ,355 ,241 ,147 ,223 ,574 ,055 ,223 ,105   ,223 

N 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL20 

Pearson 
Correlation 

,082 ,050 ,287 ,154 ,287 ,242 ,616** ,123 ,058 ,154 ,101 ,099 ,464* ,192 ,082 ,390 ,596** ,616** ,285 1 

Sig. (2-tailed) 
,731 ,833 ,220 ,518 ,220 ,303 ,004 ,605 ,808 ,518 ,673 ,679 ,039 ,418 ,731 ,089 ,006 ,004 ,223   

N 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL21 

Pearson 
Correlation 

.b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b 

Sig. (2-tailed) 
                                        

N 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL22 

Pearson 
Correlation 

-,057 ,490* -,057 -,031 -,057 -,279 ,099 ,057 ,243 -,031 -,140 -,216 -,176 ,183 -,057 -,015 ,183 -,183 -,275 ,183 

Sig. (2-tailed) 
,811 ,028 ,811 ,898 ,811 ,234 ,679 ,811 ,303 ,898 ,556 ,361 ,457 ,440 ,811 ,951 ,440 ,440 ,241 ,440 

N 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL23 

Pearson 
Correlation 

-,057 -,210 -,057 ,275 ,229 ,015 ,099 ,057 -,081 -,336 ,140 ,176 ,216 -,099 ,229 ,279 ,183 ,099 ,031 ,183 

Sig. (2-tailed) 
,811 ,374 ,811 ,241 ,332 ,951 ,679 ,811 ,735 ,147 ,556 ,457 ,361 ,679 ,332 ,234 ,440 ,679 ,898 ,440 

N 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL24 

Pearson 
Correlation 

,102 ,063 -,153 ,055 ,357 ,105 ,201 ,153 ,000 -,218 ,000 ,210 ,140 -,201 -,153 -,367 -,201 -,050 -,055 -,201 

Sig. (2-tailed) 
,669 ,794 ,519 ,819 ,122 ,660 ,395 ,519 1,000 ,355 1,000 ,374 ,556 ,395 ,519 ,112 ,395 ,833 ,819 ,395 

N 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL25 

Pearson 
Correlation 

,281 ,459* -,187 ,150 -,187 -,313 ,208 ,187 ,132 -,350 ,229 ,096 -,096 ,254 ,281 ,313 ,254 -,254 -,150 ,254 

Sig. (2-tailed) 
,230 ,042 ,429 ,527 ,429 ,180 ,380 ,429 ,578 ,130 ,331 ,686 ,686 ,281 ,230 ,180 ,281 ,281 ,527 ,281 

N 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL26 Pearson 
Correlation 

-,187 -,115 -,187 -,350 -,187 -,313 -,254 -,281 ,132 ,150 -,229 ,096 -,096 ,254 -,187 -,168 -,208 -,254 -,150 -,208 
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Sig. (2-tailed) 
,429 ,630 ,429 ,130 ,429 ,180 ,281 ,230 ,578 ,527 ,331 ,686 ,686 ,281 ,429 ,478 ,380 ,281 ,527 ,380 

N 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL27 

Pearson 
Correlation 

,375 -,153 -,250 ,089 -,250 -,043 ,123 -,167 -,236 ,089 -,204 ,343 -,057 ,082 -,042 ,257 ,082 ,123 ,134 -,123 

Sig. (2-tailed) 
,103 ,519 ,288 ,709 ,288 ,858 ,605 ,482 ,317 ,709 ,388 ,139 ,811 ,731 ,862 ,274 ,731 ,605 ,574 ,605 

N 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL28 

Pearson 
Correlation 

,357 ,063 ,357 ,055 ,102 ,105 ,201 -,102 ,289 ,327 0,000 ,210 ,490* ,050 -,153 ,157 ,050 ,452* ,491* ,302 

Sig. (2-tailed) 
,122 ,794 ,122 ,819 ,669 ,660 ,395 ,669 ,217 ,159 1,000 ,374 ,028 ,833 ,519 ,508 ,833 ,045 ,028 ,196 

N 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL29 

Pearson 
Correlation 

,579** ,218 ,356 -,048 ,356 ,252 ,373 ,312 ,378 ,190 ,218 ,275 ,642** ,066 ,356 ,435 ,285 ,592** ,524* ,285 

Sig. (2-tailed) 
,007 ,355 ,123 ,842 ,123 ,285 ,105 ,181 ,100 ,421 ,355 ,241 ,002 ,783 ,123 ,055 ,223 ,006 ,018 ,223 

N 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL30 

Pearson 
Correlation 

,408 ,250 ,408 ,218 ,408 ,419 ,302 ,357 ,289 -,055 ,500* ,140 ,210 -,050 ,408 ,367 ,201 ,302 ,327 ,201 

Sig. (2-tailed) 
,074 ,288 ,074 ,355 ,074 ,066 ,196 ,122 ,217 ,819 ,025 ,556 ,374 ,833 ,074 ,112 ,395 ,196 ,159 ,395 

N 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL31 

Pearson 
Correlation 

,000 ,000 ,236 ,126 ,471* ,424 ,290 ,236 ,333 -,126 ,577** ,243 ,081 -,290 ,236 ,303 ,174 ,290 ,126 ,174 

Sig. (2-tailed) 
1,000 1,000 ,317 ,597 ,036 ,063 ,215 ,317 ,151 ,597 ,008 ,303 ,735 ,215 ,317 ,195 ,463 ,215 ,597 ,463 

N 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

S0AL32 

Pearson 
Correlation 

,281 ,459* ,281 -,350 ,281 ,168 ,208 ,187 ,132 ,150 ,229 ,096 -,096 -,208 ,281 -,168 -,208 ,208 -,150 -,208 

Sig. (2-tailed) 
,230 ,042 ,230 ,130 ,230 ,478 ,380 ,429 ,578 ,527 ,331 ,686 ,686 ,380 ,230 ,478 ,380 ,380 ,527 ,380 

N 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL33 

Pearson 
Correlation 

.b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b 

Sig. (2-tailed) 
                                        

N 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL34 

Pearson 
Correlation 

-,089 ,218 ,579** ,190 ,579** ,480* ,154 ,312 ,378 -,048 ,218 -,031 ,336 -,154 ,134 -,023 ,285 ,373 ,286 ,285 

Sig. (2-tailed) 
,709 ,355 ,007 ,421 ,007 ,032 ,518 ,181 ,100 ,842 ,355 ,898 ,147 ,518 ,574 ,924 ,223 ,105 ,222 ,223 

N 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL35 Pearson 
Correlation 

,167 ,357 ,375 ,089 ,167 ,171 ,328 ,250 ,236 ,089 ,408 ,057 -,057 -,123 ,167 ,471* ,287 ,328 ,356 ,492* 
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Sig. (2-tailed) 
,482 ,122 ,103 ,709 ,482 ,471 ,158 ,288 ,317 ,709 ,074 ,811 ,811 ,605 ,482 ,036 ,220 ,158 ,123 ,027 

N 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL36 

Pearson 
Correlation 

,102 ,375 ,357 ,327 ,102 -,157 ,452* ,153 ,289 -,218 0,000 -,140 ,490* ,050 ,102 ,419 ,302 ,201 -,055 ,553* 

Sig. (2-tailed) 
,669 ,103 ,122 ,159 ,669 ,508 ,045 ,519 ,217 ,355 1,000 ,556 ,028 ,833 ,669 ,066 ,196 ,395 ,819 ,011 

N 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL37 

Pearson 
Correlation 

.b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b 

Sig. (2-tailed) 
                                        

N 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL38 

Pearson 
Correlation 

.b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b 

Sig. (2-tailed) 
                                        

N 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL39 

Pearson 
Correlation 

-,187 -,115 -,187 -,350 -,187 ,168 -,254 -,281 ,132 ,150 ,229 -,546* -,096 ,254 -,187 -,168 -,208 -,254 -,150 -,208 

Sig. (2-tailed) 
,429 ,630 ,429 ,130 ,429 ,478 ,281 ,230 ,578 ,527 ,331 ,013 ,686 ,281 ,429 ,478 ,380 ,281 ,527 ,380 

N 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL40 

Pearson 
Correlation 

,102 ,688** ,357 ,055 ,102 ,105 ,201 ,408 ,289 -,218 ,250 -,140 ,140 -,201 ,357 ,419 ,553* ,201 -,055 ,302 

Sig. (2-tailed) 
,669 ,001 ,122 ,819 ,669 ,660 ,395 ,074 ,217 ,355 ,288 ,556 ,556 ,395 ,122 ,066 ,011 ,395 ,819 ,196 

N 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SKORTOTAL 

Pearson 
Correlation 

,529* ,445* ,545* ,124 ,545* ,467* ,610** ,512* ,495* ,106 ,486* ,261 ,465* ,073 ,512* ,586** ,578** ,659** ,512* ,610** 

Sig. (2-tailed) 
,017 ,049 ,013 ,603 ,013 ,038 ,004 ,021 ,026 ,657 ,030 ,267 ,039 ,759 ,021 ,007 ,008 ,002 ,021 ,004 

N 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
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SOAL 
21 

SOAL 
22 

SOAL 
23 

SOAL 
24 

SOAL 
25 

SOAL 
26 

SOAL 
27 

SOAL 
28 

SOAL 
29 

SOAL 
30 

SOAL 
31 

S0AL 
32 

SOAL 
33 

SOAL 
34 

SOAL 
35 

SOAL 
36 

SOAL 
37 

SOAL 
38 

SOAL 
39 

SOA 
L40 

SKOR 
TOTAL 

SOAL1 

Pearson 
Correlat
ion 

.b -,057 -,057 ,102 ,281 -,187 ,375 ,357 ,579** ,408 ,000 ,281 .b -,089 ,167 ,102 .b .b -,187 ,102 ,529* 

Sig. (2-
tailed) 

  ,811 ,811 ,669 ,230 ,429 ,103 ,122 ,007 ,074 1,000 ,230   ,709 ,482 ,669     ,429 ,669 ,017 

N 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL2 

Pearson 
Correlat
ion 

.b ,490* -,210 ,063 ,459* -,115 -,153 ,063 ,218 ,250 ,000 ,459* .b ,218 ,357 ,375 .b .b -,115 ,688** ,445* 

Sig. (2-
tailed) 

  ,028 ,374 ,794 ,042 ,630 ,519 ,794 ,355 ,288 1,000 ,042   ,355 ,122 ,103     ,630 ,001 ,049 

N 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL3 

Pearson 
Correlat
ion 

.b -,057 -,057 -,153 -,187 -,187 -,250 ,357 ,356 ,408 ,236 ,281 .b ,579** ,375 ,357 .b .b -,187 ,357 ,545* 

Sig. (2-
tailed) 

  ,811 ,811 ,519 ,429 ,429 ,288 ,122 ,123 ,074 ,317 ,230   ,007 ,103 ,122     ,429 ,122 ,013 

N 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL4 

Pearson 
Correlat
ion 

.b -,031 ,275 ,055 ,150 -,350 ,089 ,055 -,048 ,218 ,126 -,350 .b ,190 ,089 ,327 .b .b -,350 ,055 ,124 

Sig. (2-
tailed) 

  ,898 ,241 ,819 ,527 ,130 ,709 ,819 ,842 ,355 ,597 ,130   ,421 ,709 ,159     ,130 ,819 ,603 

N 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL5 

Pearson 
Correlat
ion 

.b -,057 ,229 ,357 -,187 -,187 -,250 ,102 ,356 ,408 ,471* ,281 .b ,579** ,167 ,102 .b .b -,187 ,102 ,545* 

Sig. (2-
tailed) 

  ,811 ,332 ,122 ,429 ,429 ,288 ,669 ,123 ,074 ,036 ,230   ,007 ,482 ,669     ,429 ,669 ,013 

N 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL6 

Pearson 
Correlat
ion 

.b -,279 ,015 ,105 -,313 -,313 -,043 ,105 ,252 ,419 ,424 ,168 .b ,480* ,171 -,157 .b .b ,168 ,105 ,467* 

Sig. (2-
tailed) 

  ,234 ,951 ,660 ,180 ,180 ,858 ,660 ,285 ,066 ,063 ,478   ,032 ,471 ,508     ,478 ,660 ,038 

N 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL7 

Pearson 
Correlat
ion 

.b ,099 ,099 ,201 ,208 -,254 ,123 ,201 ,373 ,302 ,290 ,208 .b ,154 ,328 ,452* .b .b -,254 ,201 ,610** 

Sig. (2-
tailed) 

  ,679 ,679 ,395 ,380 ,281 ,605 ,395 ,105 ,196 ,215 ,380   ,518 ,158 ,045     ,281 ,395 ,004 
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N 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL8 

Pearson 
Correlat
ion 

.b ,057 ,057 ,153 ,187 -,281 -,167 -,102 ,312 ,357 ,236 ,187 .b ,312 ,250 ,153 .b .b -,281 ,408 ,512* 

Sig. (2-
tailed) 

  ,811 ,811 ,519 ,429 ,230 ,482 ,669 ,181 ,122 ,317 ,429   ,181 ,288 ,519     ,230 ,074 ,021 

N 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL9 

Pearson 
Correlat
ion 

.b ,243 -,081 ,000 ,132 ,132 -,236 ,289 ,378 ,289 ,333 ,132 .b ,378 ,236 ,289 .b .b ,132 ,289 ,495* 

Sig. (2-
tailed) 

  ,303 ,735 1,000 ,578 ,578 ,317 ,217 ,100 ,217 ,151 ,578   ,100 ,317 ,217     ,578 ,217 ,026 

N 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL10 

Pearson 
Correlat
ion 

.b -,031 -,336 -,218 -,350 ,150 ,089 ,327 ,190 -,055 -,126 ,150 .b -,048 ,089 -,218 .b .b ,150 -,218 ,106 

Sig. (2-
tailed) 

  ,898 ,147 ,355 ,130 ,527 ,709 ,159 ,421 ,819 ,597 ,527   ,842 ,709 ,355     ,527 ,355 ,657 

N 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL11 

Pearson 
Correlat
ion 

.b -,140 ,140 ,000 ,229 -,229 -,204 0,000 ,218 ,500* ,577** ,229 .b ,218 ,408 0,000 .b .b ,229 ,250 ,486* 

Sig. (2-
tailed) 

  ,556 ,556 1,000 ,331 ,331 ,388 1,000 ,355 ,025 ,008 ,331   ,355 ,074 1,000     ,331 ,288 ,030 

N 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL12 

Pearson 
Correlat
ion 

.b -,216 ,176 ,210 ,096 ,096 ,343 ,210 ,275 ,140 ,243 ,096 .b -,031 ,057 -,140 .b .b -,546* -,140 ,261 

Sig. (2-
tailed) 

  ,361 ,457 ,374 ,686 ,686 ,139 ,374 ,241 ,556 ,303 ,686   ,898 ,811 ,556     ,013 ,556 ,267 

N 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL13 

Pearson 
Correlat
ion 

.b -,176 ,216 ,140 -,096 -,096 -,057 ,490* ,642** ,210 ,081 -,096 .b ,336 -,057 ,490* .b .b -,096 ,140 ,465* 

Sig. (2-
tailed) 

  ,457 ,361 ,556 ,686 ,686 ,811 ,028 ,002 ,374 ,735 ,686   ,147 ,811 ,028     ,686 ,556 ,039 

N 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL14 

Pearson 
Correlat
ion 

.b ,183 -,099 -,201 ,254 ,254 ,082 ,050 ,066 -,050 -,290 -,208 .b -,154 -,123 ,050 .b .b ,254 -,201 ,073 

Sig. (2-
tailed) 

  ,440 ,679 ,395 ,281 ,281 ,731 ,833 ,783 ,833 ,215 ,380   ,518 ,605 ,833     ,281 ,395 ,759 

N 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
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SOAL15 

Pearson 
Correlat
ion 

.b -,057 ,229 -,153 ,281 -,187 -,042 -,153 ,356 ,408 ,236 ,281 .b ,134 ,167 ,102 .b .b -,187 ,357 ,512* 

Sig. (2-
tailed) 

  ,811 ,332 ,519 ,230 ,429 ,862 ,519 ,123 ,074 ,317 ,230   ,574 ,482 ,669     ,429 ,122 ,021 

N 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

S0AL16 

Pearson 
Correlat
ion 

.b -,015 ,279 -,367 ,313 -,168 ,257 ,157 ,435 ,367 ,303 -,168 .b -,023 ,471* ,419 .b .b -,168 ,419 ,586** 

Sig. (2-
tailed) 

  ,951 ,234 ,112 ,180 ,478 ,274 ,508 ,055 ,112 ,195 ,478   ,924 ,036 ,066     ,478 ,066 ,007 

N 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL17 

Pearson 
Correlat
ion 

.b ,183 ,183 -,201 ,254 -,208 ,082 ,050 ,285 ,201 ,174 -,208 .b ,285 ,287 ,302 .b .b -,208 ,553* ,578** 

Sig. (2-
tailed) 

  ,440 ,440 ,395 ,281 ,380 ,731 ,833 ,223 ,395 ,463 ,380   ,223 ,220 ,196     ,380 ,011 ,008 

N 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL18 

Pearson 
Correlat
ion 

.b -,183 ,099 -,050 -,254 -,254 ,123 ,452* ,592** ,302 ,290 ,208 .b ,373 ,328 ,201 .b .b -,254 ,201 ,659** 

Sig. (2-
tailed) 

  ,440 ,679 ,833 ,281 ,281 ,605 ,045 ,006 ,196 ,215 ,380   ,105 ,158 ,395     ,281 ,395 ,002 

N 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL19 

Pearson 
Correlat
ion 

.b -,275 ,031 -,055 -,150 -,150 ,134 ,491* ,524* ,327 ,126 -,150 .b ,286 ,356 -,055 .b .b -,150 -,055 ,512* 

Sig. (2-
tailed) 

  ,241 ,898 ,819 ,527 ,527 ,574 ,028 ,018 ,159 ,597 ,527   ,222 ,123 ,819     ,527 ,819 ,021 

N 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL20 

Pearson 
Correlat
ion 

.b ,183 ,183 -,201 ,254 -,208 -,123 ,302 ,285 ,201 ,174 -,208 .b ,285 ,492* ,553* .b .b -,208 ,302 ,610** 

Sig. (2-
tailed) 

  ,440 ,440 ,395 ,281 ,380 ,605 ,196 ,223 ,395 ,463 ,380   ,223 ,027 ,011     ,380 ,196 ,004 

N 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL21 

Pearson 
Correlat
ion 

.b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b 

Sig. (2-
tailed) 

                                          

N 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL22 
Pearson 
Correlat
ion 

.b 1 -,176 -,210 ,546* ,546* -,343 -,210 -,275 -,140 -,243 -,096 .b ,031 ,229 ,490* .b .b -,096 ,490* ,057 
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Sig. (2-
tailed) 

    ,457 ,374 ,013 ,013 ,139 ,374 ,241 ,556 ,303 ,686   ,898 ,332 ,028     ,686 ,028 ,812 

N 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL23 

Pearson 
Correlat
ion 

.b -,176 1 -,210 -,096 -,096 -,057 -,210 ,336 -,140 ,404 -,096 .b ,031 -,057 ,140 .b .b -,096 ,140 ,147 

Sig. (2-
tailed) 

  ,457   ,374 ,686 ,686 ,811 ,374 ,147 ,556 ,077 ,686   ,898 ,811 ,556     ,686 ,556 ,535 

N 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL24 

Pearson 
Correlat
ion 

.b -,210 -,210 1 -,115 -,115 ,102 ,375 ,218 ,250 ,289 ,459* .b ,218 -,153 -,250 .b .b -,115 -,250 ,081 

Sig. (2-
tailed) 

  ,374 ,374   ,630 ,630 ,669 ,103 ,355 ,288 ,217 ,042   ,355 ,519 ,288     ,630 ,288 ,734 

N 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL25 

Pearson 
Correlat
ion 

.b ,546* -,096 -,115 1 -,053 -,187 -,115 -,150 ,115 -,132 -,053 .b -,150 ,281 ,459* .b .b -,053 ,459* ,204 

Sig. (2-
tailed) 

  ,013 ,686 ,630   ,826 ,429 ,630 ,527 ,630 ,578 ,826   ,527 ,230 ,042     ,826 ,042 ,388 

N 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL26 

Pearson 
Correlat
ion 

.b ,546* -,096 -,115 -,053 1 -,187 -,115 -,150 -,459* -,132 -,053 .b -,150 -,187 -,115 .b .b -,053 -,115 -,279 

Sig. (2-
tailed) 

  ,013 ,686 ,630 ,826   ,429 ,630 ,527 ,042 ,578 ,826   ,527 ,429 ,630     ,826 ,630 ,234 

N 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL27 

Pearson 
Correlat
ion 

.b -,343 -,057 ,102 -,187 -,187 1 -,153 ,134 ,153 ,000 -,187 .b -,535* ,167 -,153 .b .b -,187 -,153 ,000 

Sig. (2-
tailed) 

  ,139 ,811 ,669 ,429 ,429   ,519 ,574 ,519 1,000 ,429   ,015 ,482 ,519     ,429 ,519 1,000 

N 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL28 

Pearson 
Correlat
ion 

.b -,210 -,210 ,375 -,115 -,115 -,153 1 ,491* ,250 ,289 ,459* .b ,491* ,102 ,063 .b .b -,115 -,250 ,445* 

Sig. (2-
tailed) 

  ,374 ,374 ,103 ,630 ,630 ,519   ,028 ,288 ,217 ,042   ,028 ,669 ,794     ,630 ,288 ,049 

N 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL29 

Pearson 
Correlat
ion 

.b -,275 ,336 ,218 -,150 -,150 ,134 ,491* 1 ,327 ,378 ,350 .b ,286 ,134 ,218 .b .b -,150 ,218 ,724** 

Sig. (2-
tailed) 

  ,241 ,147 ,355 ,527 ,527 ,574 ,028   ,159 ,100 ,130   ,222 ,574 ,355     ,527 ,355 ,000 
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N 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL30 

Pearson 
Correlat
ion 

.b -,140 -,140 ,250 ,115 -,459* ,153 ,250 ,327 1 ,289 ,115 .b ,327 ,408 ,250 .b .b ,115 ,250 ,648** 

Sig. (2-
tailed) 

  ,556 ,556 ,288 ,630 ,042 ,519 ,288 ,159   ,217 ,630   ,159 ,074 ,288     ,630 ,288 ,002 

N 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL31 

Pearson 
Correlat
ion 

.b -,243 ,404 ,289 -,132 -,132 ,000 ,289 ,378 ,289 1 ,397 .b ,378 ,236 ,000 .b .b -,132 0,000 ,495* 

Sig. (2-
tailed) 

  ,303 ,077 ,217 ,578 ,578 1,000 ,217 ,100 ,217   ,083   ,100 ,317 1,000     ,578 1,000 ,026 

N 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

S0AL32 

Pearson 
Correlat
ion 

.b -,096 -,096 ,459* -,053 -,053 -,187 ,459* ,350 ,115 ,397 1 .b ,350 -,187 -,115 .b .b -,053 -,115 ,241 

Sig. (2-
tailed) 

  ,686 ,686 ,042 ,826 ,826 ,429 ,042 ,130 ,630 ,083     ,130 ,429 ,630     ,826 ,630 ,305 

N 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL33 

Pearson 
Correlat
ion 

.b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b 

Sig. (2-
tailed) 

                                          

N 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL34 

Pearson 
Correlat
ion 

.b ,031 ,031 ,218 -,150 -,150 -,535* ,491* ,286 ,327 ,378 ,350 .b 1 -,089 ,218 .b .b -,150 ,218 ,512* 

Sig. (2-
tailed) 

  ,898 ,898 ,355 ,527 ,527 ,015 ,028 ,222 ,159 ,100 ,130     ,709 ,355     ,527 ,355 ,021 

N 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL35 

Pearson 
Correlat
ion 

.b ,229 -,057 -,153 ,281 -,187 ,167 ,102 ,134 ,408 ,236 -,187 .b -,089 1 ,357 .b .b -,187 ,357 ,529* 

Sig. (2-
tailed) 

  ,332 ,811 ,519 ,230 ,429 ,482 ,669 ,574 ,074 ,317 ,429   ,709   ,122     ,429 ,122 ,017 

N 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL36 

Pearson 
Correlat
ion 

.b ,490* ,140 -,250 ,459* -,115 -,153 ,063 ,218 ,250 ,000 -,115 .b ,218 ,357 1 .b .b -,115 ,687** ,486* 

Sig. (2-
tailed) 

  ,028 ,556 ,288 ,042 ,630 ,519 ,794 ,355 ,288 1,000 ,630   ,355 ,122       ,630 ,001 ,030 

N 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
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SOAL37 

Pearson 
Correlat
ion 

.b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b 

Sig. (2-
tailed) 

                                          

N 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL38 

Pearson 
Correlat
ion 

.b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b .b 

Sig. (2-
tailed) 

                                          

N 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL39 

Pearson 
Correlat
ion 

.b -,096 -,096 -,115 -,053 -,053 -,187 -,115 -,150 ,115 -,132 -,053 .b -,150 -,187 -,115 .b .b 1 -,115 -,241 

Sig. (2-
tailed) 

  ,686 ,686 ,630 ,826 ,826 ,429 ,630 ,527 ,630 ,578 ,826   ,527 ,429 ,630       ,630 ,305 

N 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SOAL40 

Pearson 
Correlat
ion 

.b ,490* ,140 -,250 ,459* -,115 -,153 -,250 ,218 ,250 0,000 -,115 .b ,218 ,357 ,687** .b .b -,115 1 ,486* 

Sig. (2-
tailed) 

  ,028 ,556 ,288 ,042 ,630 ,519 ,288 ,355 ,288 1,000 ,630   ,355 ,122 ,001     ,630   ,030 

N 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

SKORTO
TAL 

Pearson 
Correlat
ion 

.b ,057 ,147 ,081 ,204 -,279 ,000 ,445* ,724** ,648** ,495* ,241 .b ,512* ,529* ,486* .b .b -,241 ,486* 1 

Sig. (2-
tailed) 

  ,812 ,535 ,734 ,388 ,234 1,000 ,049 ,000 ,002 ,026 ,305   ,021 ,017 ,030     ,305 ,030   

N 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
b. Cannot be computed because at least one of the variables is constant. 
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Lampiran 10 

Hasil Uji Relibilitas 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,893 23

 
 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

soal1 12,9000 32,832 ,387 ,892 

soal2 12,7000 33,168 ,419 ,891 

soal3 12,9000 31,779 ,580 ,887 

soal5 12,9000 32,200 ,502 ,889 

soal6 13,1500 32,555 ,451 ,890 

soal7 13,0500 32,155 ,501 ,889 

soal8 13,1000 32,200 ,502 ,889 

soal9 13,2500 32,934 ,428 ,890 

soal11 13,0000 32,421 ,450 ,890 

soal13 12,6500 33,503 ,396 ,891 

soal15 12,9000 32,411 ,464 ,890 

soal16 12,8500 32,345 ,491 ,889 

soal17 12,9500 32,155 ,501 ,889 

soal18 13,0500 31,418 ,636 ,885 

soal19 12,8000 32,695 ,446 ,890 

soal20 12,9500 31,839 ,558 ,887 

soal28 12,7000 33,484 ,350 ,892 

soal29 12,8000 31,642 ,653 ,885 

soal30 13,3000 32,326 ,605 ,887 

soal34 12,8000 32,484 ,487 ,889 

soal35 12,9000 32,305 ,483 ,889 

soal36 12,7000 33,063 ,442 ,890 

soal40 12,7000 32,853 ,488 ,889 

 



137 
 

 
 

Lampiran 11 
Hasil Uji Taraf Kesukaran Soal 

Keterangan 
Jumlah siswa 

menjawab 
benar (B) 

Indeks 
Kesukaran 

(P) 
Kategori 

Soal 1 12 0.60 Sedang 
Soal 2 16 0.80 Mudah 
Soal 3 12 0.60 Sedang 
Soal 5 12 0.60 Sedang 
Soal 6 7 0.35 Sedang 
Soal 7 9 0.45 Sedang 
Soal 8 8 0.40 Sedang 
Soal 9 5 0.25 Sukar 
Soal 11 10 0.50 Sedang 
Soal 13 17 0.85 Mudah 
Soal 15 12 0.60 Sedang 
Soal 16 13 0.65 Sedang 
Soal 17 11 0.55 Sedang 
Soal 18 9 0.45 Sedang 
Soal 19 14 0.70 Sedang 
Soal 20 11 0.55 Sedang 
Soal 28 16 0.80 Mudah 
Soal 29 14 0.70 Sedang 
Soal 30 4 0.20 Sukar 
Soal 31 15 0.75 Mudah 
Soal 34 14 0.70 Sedang 
Soal 35 12 0.60 Sedang 
Soal 36 16 0.80 Mudah 
Soal 40 16 0.80 Mudah 

 

P =  

Keterangan: 

P  = indeks kesukaran 

B  = jumlah siswa menjawab benar 

JS = jumlah siswa 
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Lampiran 12 

Hasil Uji Daya Beda 

Nomor 
Soal BA BB JA JB D Keterangan 

1 8 4 10 10 0,40 Cukup 
2 10 6 10 10 0,40 Cukup 
3 9 3 10 10 0,60 Baik 
5 8 3 10 10 0,50 Baik 
6 5 2 10 10 0,30 Cukup 
7 8 2 10 10 0,60 Baik 
8 6 2 10 10 0,40 Cukup 
9 4 1 10 10 0,30 Cukup 
11 7 3 10 10 0,40 Cukup 
13 10 7 10 10 0,30 Cukup 
15 8 4 10 10 0,40 Cukup 
16 9 4 10 10 0,50 Baik 
17 8 3 10 10 0,50 Baik 
18 8 1 10 10 0,70 Baik 
19 9 5 10 10 0,40 Cukup 
20 9 2 10 10 0,70 Baik 
28 10 6 10 10 0,40 Cukup 
29 10 4 10 10 0,60 Baik 
30 4 0 10 10 0,40 Cukup 
31 9 6 10 10 0,30 Cukup 
34 9 5 10 10 0,40 Cukup 
35 9 3 10 10 0,60 Baik 
36 10 4 10 10 0,60 Baik 
40 10 4 10 10 0,60 Baik 

 

D =  -  

Keterangan: 

D = daya beda 

BA = siswa kelompok atas yang menjawab soal benar 

BB = siswa kelompok bawah yang menjawabsoal benar 

JA = jumlah isswa kelompok atas 

JB = jumlah siswa kelompok bawah 
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Lampiran 13 
Nilai Pretes Kelompok Kontrol 

 

Urut Nama Siswa Nilai  
1 Irfan Agus Prayoga 50 
2 Analia Dwi Oktaviani 42 
3 Fajri Akbar 42 
4 Eka nurrohman 50 
5 Bernika Cindi Wijaya 67 
6 Anggun Riska Kumaladewi 67 
7 Mohammad Faudzan Al Akbar 50 
8 Shofi Damayanti 58 
9 Helliyana Saputeri 75 
10 Okvy Atyka Thasanyah 83 
11 Rahmat Arifin 67 
12 Chandrika Al Dova 75 
13 Cindy Widya Saputri 67 
14 Anugrah Cahya Wibowo 58 
15 Anisatul Munfaridah 75 
16 Dimas Dwi Aldiansyah 50 
17 Miftahul Faozan 33 
18 Apriliani Puspitadini 42 
19 Arya Kurniawan 58 
20 Iis Septianingsih 42 
21 lintang Zen 42 
22 Muhamad Eldi Triono 67 
23 Eka Nur Prasetyo 83 
24 Cindy Wiji Pangesti 50 
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Nilai Pretes Kelompok Eksperimen 

 

No  Nama Siswa  Nilai  
1 Andri Priyadi 75 
2 Widodo 67 
3 Fita Ertama Sentosa 50 
4 Ragil Bowo Prasetyo 67 
5 Yusuf Prastyo 58 
6 Arif Prasetyo 50 
7 Ayu Desti Lestari 58 
8 Anetiya Maryani 50 
9 Ari Dwiastuti 67 
10 Ardiyan Apriyanto 58 
11 Eva Haryani 75 
12 Habib Nur Iis Saputra 50 
13 Riski Afriani 67 
14 Risky Saputra 50 
15 Hilda Asti Palupi 33 
16 Ulin Wulandari 75 
17 Ninis Yulia Prastiwi 67 
18 Devilia Saputri 67 
19 Diaz Ryan Arfiko 58 
20 Ibnu Rio Damanto 58 
21 Herda Galih Pradana 42 
22 Ananda Khairunnisa An Nur 33 
23 Aji Ma’mur Widodo 83 
24 Rahman Nur Hidayah 58 
25 Nindia Wardani 67 
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Lampiran 14 

Nilai Postes Kelompok Kontrol 

 

No  Nama Siswa Nilai  
1 Irfan Agus Prayoga 67 
2 Analia Dwi Oktaviani 83 
3 Fajri Akbar 58 
4 Eka nurrohman 75 
5 Bernika Cindi Wijaya 83 
6 Anggun Riska Kumaladewi 75 
7 Mohammad Faudzan Al Akbar 83 
8 Shofi Damayanti 83 
9 Helliyana Saputeri 75 
10 Okvy Atyka Thasanyah 75 
11 Rahmat Arifin 83 
12 Chandrika Al Dova 100 
13 Cindy Widya Saputri 75 
14 Anugrah Cahya Wibowo 67 
15 Anisatul Munfaridah 83 
16 Dimas Dwi Aldiansyah 67 
17 Miftahul Faozan 58 
18 Apriliani Puspitadini 75 
19 Arya Kurniawan 58 
20 Iis Septianingsih 67 
21 lintang Zen 92 
22 Muhamad Eldi Triono 67 
23 Eka Nur Prasetyo 75 
24 Cindy Wiji Pangesti 75 
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Lampiran 15 

Nilai Postes Kelompok Eksperimen 

 

No  Nama Siswa  Nilai  
1 Andri Priyadi 83 
2 Widodo 58 
3 Fita Ertama Sentosa 92 
4 Ragil Bowo Prasetyo 58 
5 Yusuf Prastyo 58 
6 Arif Prasetyo 100 
7 Ayu Desti Lestari 75 
8 Anetiya Maryani 75 
9 Ari Dwiastuti 100 
10 Ardiyan Apriyanto 83 
11 Eva Haryani 83 
12 Habib Nur Iis Saputra 92 
13 Riski Afriani 92 
14 Risky Saputra 67 
15 Hilda Asti Palupi 100 
16 Ulin Wulandari 83 
17 Ninis Yulia Prastiwi 100 
18 Devilia Saputri 75 
19 Diaz Ryan Arfiko 83 
20 Ibnu Rio Damanto 75 
21 Herda Galih Pradana 75 
22 Ananda Khairunnisa An Nur 83 
23 Aji Ma’mur Widodo 100 
24 Rahman Nur Hidayah 83 
25 Nindia Wardani 83 
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Lampiran 16 

Hasil Pengamatan Model Examples Non Examples 

1. Pengamatan pertemuan pertama 

No Aspek yang diobservasi 
Skor  Nilai 

Butir Ket. 
1 2 3 4 

1. Kesesuaian gambar dengan materi    √ 4 1 = A 

2. Gambar ditempelkan pada papan 

tulis/diproyeksikan dengan LCD  

  √  
3 2 = B 

3. Guru memberi petunjuk pada siswa 

sebelum menganalisis gambar 

  √  
3 3 = C 

4.  Siswa berdiskusi secara kelompok 

dengan anggota 2 hingga 3 orang. 

 √   
2 4 = D 

5.  Tiap kelompok diberi kesempatan 

membacakan hasil diskusinya 

   √ 
4 5 = E 

6.  Guru menjelaskan materi berdasarkan 

hasil diskusi siswa 

  √  
3 6 = F 

Jumlah  19  

 

Skor pelaksanaan 
A B C D E F

 
 x 100% 

      x 100% 

      x 100% 

     79,2%  
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2. Hasil pertemuan kedua 

No Aspek yang diobservasi 
Skor  Nilai 

Butir Ket. 
1 2 3 4 

1. Kesesuaian gambar dengan materi    √ 4 1 = A 

2. Gambar ditempelkan pada papan 

tulis/diproyeksikan dengan LCD  

  √  
3 2 = B 

3. Guru memberi petunjuk pada siswa 

sebelum menganalisis gambar 

   √ 
4 3 = C 

4.  Siswa berdiskusi secara kelompok 

dengan anggota 2 hingga 3 orang. 

  √  
3 4 = D 

5.  Tiap kelompok diberi kesempatan 

membacakan hasil diskusinya 

  √  
3 5 = E 

6.  Guru menjelaskan materi berdasarkan 

hasil diskusi siswa 

   √ 
4 6 = F 

Jumlah  21  

 

Skor pelaksanaan 
A B C D E F

 
 x 100% 

      x 100% 

      x 100% 

     87,5% 
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Lampiran 17 

Hasil Uji Normalitas dan Homogenitas Pretes 

Hasil Uji Normalitas Kelas Kontrol 

 
Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

nilai_kontrol ,171 24 ,069 ,938 24 ,145 

a. Lilliefors Significance Correction 

 
Hasil Uji Normalitas Kelas Eksperimen 

 
Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

nilai_eksperimen ,168 25 ,067 ,946 25 ,198

a. Lilliefors Significance Correction 

 
Hasil Uji Homogenitas  

 
Test of Homogeneity of Variance 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

nilai 

Based on Mean 1,055 1 47 ,310 

Based on Median 1,151 1 47 ,289 

Based on Median and with 

adjusted df 
1,151 1 46,723 ,289 

Based on trimmed mean 1,028 1 47 ,316 

 
 

 

 

 



146 
 

 
 

Lampiran 18 

Hasil Uji Normalitas Postes 

Uji normalitas kelas kontrol 

 
Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

nilai_kontrol 24 100,0% 0 0,0% 24 100,0% 

 
Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

nilai_kontrol ,168 24 ,077 ,933 24 ,111 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Uji normalitas kelas eksperimen 

 
Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

nilai_eksperimen 25 100,0% 0 0,0% 25 100,0%

 
Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

nilai_eksperimen ,163 25 ,085 ,908 25 ,028

a. Lilliefors Significance Correction 
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Lampiran 19 

Hasil Uji Homogenitas Postes 

 
Case Processing Summary 

kelas Cases  

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

nilai 
eksperimen 25 100,0% 0 0,0% 25 100,0%

kontrol 24 100,0% 0 0,0% 24 100,0%

 
Test of Homogeneity of Variance 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

nilai 

Based on Mean 1,173 1 47 ,284 

Based on Median ,943 1 47 ,337 

Based on Median and with 

adjusted df 
,943 1 45,094 ,337 

Based on trimmed mean ,957 1 47 ,333 
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Lampiran 20 

Hasil Uji Hipotesis 

 
Group Statistics 

                kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

nilai 
eksperimen 25 82,24 13,109 2,622 

kontrol 24 74,96 10,394 2,122 

 
 

Independent Samples Test 

 Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

nilai 

Equal 

variances 

assumed 

1,173 ,284 2,149 47 ,037 7,282 3,389 ,464 14,099

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

2,159 45,407 ,036 7,282 3,373 ,490 14,073
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Lampiran 21 

FOTO-FOTO KEGIATAN PEMBELAJARAN KELAS EKSPERIMEN 

    
Guru dan siswa menempelkan gambar  Guru menjelaskan cara menganalisis 

gambar 
 

             
Siswa berkelompok menganalisis gambar Guru membimbing siswa berdiskusi 
 

            
Siswa membacakan hasil diskusi Guru mulai menerangkan materi 

pelajaran 
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Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 
 

 
 

FOTO-FOTO KEGIATAN PEMBELAJARAN KELAS KONTROL 

   
Menjelaskan materi pelajaran   Menuliskan materi pada papan tulis 
 
 

   
Siswa mencatat materi pelajaran  Guru dan siswa bertanyajawab 
 

 
Mengakhiri pelajaran dengan menutup kesimpulan 
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Lampiran 22 

LEMBAR VALIDASI OLEH PENILAI AHLI 

 
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/ Semester : IV/ II 

Materi   : Pengelolaan Sumber Daya Alam 

 
Petunjuk: 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran IPA di SD Negeri 1 

Toyareka Purbalingga, berilah tanda cek (√) atau tanda silang (x)  pada kolom yang tersedia. Jika butir soal sesuai dengan kriteria 

telaah, maka berilah tanda cek (√). Jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda silang (x) kemudian tuliskan 

alasan pada ruang catatan datau pada teks soal dan perbaikannya. 

 

No Aspek yang Ditelaah Nomor Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A. Materi                     

1. Soal sudah sesuai dengan indikator soal 
dalam kisi-kisi.  √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

2. 
Materi yang ditanyakan sesuai dengan 
jenis tes/bentuk soal yang 
dipergunakan. 

√ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

3. Pilihan jawaban homogen dan logis. √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 
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4. Hanya ada satu kunci jawaban. √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

B. Konstruksi                      

5. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, 
jelas, dan  tegas √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

6. 
Rumusan pokok soal dan pilihan 
jawaban merupakan pernyataan yang 
diperlukan saja 

√ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk 
kunci jawaban √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

8. Pokok soal bebas dari pernyataan yang 
bersifat  negatif ganda √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

9. Pilihan jawaban homogen dan logis 
ditinjau dari  segi materi √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

10. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau 
sejenisnya  jelas dan berfungsi √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

12. 
Pilihan jawaban tidak menggunakan 
pernyataan  "semua jawaban di atas 
salah/benar" dan sejenisnya 

√ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

13. 

Pilihan jawaban yang berbentuk 
angka/waktu disusun berdasarkan 
urutan besar kecilnya angka atau  
kronologisnya 

√ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

14. Butir soal tidak bergantung pada 
jawaban soal  sebelumnya √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

C. Bahasa/Budaya                      

15. Bahasa soal sudah komunikatif dan 
sesuai dengan jenjang pendidikan siswa. √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 
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16. Soal sudah menggunakan bahasa 
Indonesia baku. √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

17. Soal tidak menggunakan bahasa yang 
berlaku setempat/tabu. √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

18. 
Pilihan jawaban tidak mengulang kata/ 
kelompok kata yang sama, kecuali 
merupakan satu kesatuan pengertian. 

√ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

 
Catatan:  

 
Purbalingga, 28 Maret 2013 

 Penilai Ahli 
  

 

 

 Drs. Daroni, M.Pd 
 NIP 19530101 198103 1 005 
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LEMBAR VALIDASI OLEH PENILAI AHLI 

 
 
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/ Semester : IV/ II 

Materi   : Pengelolaan Sumber Daya Alam 

 
Petunjuk: 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran IPA di SD Negeri 1 

Toyareka Purbalingga, berilah tanda cek (√) atau tanda silang (x)  pada kolom yang tersedia. Jika butir soal sesuai dengan kriteria 

telaah, maka berilah tanda cek (√). Jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda silang (x) kemudian tuliskan 

alasan pada ruang catatan datau pada teks soal dan perbaikannya. 

 

No Aspek yang Ditelaah Nomor Soal 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

A. Materi                     

1. Soal sudah sesuai dengan indikator 
soal dalam kisi-kisi.  √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

2. 
Materi yang ditanyakan sesuai dengan 
jenis tes/bentuk soal yang 
dipergunakan. 

√ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

3. Pilihan jawaban homogen dan logis. √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

4. Hanya ada satu kunci jawaban. √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 
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B. Konstruksi                      

5. Pokok soal dirumuskan dengan 
singkat, jelas, dan  tegas √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

6. 
Rumusan pokok soal dan pilihan 
jawaban merupakan pernyataan yang 
diperlukan saja 

√ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk 
kunci jawaban √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

8. Pokok soal bebas dari pernyataan yang 
bersifat  negatif ganda √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

9. Pilihan jawaban homogen dan logis 
ditinjau dari  segi materi √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

10. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau 
sejenisnya  jelas dan berfungsi √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

12. 
Pilihan jawaban tidak menggunakan 
pernyataan  "semua jawaban di atas 
salah/benar" dan sejenisnya 

√ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

13. 

Pilihan jawaban yang berbentuk 
angka/waktu disusun berdasarkan 
urutan besar kecilnya angka atau  
kronologisnya 

√ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

14. Butir soal tidak bergantung pada 
jawaban soal  sebelumnya √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

C. Bahasa/Budaya                      

15. 
Bahasa soal sudah komunikatif dan 
sesuai dengan jenjang pendidikan 
siswa. 

√ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

16. Soal sudah menggunakan bahasa √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 
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Indonesia baku. 

17. Soal tidak menggunakan bahasa yang 
berlaku setempat/tabu. √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

18. 
Pilihan jawaban tidak mengulang kata/ 
kelompok kata yang sama, kecuali 
merupakan satu kesatuan pengertian. 

√ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

 

Catatan:  

 
Purbalingga, 28 Maret 2013 

 Penilai Ahli 
  

 

 

 Drs. Daroni, M.Pd 
 NIP 19530101 198103 1 005 
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LEMBAR VALIDASI OLEH PENILAI AHLI 

 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/ Semester : IV/ II 

Materi   : Pengelolaan Sumber Daya Alam 

 

Petunjuk: 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran IPA di SD Negeri 1 

Toyareka Purbalingga, berilah tanda cek (√) atau tanda silang (x)  pada kolom yang tersedia. Jika butir soal sesuai dengan kriteria 

telaah, maka berilah tanda cek (√). Jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda silang (x) kemudian tuliskan 

alasan pada ruang catatan datau pada teks soal dan perbaikannya. 

 

No Aspek yang Ditelaah Nomor Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A. Materi                     

1. Soal sudah sesuai dengan indikator soal 
dalam kisi-kisi.  √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

2. 
Materi yang ditanyakan sesuai dengan 
jenis tes/bentuk soal yang 
dipergunakan. 

√ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

3. Pilihan jawaban homogen dan logis. √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

4. Hanya ada satu kunci jawaban. √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 
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B. Konstruksi                      

5. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, 
jelas, dan  tegas √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

6. 
Rumusan pokok soal dan pilihan 
jawaban merupakan pernyataan yang 
diperlukan saja 

√ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk 
kunci jawaban √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

8. Pokok soal bebas dari pernyataan yang 
bersifat  negatif ganda √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

9. Pilihan jawaban homogen dan logis 
ditinjau dari  segi materi √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

10. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau 
sejenisnya  jelas dan berfungsi √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

12. 
Pilihan jawaban tidak menggunakan 
pernyataan  "semua jawaban di atas 
salah/benar" dan sejenisnya 

√ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

13. 

Pilihan jawaban yang berbentuk 
angka/waktu disusun berdasarkan 
urutan besar kecilnya angka atau  
kronologisnya 

√ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

14. Butir soal tidak bergantung pada 
jawaban soal  sebelumnya √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

C. Bahasa/Budaya                      

15. Bahasa soal sudah komunikatif dan 
sesuai dengan jenjang pendidikan siswa. √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

16. Soal sudah menggunakan bahasa 
Indonesia baku. √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 
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17. Soal tidak menggunakan bahasa yang 
berlaku setempat/tabu. √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

18. 
Pilihan jawaban tidak mengulang kata/ 
kelompok kata yang sama, kecuali 
merupakan satu kesatuan pengertian. 

√ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

 

Catatan:  

 
Purbalingga, 28 Maret 2013 

 Penilai Ahli 
  

 

 

 Drs. Akhmad Junaedi, M.Pd 
 NIP 19630923 198703 1 001 
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LEMBAR VALIDASI OLEH PENILAI AHLI 

 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/ Semester : IV/ II 

Materi   : Pengelolaan Sumber Daya Alam 

 

Petunjuk: 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran IPA di SD Negeri 1 

Toyareka Purbalingga, berilah tanda cek (√) atau tanda silang (x)  pada kolom yang tersedia. Jika butir soal sesuai dengan kriteria 

telaah, maka berilah tanda cek (√). Jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda silang (x) kemudian tuliskan 

alasan pada ruang catatan datau pada teks soal dan perbaikannya. 

 

No Aspek yang Ditelaah Nomor Soal 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

A. Materi                     

1. Soal sudah sesuai dengan indikator 
soal dalam kisi-kisi.  √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

2. 
Materi yang ditanyakan sesuai dengan 
jenis tes/bentuk soal yang 
dipergunakan. 

√ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

3. Pilihan jawaban homogen dan logis. √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

4. Hanya ada satu kunci jawaban. √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 
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B. Konstruksi                      

5. Pokok soal dirumuskan dengan 
singkat, jelas, dan  tegas √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

6. 
Rumusan pokok soal dan pilihan 
jawaban merupakan pernyataan yang 
diperlukan saja 

√ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk 
kunci jawaban √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

8. Pokok soal bebas dari pernyataan yang 
bersifat  negatif ganda √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

9. Pilihan jawaban homogen dan logis 
ditinjau dari  segi materi √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

10. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau 
sejenisnya  jelas dan berfungsi √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

12. 
Pilihan jawaban tidak menggunakan 
pernyataan  "semua jawaban di atas 
salah/benar" dan sejenisnya 

√ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

13. 

Pilihan jawaban yang berbentuk 
angka/waktu disusun berdasarkan 
urutan besar kecilnya angka atau  
kronologisnya 

√ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

14. Butir soal tidak bergantung pada 
jawaban soal  sebelumnya √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

C. Bahasa/Budaya                      

15. 

Bahasa soal sudah komunikatif dan 
sesuai dengan jenjang pendidikan 
siswa. 
 

√ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 
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16. Soal sudah menggunakan bahasa 
Indonesia baku. √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

17. Soal tidak menggunakan bahasa yang 
berlaku setempat/tabu. √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

18. 
Pilihan jawaban tidak mengulang kata/ 
kelompok kata yang sama, kecuali 
merupakan satu kesatuan pengertian. 

√ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

 

Catatan:  

 
Purbalingga, 28 Maret 2013 

 Penilai Ahli 
  

 

 

 Drs. Akhmad Junaedi, M.Pd 
 NIP 19630923 198703 1 001 
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LEMBAR VALIDASI OLEH PENILAI AHLI 

 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/ Semester : IV/ II 

Materi   : Pengelolaan Sumber Daya Alam 

 

Petunjuk: 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran IPA di SD Negeri 1 

Toyareka Purbalingga, berilah tanda cek (√) atau tanda silang (x)  pada kolom yang tersedia. Jika butir soal sesuai dengan kriteria 

telaah, maka berilah tanda cek (√). Jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda silang (x) kemudian tuliskan 

alasan pada ruang catatan datau pada teks soal dan perbaikannya. 

 

No Aspek yang Ditelaah Nomor Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A. Materi                     

1. Soal sudah sesuai dengan indikator soal 
dalam kisi-kisi.  √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

2. 
Materi yang ditanyakan sesuai dengan 
jenis tes/bentuk soal yang 
dipergunakan. 

√ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

3. Pilihan jawaban homogen dan logis. √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

4. Hanya ada satu kunci jawaban. √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 
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B. Konstruksi                      

5. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, 
jelas, dan  tegas √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

6. 
Rumusan pokok soal dan pilihan 
jawaban merupakan pernyataan yang 
diperlukan saja 

√ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk 
kunci jawaban √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

8. Pokok soal bebas dari pernyataan yang 
bersifat  negatif ganda √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

9. Pilihan jawaban homogen dan logis 
ditinjau dari  segi materi √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

10. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau 
sejenisnya  jelas dan berfungsi √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

12. 
Pilihan jawaban tidak menggunakan 
pernyataan  "semua jawaban di atas 
salah/benar" dan sejenisnya 

√ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

13. 

Pilihan jawaban yang berbentuk 
angka/waktu disusun berdasarkan 
urutan besar kecilnya angka atau  
kronologisnya 

√ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

14. Butir soal tidak bergantung pada 
jawaban soal  sebelumnya √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

C. Bahasa/Budaya                      

15. Bahasa soal sudah komunikatif dan 
sesuai dengan jenjang pendidikan siswa. √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

16. Soal sudah menggunakan bahasa 
Indonesia baku. √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 
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17. Soal tidak menggunakan bahasa yang 
berlaku setempat/tabu. √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

18. 
Pilihan jawaban tidak mengulang kata/ 
kelompok kata yang sama, kecuali 
merupakan satu kesatuan pengertian. 

√ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

 

Catatan:  

 
Purbalingga, 28 Maret 2013 

 Penilai Ahli 
  

 

 

 Supriyati, S.Pd.SD 
 NIP 19620216 198304 2 014 
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LEMBAR VALIDASI OLEH PENILAI AHLI 

 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/ Semester : IV/ II 

Materi   : Pengelolaan Sumber Daya Alam 

 

Petunjuk: 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran IPA di SD Negeri 1 

Toyareka Purbalingga, berilah tanda cek (√) atau tanda silang (x)  pada kolom yang tersedia. Jika butir soal sesuai dengan kriteria 

telaah, maka berilah tanda cek (√). Jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda silang (x) kemudian tuliskan 

alasan pada ruang catatan datau pada teks soal dan perbaikannya. 

 

No Aspek yang Ditelaah Nomor Soal 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

A. Materi                     

1. Soal sudah sesuai dengan indikator 
soal dalam kisi-kisi.  √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

2. 
Materi yang ditanyakan sesuai dengan 
jenis tes/bentuk soal yang 
dipergunakan. 

√ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

3. Pilihan jawaban homogen dan logis. √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

4. Hanya ada satu kunci jawaban. √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 
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B. Konstruksi                      

5. Pokok soal dirumuskan dengan 
singkat, jelas, dan  tegas √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

6. 
Rumusan pokok soal dan pilihan 
jawaban merupakan pernyataan yang 
diperlukan saja 

√ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk 
kunci jawaban √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

8. Pokok soal bebas dari pernyataan yang 
bersifat  negatif ganda √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

9. Pilihan jawaban homogen dan logis 
ditinjau dari  segi materi √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

10. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau 
sejenisnya  jelas dan berfungsi √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

12. 
Pilihan jawaban tidak menggunakan 
pernyataan  "semua jawaban di atas 
salah/benar" dan sejenisnya 

√ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

13. 

Pilihan jawaban yang berbentuk 
angka/waktu disusun berdasarkan 
urutan besar kecilnya angka atau  
kronologisnya 

√ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

14. Butir soal tidak bergantung pada 
jawaban soal  sebelumnya √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

C. Bahasa/Budaya                      

15. 
Bahasa soal sudah komunikatif dan 
sesuai dengan jenjang pendidikan 
siswa. 

√ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

16. Soal sudah menggunakan bahasa √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 
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Indonesia baku. 

17. Soal tidak menggunakan bahasa yang 
berlaku setempat/tabu. √ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

18. 
Pilihan jawaban tidak mengulang kata/ 
kelompok kata yang sama, kecuali 
merupakan satu kesatuan pengertian. 

√ √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

 

Catatan:  

 
Purbalingga, 28 Maret 2013 

 Penilai Ahli 
  

 

 

 Supriyati, S.Pd.SD 
 NIP 19620216 198304 2 014 
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