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ABSTRAK 

Asyhar.Beny 2013.Keefektifan Metode Bermain Jawaban terhadap Aktivitas dan 
Hasil Belajar Siswa Materi Pembentukan Tanah di Kelas V Sekolah Dasar 
Negeri Tunon 2 Kota Tegal. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: 
IMur Fatimah, S.Pd, M.Pd., II Drs. Yuli Witanto, M.Pd. 

 
Kata kunci:  Metode Bermain Jawaban, Materi Pembentukan Tanah 
 

IPA merupakan salah satu mata pelajaran yang dianggap sulit oleh siswa. 
Dalam pembelajaran IPA, guru masih menggunakan metode ceramah, sehingga 
siswa merasa bosan dan kurang tertarik dengan pelajaran IPA. Salah satu model 
pembelajaran kooperatif yaitu metode bermain jawaban,dapat dijadikan metode 
alternatif dalam pembelajaran IPA.Metode bermain jawabanakan mendorong 
siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran untuk 
mencapai pemahaman dan hasil belajar yang bermakna. Tujuan penelitian ini yaitu 
menguji keefektifan metode bermain jawaban terhadap aktivitas dan hasil belajar 
IPA antara kelas yang mendapatkan perlakuan metode bermain jawaban dengan 
kelas yang tanpa menggunakan metode bermain jawaban pada materi 
Pembentukan Tanah di kelas V. 

Desain penelitian ini menggunakan Quasi Experimental Design dengan 
bentuk  Nonequivalent Control Group Design. Populasi dalam penelitian ini 
berjumlah 49 siswa SD Negeri Tunon 2 Kota Tegal tahun ajaran 2012/2013, yaitu 
siswa kelas VB yang berjumlah 24 siswa sebagai kelas eksperimen dan siswa 
kelas VA yang berjumlah 25 siswa sebagai kelas kontrol atau kelas pembanding. 
Sementara itu sampel penelitian yang diambil menggunakan sampling jenuh, 
yakni seluruh populasi dalam penelitian dijadikan sampel. 

Analisis statistik yang digunakan yaitu korelasi product moment untuk uji 
validitas dan Cronbach’s Alpha untuk uji reliabilitas instrumen. Metode Lilliefors 
untuk menguji normalitas data, metode independent sample t test untuk uji 
homogenitas dan uji t untuk uji hipotesis. Semua penghitungan tersebut diolah 
dengan menggunakan program SPSS versi 20.Kriteria yang digunakan untuk 
pengambilan keputusan adalah Ho diterima jika nilai signifikansi Asymp. Sig. 
>0,05 atau Ho ditolak jika nilai signifikansi Asymp. Sig. < 0,05. Nilai signifikansi 
Asymp. Sig. data aktivitas belajar sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut kurang 
dari 0,05 (0,000 < 0,05). Maka Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi, dapat 
disimpulkan terdapat perbedaan aktivitas belajar IPA antara siswa kelas V pada 
materi Pembentukan Tanah yang menggunakan  metode Bermain Jawaban dan  
kelas yang tidak. Sementara data hasil belajar dihitung dengan menggunakan 
rumus Independent sampel t test melalui program SPSS versi 20. Hasil 
penghitungan analisis statistik uji t, diperoleh hasil thitung> ttabel atau signifikansi < 
0,05, yaitu nilai thitung = 2,788 dan ttabel = 2,009, maka 2,778 >2,009. Nilai 
signifikansi yang diperoleh 0,008 atau < 0,05. Berdasarkan ketentuan yang 
berlaku untuk pengujian hipotesis yang telah dipaparkan di atas, maka Ho ditolak 
dan Ha diterima. Jadi, kesimpulan dari penelitian ini yaitu terdapat perbedaan 



ix 
 

hasil belajar IPA antara siswa kelas V pada materi Pembentukan Tanahyang 
menggunakan  metode Bermain Jawaban dan  kelas yang tidak. 

Dari hasil penelitian, diharapkan metode Bermain Jawaban dapat dijadikan 
alternatif dalam pembelajaran IPA di sekolah untuk meningkatkan aktivitas dan 
hasil belajar. Guru dapat melakukan variasi dalam metode Bermain Jawaban 
sehingga dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

Pendahuluan merupakan kajian pertama dalam penelitian.Pada 

pendahuluan memuat tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Pembahasan 

lebih mendalam mengenai bab pendahuluan akan diuraikan dalam penjelasan 

dibawah ini. 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan yang pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi perlunya 

mengubah pola pembelajaran konvensional menjadi pembelajaran lebih aktif dan 

partisipatif.Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan guru 

tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi.Oleh karena itu, siswa perlu 

mengubah peran dari sekedar penerima informasi yang pasif menjadi siswa yang 

aktif, mencari pengetahuan dan keterampilan serta menggunakannya secara 

bermakna. Suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar dapat 

menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungan, sehingga dapat 

menimbulkan perubahan dalam diri siswa yang memungkinkannya berfungsi 

secara baik dalam kehidupan masyarakat adalah salah satu hakekat dari 

pendidikan. Mendidik dan pendidikan adalah dua hal yang saling berhubungan. 

Dari segi bahasa, mendidik adalah kata kerja, sedangkan pendidikan adalah kata 
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benda. Kegiatan mendidik menunjukan adanya mendidik di satu pihak dan yang 

dididik di lain pihak. Dengan kata lain, mendidik adalah suatu kegiatan yang 

mengandung komunikasi antara dua orang atau lebih. Sedangkan pengertian 

pendidikan itu sendiri adalah usaha sadar dan sistematis, yang dilakukan oleh 

orang-orang yang diserahi tanggung jawab untuk mempengaruhi peserta didik 

agar mempunyai sifat dan tabiat sesuai dengan cita-cita pendidikan (Munib 

2007:31-34). 

Menurut Skinner dalam Hardini (2012:4), belajar adalah suatu proses 

adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Salah 

satu pertanda bahwa seseorang telah belajar adalah adanya perubahan tingkah 

laku dalam dirinya.Perubahan tingkah laku tersebut menyangkut baik perubahan 

yang bersifat pengetahuan (kognitif) dan keterampilan (psikomotor) maupun yang 

menyangkut nilai dan sikap (afektif).Mengajar adalah kegiatan yang meliput 

segala hal yang dilakukan guru di dalam kelas (Hardini 2012:10).Mengajar 

meliputi kegiatan guru mengajari peserta didik, guru menyampaikan pengetahuan, 

dan peserta didik sebagai pihak penerima.Mengajar merupakan satu perbuatan 

yang memerlukan tanggung jawab moral yang cukup berat.Berhasilnya 

pendidikan pada siswa sangat bergantung pada pertanggungjawaban guru dalam 

melaksanakan tugasnya.Mengajar merupakan suatu perbuatan atau pekerjaan yang 

bersifat unik tetapi sederhana.Dikatakan unik karena hal itu berkenaan dengan 

manusia yang belajar yakni siswa, dan yang mengajar, yakni guru, dan berkaitan 

erat dengan manusia di dalam masyarakat yang semuanya menunjukkan 

keunikkan.Dikatakan sederhana karena mengajar dilaksanakan dalam keadaan 
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praktis dalam kehidupan sehari-hari, mudah dihayati oleh siapa saja. Mengajar 

pada prinsipnya membimbing siswa dalam kegiatan belajar mengajar atau 

mengandung pengertian bahwa mengajar merupakan suatu usaha mengorganisasi 

lingkungan dalam hubungannya dengan anak didik dan bahan pengajaran yang 

menimbulkan proses belajar mengajar. 

Interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan siswa ini merupakan 

syarat utama bagi berlangsungnya proses pembelajaran. Menurut Gagne, Briggs, 

dan Wager (1992)  dalam  Winataputra (2008:1.19) pembelajaran adalah 

serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses 

belajar pada peserta didik. Proses pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari proses 

dan hasil belajar. Proses pembelajaran harus dengan sengaja diorganisasikan 

dengan baik agar dapat menumbuhkan proses belajar yang baik sehingga pada 

akhirnya dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran yang baik ialah 

yang memungkinkan terjadinya relasi antara stimulus dan respon yang baik untuk 

menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah serta 

mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. Pembelajaran 

bertugas mengarahkan proses ini agar sasaran dari perubahan itu dapat tercapai 

sesuai yang diinginkan. Perubahan tersebut hendaknya terjadi sebagai akibat 

interaksi dengan lingkungannya melalui proses belajar mengajar dimana guru 

memberikan satu-satunya sumber belajar, walaupun tugas, peranan dan fungsinya 

dalam proses belajar mengajar sangatlah penting. Sebagai tenaga kependidikan 

profesional, guru dituntut untuk selalu memperbarui kemampuannya agar dapat 

menyesuaikan diri dengan segala perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan. 
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Dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki mutu proses pembelajaran, guru 

hendaknya dapat mengembangkan proses pembelajaran yang sesuai dengan 

standar proses pendidikan sehingga tujuan dari pendidikan dapat tercapai. 

Tujuan pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional Tahun 2003 Nomor 20 Pasal 3 yaitu untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Lapono 

2008:2.55-6). Berkembangnya potensi peserta didik/siswa agar memenuhi kriteria 

Undang-Undang Nomor 20 Pasal 3 Sistem Pendidikan Nasional memerlukan 

sebuah proses. Sebuah proses tersebut dikatakan sebagai proses belajar. Proses 

belajar berlangsung dalam satuan pendidikan tertentu yang terdiri dari jalur 

formal, non-formal dan in-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 

Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang 

yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 

Salah satu pendidikan dasar di jalur formal yaitu Sekolah Dasar (SD)  (SPN 2007: 

66). 

Dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran guru seringkali 

menggunakan beberapa metode yang bervariasi.Pemilihan berbagai metode 

pembelajaran yang banyak jenisnya tentu harus dipertimbangkan sebelum 

digunakan. Pemilihan suatu metode perlu memperhatikan beberapa hal seperti 

materi yang akan disampaikan, tujuan pembelajaran, waktu yang tersedia dan 

siswa serta hal-hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Dalam 
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penggunaan metode yang bervariasi kekurangan suatu metode dapat ditutup 

dengan metode mengajar yang lain sehingga guru dapat menggunakan beberapa 

metode mengajar dalam melakukan proses belajar mengajar. 

Cooperative Learning (pembelajaran kooperatif) merupakan salah satu 

model pembelajaran yang dapat dicoba untuk memperbarui sistem pembelajaran, 

karena variasi pembelajaran adalah hal penting dalam pembelajaran. Aydin (2011) 

menyatakan bahwa : 

“Cooperative learning can be defined as a learning 

approach in which students help one another on an academic 

subject, in small mixed groups formed both in class and in 

non-class environments, which helps individuals gain more 

self confidence and develop their communication skills and 

problem solving and critical thinking abilities, and through 

which all of the students actively participate in the learning-

teaching process.” 

Pembelajaran kooperatif dapat didefinisikan sebagai suatu pendekatan 

pembelajaran di mana siswa saling membantu pada mata pelajaran akademis, 

dalam sebuah kelompok kecil, baik di dalam kelas maupun diluar kelas, yang 

membantu individu mendapatkan kepercayaan diri yang lebih, mengembangkan 

keterampilan komunikasi mereka, pemecahan masalah, kemampuan berpikir 

kritis, dan melalui ini semua siswa bisa berpartisipasi secara aktif dalam proses 

belajar-mengajar. 

Keberhasilan dalam pembelajaran kooperatif dipengaruhi oleh unsur-unsur 

tertentu yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan 

yang lainnya. Unsur-unsur yang mendukung keberhasilan pembelajaran 
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kooperatif menurut Johnson dan Johnson dalam Carpenter dan Mary (2011) 

adalah sebagai berikut: 

“… five key components required for cooperative learning to 

be successful: face-to-face interaction, individual and group 

accountability, interpersonal and small group skills, positive 

interdependence, and group processing.” 

Kalimat di atas mengandung ada lima unsur kunci dalam keberhasilan 

pembelajaran kooperatif yaitu interaksi tatap muka, kemampuan perseorangan dan 

kelompok, keterampilan perseorangan dan kelompok kecil, ketergantungan yang 

positif, dan pemrosesan kelompok. 

Pembelajaran kooperatif lebih menekankan keaktifan siswa yang bersifat 

gotong royong, saling menolong dan bekerja sama. Kelas dibagi menjadi 

kelompok-kelompok belajar yang terdiri dari siswa-siswa yang bekerja sama 

dalam satu perencanaan kegiatan mengajar. Setiap anggota kelompok diharapkan 

dapat saling bekerja sama secara sportif satu sama lain dan bertanggung jawab 

baik kepada dirinya sendiri maupun pada anggota dalam satu kelompok.Salah satu 

teknik dalam pembelajaran kooperatif adalah dengan metode bermain jawaban. 

Dalam proses pembelajaran dengan metode bermain jawaban lebih ditekankan 

pentingnya keaktifan siswa yang diciptakan dalam setiap kegiatan pembelajaran, 

agar kelas lebih ‘hidup’ dan lebih ‘bermakna’. Pembelajaran kooperatif tidak 

hanya menuntun siswa mengukuti pembelajaran dengan konteks lingkungannya, 

namun juga menuntun siswa mengeksplorasi makna ‘konteks’ itu sendiri dimana 

tujuannya untuk menyadarkan siswa bahwa mereka memiliki kemampuan dan 

tanggung jawab untuk mempengaruhi dan membentuk susunan konteks yang 
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beragam mulai dari keluarga, ruang kelas, kelompok, tempat kerja, komunitas 

dalam suatu tatanan ekosistem. Pengetahuan itu akan bermakna manakala 

ditemukan dan dibangun sendiri oleh siswa untuk menguatkan, memperluas, 

menerapkan pengetahuan dan ketrampilan akademik mereka dalam situasi dan 

masalah yang memang ada dalam keseharian siswa. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Pasal 3 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat dikatakan bahwa pendidikan amat 

penting bagi perkembangan suatu bangsa. Oleh sebab itu, pelaksanaan pendidikan 

harus dilaksanakan sebaik mungkin sejak awal, yaitu sejak pendidikan Sekolah 

Dasar (SD). Fungsi pendidikan SD bukan hanya memberikan bekal kemampuan 

dasar akademik berupa kemampuan membaca, menulis, dan berhitung melainkan 

juga berfungsi menyiapkan lulusannya untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah 

lanjutan tingkat pertama. 

Pendidikan di SD merupakan pendidikan formal awal yang mendidik 

siswa mulai dari dasar, sehingga sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang 

siswa di kehidupan yang akan datang. Tujuan pendidikan SD harus selalu 

mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan dasar, serta 

memperhatikan tahap perkembangan siswa dan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi.Pendidikan di Sekolah Dasar mencakup pembentukan dasar 

kepribadian siswa sebagai manusia seutuhnya sesuai dengan tingkat 

perkembangan dirinya, pembinaan pemahaman dasar dan seluk-beluk ilmu 

pengetahuan dan teknologi sebagai landasan untuk belajar pada jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi dan hidup dalam masyarakat. Oleh sebab itu, mata 
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pelajaran yang ada di SD disesuaikan dengan kurikulum, sehingga tujuan 

pendidikan dapat tercapai.Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan awal 

selama 9 (sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak. Sekolah Dasar 

sebagai lembaga pendidikan formal menyampaikan mata pelajaran yang 

dibelajarkan oleh guru.Tugas guru di Sekolah Dasar adalah menyalurkan 

informasi berupa pengetahuan mengenai suatu mata pelajaran tertentu kepada 

siswa sebagai penerima informasi.Informasi dalam hal ini merupakan materi yang 

ada dalam mata pelajaran tertentu.Mata pelajaran yang ada di SD terdiri dari mata 

pelajaran yang bersifat eksak dan non eksak. Mata pelajaran yang bersifat eksak 

yaitu Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) sedangkan mata pelajaran 

yang bersifat non eksak yaitu Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn), Bahasa Daerah, Seni Budaya dan Keterampilan (SBK), 

serta Bahasa Indonesia. 

Salah satu mata pelajaran yang menuntut keaktifan siswa yaitu Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA). IPA merupakan mata pelajaran yang menyajikan 

konsep konkret yang berhubungan dengan kehidupan lingkungan alam sekitar dan 

kehidupan sehari-hari. Pembelajaran konsep IPA hendaknya disajikan dengan 

metode yang mampu meningkatkan motivasi siswa dalam mempelajari konsep 

materi, sehingga diharapkan akivitas dan hasil belajar siswa akan meningkat. 

Peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa merupakan tujuan yang diikuti dalam 

upaya peningkatan kualitas pembelajaran. IPA merupakan salah satu mata 

pelajaran yang mencakup materi cukup luas. Dalam pelaksanaannya guru dituntut 

menyelesaikan target ketuntasan belajar siswa, sehingga perlu perencanaan dan 
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pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan strategi, metode, media dan alat 

peraga, serta sumber belajar yang memadai. Guru juga perlu menciptakan kondisi 

pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk aktif dan memicu rasa ingin 

tahunya. Dengan demikian, siswa akan lebih tertarik untuk mempelajari IPA. 

Siswa sebagai subjek pendidikan dalam pembelajaran IPA dituntut untuk 

aktif dalam belajar mencari informasi dan mengeksplorasi sendiri atau secara 

berkelompok. Guru hanya berperan sebagai fasilitator dan pembimbing ke arah 

pengoptimalan pencapaian ilmu pengetahuan yang dipelajari. Diharapkan dalam 

proses pembelajaran siswa mau dan mampu mengemukakan pendapat sesuai 

dengan apa yang telah dipahami, berinteraksi secara positif antara siswa dengan 

siswa maupun antara siswa dan guru apabila ada kesulitan. 

Standar kompetensi dan kompetensi dasar SD/MI yang tercantum dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi 

untuk satuan pendidikan dasar dan menengah menyebutkan bahwa mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara mencari tahu tentang 

alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan 

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

tetapi juga merupakan suatu proses penemuan (Hasyim 2010). Pendidikan IPA 

diharapkan dapat menjadi sebuah wahana bagi siswa untuk mempelajari diri 

sendiri dan alam sekitar, serta sebagai prospek pengembangan lebih lanjut dalam 

menerapkan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan 

kompetensi dasar agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara baik, benar 

dan ilmiah. 
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IPA merupakan salah satu pelajaran yang penting bagi siswa agar mampu 

menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mampu 

mengikuti perkembangan global. Pelajaran IPA mampu mengadopsi kemampuan 

siswa untuk berkembang dalam perkembangan teoritis dan praktis sehingga 

mampu mengasah kemampuan kognitif, afektif, maupun psikomotorik siswa. 

Mata Pelajaran IPA tingkat Sekolah Dasar (SD) kelas V merupakan bagian dari 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), yaitu suatu Ilmu yang mempelajari gejala dan 

peristiwa atau fenomena alam serta berusaha untuk mengungkap segala rahasia 

dan hukum semesta. Objek IPA meliputi mempelajari karakter, gejala dan 

peristiwa yang terjadi atau terkandung dalam benda - benda mati atau benda yang 

tidak melakukan pengembangan diri. 

Pada kegiatan belajar mengajar dikenal adanya tujuan pembelajaran. 

Menurut Kurikulum Pendidikan Dasar dalam Garis-garis Besar Program 

Pengajaran (GBPP) Sekolah Dasar dinyatakan bahwa tujuan pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam atau Sains adalah: (1) Menanamkan rasa ingin tahu dan suatu 

sikap positif terhadap teknologi dan masyarakat; (2) Mengembangkan 

keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar; (3) Memecahkan masalah 

dan membuat keputusan, menanamkan pengetahuan dan pemahaman konsep-

konsep sains yang akan bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari; (4) Mengembangkan kesadaran tentang peran dan pentingnya sains 

kehidupan sehari-hari; (5) Mengalihgunakan pengetahuan, keterampilan, dan 

pemahaman kebidang pengajaran lainnya; (6) Ikut serta dalam memelihara, 

menjaga dan melestarikan lingkungan alam; (7) Menghargai ciptaan Tuhan akan 
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lingkungan alam. Dari tujuan pembelajaran di atas dapat diperoleh kesimpulan 

bahwa setelah mengikuti pembelajaran IPA siswa diharapkan memiliki sikap 

positif terhadap teknologi dan masyarakat, mampu mengembangkan keterampilan 

proses untuk menyelidiki alam sekitar, mampu memecahkan masalah dan 

membuat keputusan, serta dapat menanamkan pengetahuan dan pemahaman 

konsep-konsep sains yang akan bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Namun, penerapan yang terjadi di lapangan sangat berbeda dengan apa 

yang diharapkan oleh pemerintah seperti yang dijelaskan di atas. Sebagian besar 

pembelajaran yang dilakukan sangat kental dengan suasana pembelajaran dengan 

model klasikal (metode ceramah) dimana guru monoton dan terpaku dengan 

metode ceramah. Hal ini tentu sangat jauh dari tuntunan seorang guru yang 

profesional, sehingga pembelajaran berlangsung satu arah dimana siswa hanya 

berperan sebagai penerima informasi yang pasif. Metode ceramah adalah salah 

satu metode dalam pembelajaran konvensional yang biasa dilakukan di kelas 

selama ini, yaitu pembelajaran yang memandang siswa berkemampuan tidak 

berbeda sehingga mereka mendapat pelajaran secara bersama, dengan cara yang 

sama dalam satu kelas sekaligus. Guru kurang melibatkan aktivitas siswa dalam 

kegiatan pembelajaran. Siswa tidak diberi kesempatan untuk terlibat dalam proses 

mencari maupun menemukan pengetahuannya sendiri. Hal tersebut membuat 

siswa menjadi kurang pandai dalam mengemukakan pendapat, bertanya, 

menjawab pertanyaan, dan berpikir kritis. Selain itu, guru sering menyajikan 

pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah dan pemberian tugas yang 
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terkesan monoton dan membosankan. Pembelajaran hanya berlangsung dalam 

kelas tanpa mendekatkan siswa pada kehidupan nyata di sekitar siswa. Metode 

ceramah bersifat teoritik dan mekanistik. Bersifat teoritik berarti proses 

pembelajaran belum menjangkau ranah aplikasi kongkret, sedangkan bersifat 

mekanistik berarti proses pembelajaran dimulai dengan penjelasan konsep, 

dilanjutkan dengan contoh dan pemberian soal latihan. Efek pembelajaran 

berorientasi mekanistik mengarah pada hafalan konsep dan pengerjaan soal. 

Pembelajaran yang demikian tersebut menyebabkan kurangnya pengembangan 

kecakapan atau keterampilan berpikir dan proses sains, yang meliputi 

keterampilan proses dan sikap ilmiah. 

Berdasarkan temuan dari Balitbang Depdiknas (2005), dalam proses 

pembelajaran selama ini siswa hanya menghafal konsep dan kurang mampu 

menggunakan konsep tersebut jika menemui masalah dalam kehidupan nyata yang 

berhubungan dengan konsep yang dimiliki. Lebih jauh lagi bahkan siswa kurang 

mampu menentukan masalah dan merumuskannya. Hal ini bertolak belakang 

dengan teori kontruktivisme yang menyatakan bahwa siswa harus membangun 

konsep sendiri dan bukan sekedar menghafalkan. Untuk itu, diperlukan 

pembelajaran yang lebih mengaktifkan guru dan siswa. Strategi yang tidak hanya 

menghafal fakta, tetapi yang mendorong siswa mengkontruksikan pengetahuan di 

benaknya. Saat ini, guru lebih suka mengajar dengan model pembelajaran yang 

berpusat pada guru (teacher centered instruction). Guru bertindak sebagai satu-

satunya sumber belajar, menyajikan pelajaran dengan model klasikal, dengan 

penggunaan metode ceramah, latihan soal atau drill, dengan sedikit sekali atau 
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bahkan tanpa media pendukung. Guru cenderung bersikap otoriter, suasana belajar 

terkesan kaku dan serius. Guru yang selalu aktif dalam pembelajaran, sedangkan 

siswa cenderung pasif dan hanya mendengar penjelasan guru saja. Jika siswa tidak 

dapat menangkap materi pelajaran, kesalahan cenderung ditimpakan kepada 

siswa. Pendek kata, proses pembelajaran tidak menyenangkan dan membosankan. 

Dengan demikian proses pembelajaran menjadi tidak efektif, dan karena itu tujuan 

pembelajaran tidak dapat tercapai secara optimal. 

Melihat sedemikian kompleksnya masalah proses belajar mengajar dan 

peran guru, maka dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam 

proses belajar mengajar perlu dikembangkan iklim kondusif yang dapat 

menumbuhkembangkan sikap dan perilaku belajar secara wajar. Pembelajaran 

harus dapat melibatkan aktivitas siswa dalam proses pemahaman materi 

pembelajaran, yaitu dengan mengaitkan materi pembelajaran pada dunia nyata 

melalui benda-benda konkret di sekitar siswa. Guru hendaknya mampu 

menyajikan materi pembelajaran yang sifatnya abstrak menjadi nyata atau konkret 

bagi siswa. Pembelajaran yang mendekatkan siswa dengan kehidupan nyata akan 

memberikan pengalaman langsung, sehingga pembelajaran akan lebih bermakna 

dan bermanfaat bagi siswa. Hal tersebut akan membuat siswa menjadi lebih 

mudah dalam memahami materi pembelajaran yang telah dipelajari. Untuk itu 

pembelajaran dengan menggunakan metode-metode yang relefan, khususnya 

metode bermain jawaban dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk hal 

tersebut. Terlebih lagi untuk pembelajaran IPA di kelas V sekolah dasar, guru 

dituntut untuk dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan disertai 
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improvisasi, kreasi, menarik, dan menyenangkan agar para siswa merasa tertarik 

dalam pembelajaran di sekolah sehingga kegiatan belajar mengajar tidak lagi 

membosankan bagi siswa. 

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA 

di sekolah dasar. Dengan metode bermain jawaban diharapkan guru dan siswa 

menjadi lebih aktif dan kreatif dalam kegiatan belajar mengajar sehingga tidak 

monoton dan membosankan. Penerapan konsep akan menjadi lebih mudah begitu 

juga dalam kehidupan sehari-hari serta tentu saja akan meningkatkan kemampuan 

berpikir ilmiah bagi siswa. 

Atas dasar latar belakang tersebut di atas, peneliti terinspirasi untuk 

membantu meningkatkan pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri Tunon 2 Kota 

Tegal dengan mengadakan penelitian yang berjudul ”Keefektifan Metode 

Bermain Jawaban Terhadap Aktivitas Dan Hasil Belajar Siswa Materi 

Pembentukan Tanah Di Kelas V Sekolah Dasar Negeri Tunon 2 Kota Tegal”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan 

beberapa masalah sebagai berikut: 

(1) Pembelajaran klasikal masih tampak mendominasi kegiatan belajar 

sehingga siswamerasa bosan dengan pembelajaran di kelas. 

(2) Pembelajaran dengan metode ceramah tanpa metode yang lebih 

variatif menyebabkan nilai Ilmu Pengetahuan Alam pada siswa SD 

tidak maksimal. 
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(3) Guru bertindak sebagai satu-satunya sumber belajar, menyajikan 

pelajaran dengan metode ceramah, latihan soal atau drill, dengan 

sedikit atau bahkan tanpa media pendukung. 

(4) Guru belum menerapkan metode bermain jawaban pada pembelajaran 

Ilmu pengetahuan Alam kelas V materi Pembentukan Tanah. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi masalah 

sebagai berikut: 

(1) Penerapan metode bermain jawaban dibandingkan dengan metode 

ceramah terhadap aktivitas dan hasil belajar pada pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam kelas V materi Pembentukan Tanah. 

(2) Variabel yang akan diteliti adalah aktivitas dan hasil belajar IPA siswa 

pada materi Pembentukan Tanah dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe Bermain Jawaban. 

(3) Objek penelitian diarahkan pada siswa kelas V SD Negeri Tunon 2 

Kota Tegal. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

(1) Adakah perbedaan aktivitas IPA antara siswa kelas V yang mendapat 

pembelajaran dengan metode bermain jawaban dan yang mendapat 

pembelajaran dengan metode ceramah? 
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(2) Adakah perbedaan hasil belajar IPA antara siswa kelas V yang 

mendapat pembelajaran dengan metode bermain jawaban dan yang 

mendapat pembelajaran dengan metode ceramah? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang terangkum dalam tujuan 

umum dan tujuan khusus penelitian. Berikut ini uraian tentang tujuan umum dan 

tujuan khusus dari penelitian ini. 

1.5.1 Tujuan Umum 

(1) Upaya meningkatkan kualitas dan hasil pembelajaran di sekolah dasar. 

(2) Upaya meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran di sekolah 

dasar. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

(1) Untuk mengetahui perbedaan aktivitas siswa antara penerapan metode 

bermain jawaban dengan penerapan metode ceramah pada 

pembelajaran IPA materi pembentukan tanah. 

(2) Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa antara penerapan 

metode bermain jawaban dengan penerapan metode ceramah pada 

pembelajaran IPA materi pembentukan tanah. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilaksanakan peneliti diharapkan dapat memberikan 

manfaat. Tidak hanya untuk peneliti sendiri, tetapi juga untuk pihak-pihak yang 
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terkait didalamnya seperti siswa, guru dan sekolah tempat penelitian dilaksanakan. 

Berikut ini akan dijabarkan manfaat penelitian bagi siswa, guru dan sekolah. 

1.6.1 Bagi Siswa 

(1) Menumbuhkan minat belajar siswa pada pembelajaran IPA, sehingga 

IPA menjadi mata pelajaran yang menarik bagi siswa. 

(2) Dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa menggunakan 

metode bermain jawaban. 

(3) Meningkatkan ketrampilan siswa dalam memecahkan masalah dan 

fenomena alam. 

(4) Meningkatkan pemahaman siswa dalam mengkaji permasalahan IPA. 

1.6.2 Bagi Guru 

(1) Guru mengembangkan dan menciptakan pembelajaran yang terampil 

dan inovatif dalam pembelajaran IPA SD. 

(2) Sebagai sarana guru memecahkan masalah yang ditemui dalam 

pembelajaran IPA SD dengan solusi yang kreatif dan inovatif. 

(3) Guru menjadi terampil, kreatif dan inovatif dalam setiap pembelajaran 

IPA SD. 

(4) Guru dapat mengenal dan mengaplikasikan berbagai model 

pembelajaran dalam kelas. 

1.6.3 Bagi Sekolah 

(1) Digunakan sebagai pertimbangan dalam memotivasi guru untuk 

melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien dengan 

menerapkan metode pembelajaran bermain jawaban. 
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(2) Hasil penelitian ini dapat memperkaya dan melengkapi hasil-hasil 

penelitian yang telah dilakukan guru-guru lain. 

(3) Memberikan kontribusi pada sekolah dalam rangka perbaikan proses 

pembelajaran IPA sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Kajian pustaka merupakan kajian kedua dalam penelitian. Pada kajian 

pustaka memuat tentang landasan teori, kerangka berpikir, penelitian yang 

relevan, dan hipotesis. Pembahasan lebih mendalam mengenai bab kajian pustaka 

akan diuraikan dalam penjelasan dibawah ini. 

 

2.1 Landasan Teori 

Landasan teori merupakan berbagai dasar-dasar teori yang melandasi 

suatu penelitian. Pada penelitian ini, peneliti mengemukakan beberapa landasan 

teori yang berisi tentang hakikat belajar, hakikat pembelajaran, hakikat 

pembelajaran IPA,karakteristik perkembangan siswa SD, metode pembelajaran, 

metode pembelajaran bermain jawaban. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan 

secara lebih lengkap di bawah ini. 

2.1.1 Hakikat Belajar 

 Setiap orang menjadi dewasa karena belajar dan pengalaman selama 

hidupnya. Belajar  pada umumnya dilakukan seseorang sejak mereka ada di dunia 

ini. Kata “belajar” merupakan istilah yang tidak asing dalam kehidupan sehari-

hari. Konsep tentang belajar telah banyak didefinisikan oleh para pakar 

psikologi.Menurut Gagne dalam Rifa’i dkk (2009: 82), belajar adalah perubahan 

disposisi atau kecakapan manusia yang berlangsung selama periode waktu 
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tertentu,dan perubahan perilaku itu tidak berasal dari proses pertumbuhan. 

Pendapat lain dari Winkell dalam Purwanto (2011:39), belajar adalah aktivitas 

mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan 

yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap. Berdasarkan pengertian belajar tersebut, dapat disimpulkan belajar adalah 

suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari 

pengalamanya sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungan. Dari interaksi 

tersebut terlihat bahwa perubahan tingkah laku secara progresif dapat terjadi 

apabila ada proses transformasi yang efektif. Seorang guru sebagai pelaku 

transformasi informasi kepada siswa harus memiliki kemampuan dan 

keterampilan dalam menyampaikan materi dengan menggunakan pembelajaran 

yang aktif, kreatif, efektif, inovatif dan menyenangkan. 

Unsur-unsur dalam belajar sangat penting dalam pembelajaran, oleh 

karena itu unsur-unsur belajar harus dipahami guru dalam melaksanakan kegiatan 

belajar supaya proses dan hasil belajar dapat tercapai secara optimal. Beberapa 

unsur dalam belajar adalah (Anni dkk, 2007:4-5): 

2.1.1.1 Pembelajar 

Pembelajar dapat berupa peserta didik/siswa, pembelajar, warga belajar 

dan peserta pelatihan. Pembelajar memiliki organ penginderaan yang digunakan 

untuk menangkap rangsangan otak yang digunakan untuk mentransformasikan 

hasil penginderaannya kedalam memori yang kompleks dan syaraf atau otot yang 

digunakan untuk menampilkan kinerja yang menunjukkan apa yang telah 
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dipelajari. Dalam proses belajar, rangsangan yang diterima oleh siswa diorganisir 

didalam syaraf dan ada beberapa ransangan yang disimpan didalam memori. 

2.1.1.2 Rangsangan (stimulus) 

Peristiwa yang merangsang penginderaan siswa disebut situasi stimulus. 

Dalam kehidupan seseorang terdapat banyak stimulus yang berada di 

lingkungannya. Suara, sinar, warna, panas, dingin, tanaman, gedung, dan orang 

adalah stimulus yang selalu berada di lingkungan seseorang. Agar siswa mampu 

belajar optimal, ia harus memfokuskan pada stimulus tertentu yang diminati. 

2.1.1.3 Memori 

Memori siswa berisi berbagai kemampuan yang berupa pengetahuan, 

keterampilan dan sikap yang dihasilkan dari aktivitas belajar sebelumnya. 

2.1.1.4 Respon 

Respon tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori disebut respon. 

Siswa yang sedang mengamati stimulus, maka memori yang ada di dalam dirinya 

kemudian memberikan respon terhadap stimulus tersebut. Respon pada siswa 

diamati pada akhir proses belajar yang disebut perubahan perilaku atau perubahan 

kinerja. 

Berdasarkan paparan Anni dkk (2007:4-5)mengenai unsur-unsur belajar, 

maka dapat disimpulkan bahwa dalam belajar terdapat unsur-unsur yang saling 

tergantung satu sama lain, saling mempengaruhi satu sama lainnya, dan tidak 

dapat dipisahkan. Keempat unsur belajar tersebut merupakan hal-hal yang harus 

ada dalam proses belajar agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan 

baik. 
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Lama perubahan perilaku yang berlangsung pada siswa tergantung dari 

bagaimana proses belajar berlangsung. Proses belajar yang tidak bermakna akan 

menghasilkan perubahan perilaku yang relatif singkat. Proses belajar yang 

bermakna akan menghasilkan perubahan perilaku sebaliknya. Perubahan 

berlangsung lama namun proses belajar memerlukan inovasi dari proses belajar 

yang biasanya. Proses belajar yang berbeda dari yang biasa ini mengakibatkan 

memori siswa merekam belajar tersebut sebagai suatu perubahan perilaku 

bermakna. Karenanya, untuk menghasilkan pembelajaran yang bermakna jangka 

panjang perlu ada penerapan variasi dalam pembelajaran atau strategi 

pembelajaran. Disinilah guru dituntut untuk memiliki berbagai macam variasi 

metode pembelajaran yang menarik bagi siswa agar terjadi perubahan perilaku 

yang relatif lama dan sesuai dengan tujuan dari pembelajaran itu sendiri. 

2.1.2 Hakikat Pembelajaran 

Belajar dan pembelajaran merupakan komponen yang tidak bisa 

dilepaskan dalam kegiatan belajar mengajar (Komalasari, 2010:4). Dalam 

kegiatan pembelajaran terdapat aktivitas belajar. Kata belajar merupakan istilah 

yang tidak asing dalam kehidupan sehari-hari. Semua orang yang hidup wajib 

belajar untuk lebih mengetahui tentang sesuatu. Belajar akan membawa 

perubahan pada individu-individu yang belajar. Belajar dapat mengubah tingkah 

laku seseorang. Perubahan tersebut terjadi karena adanya pengalaman yang 

berulang-ulang dan latihan. Pengalaman tersebut diperoleh setelah seseorang 

mengamati, membaca, meniru, mencoba sesuatu, mendengar. Perubahan tingkah 

laku meliputi berbagai aspek kepribadian, baik fisik maupun psikis, seperti: 
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perubahan dalam pengertian, pemecahan suatu masalah, berpikir, ketrampilan, 

kecakapan, kebiasaan maupun sikap.  

Belajar tidak bisa dipisahkan dari pembelajaran. Proses belajar yang 

dilakukan oleh siswa terjadi pada saat pembelajaran berlangsung. Briggs dalam 

Sugandi dkk (2007: 9-10) menjelaskan bahwa pembelajaran adalah seperangkat 

peristiwa yang mempengaruhi si belajar sedemikian rupa sehingga si belajar itu 

memperoleh kemudahan dalam berinteraksi dengan lingkungan. Menurut 

Salbiyah (2010:10) bahwa pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu 

aktivitas yang dengan sengaja untuk memodifikasi berbagai kondisi yang 

diarahkan untuk tercapainya suatu tujuan yaitu tercapainya tujuan tertentu. 

Beberapa pengertian pembelajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara guru dengan siswa yang 

mempengaruhi siswa sedemikian rupa sehingga memperoleh kemudahan 

berinteraksi dengan lingkungan sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran di 

kelas maupun tujuan pendidikan. Proses pembelajaran merupakan suatu proses 

yang mengandung serangkaian pelaksanaan oleh guru dan siswa atas dasar 

hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai 

tujuan tertentu. Interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan siswa ini 

merupakan syarat utama bagi berlangsungnya proses pembelajaran. Jika proses 

pembelajaran lebih didominasi oleh guru, maka efektifitas pembelajaran tidak 

akan dapat dicapai. Untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang efektif, guru 

dituntut agar mampu mengelola proses pembelajaran yang memberikan 

rangsangan kepada siswa sehingga ia mau dan mampu belajar. 
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Belajar merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang berlangsung 

sejak lahir hingga akhir hayat, dalam belajar terjadi adanya perubahan tingkah 

laku yang bersifat relatif permanen, hasil belajar ditunjukan dengan tingkah laku, 

dalam belajar ada aspek yang berperan yaitu motivasi, emosional, sikap, dan yang 

lainnya. Unsur utama dalam belajar adalah individu sebagai peserta belajar, 

kebutuhan sebagai sumber pendorong, situasi belajar, yang memberikan 

kemungkinan terjadinya kegiatan belajar. Peristiwa belajar dirancang agar 

memungkinkan siswa memproses informasi nyata dalam rangka mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Peristiwa eksternal ataupun peristiwa internal yang 

diperoleh siswa bergantung pada bagaimana siswa itu melakukan kegiatan 

pembelajaran. Pembelajaran berorientasi pada bagaimana siswa berperilaku dan 

memberikan makna bahwa pembelajaran merupakan suatu kumpulan proses yang 

bersifat individual. Pembelajaran mengubah stimulus dari lingkungan seseorang 

ke dalam sejumlah informasi yang selanjutnya dapat menyebabkan adanya hasil 

belajar dalam bentuk ingatan jangka panjang (Rifa’i 2010: 193). Hasil belajar 

sebagai ingatan jangka panjang yang dialami siswa  satu dengan siswa  yang lain 

berbeda dikarenakan oleh kemampuan individu dari siswa tersebut berbeda 

sehingga pembelajaran harus dilakukan sedemikian rupa dan semenarik mungkin 

untuk mendapatkan hasil belajar ingatan jangka panjang bagi siswa. 

Pembelajaran merupakan suatu sistem atau proses membelajarkan 

siswa/pembelajar yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dan dievaluasi 

secara sistematis agar siswa/pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan 

pembelajaran secara efektif dan efisien. Jika pembelajaran dianggap sebagai suatu 
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sistem, maka berarti pembelajaran terdiri dari sejumlah komponen yang 

terorganisir diantaranya tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi dan 

metode pembelajaran, media pembelajaran/alat peraga, pengorganisasian kelas, 

evaluasi pembelajaran, dan tindak lanjut pembelajaran. Sebaliknya bila 

pembelajaran dianggap sebagai suatu proses, maka pembelajaran merupakan 

rangkaian upaya atau kegiatan guru dalam rangka membuat siswa belajar. 

Jadi belajar dan pembelajaran memiliki hubungan yang sangat erat, saling 

berkaitan dan keduanya tidak dapat dipisahkan dari dunia pendidikan. Balajar 

merupakan proses yang dilakukan manusia untuk mendapatkan aneka ragam 

kemampuan, keterampilan, dan sikap. Sedangkan pembelajaran merupakan 

kegiatan yang dilakukan untuk memfasilitasi dan mendukung guna meningkatkan 

intensitas dan kualitas belajar siswa. 

2.1.2.1 Komponen-komponen Pembelajaran 

Semua aktivitas memiliki suatu tujuan, termasuk aktivitas pembelajaran. 

Pembelajaran sebagai suatu aktivitas memiliki tujuan yang pasti. Tujuan 

pembelajaran berperan sebagai arah dan target pencapaian dari suatu kegiatan 

pembelajaran yang ada di sekolah. Rumusan tujuan pembelajaran memuat 

kompetensi yang harus dikuasai siswa setelah mengikuti pembelajaran, baik 

kompetensi kognitif, afektif dan psikomotorik. Tujuan pembelajaran sebagai 

sasaran dari aktivitas pembelajaran rumusannya memuat rumusan tentang tingkah 

laku baik yang berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap siswa 

yang hendak dibentuk melalui proses pembelajaran. Beberapa pakar menyebutkan 

bahwa pembelajaran merupakan bentuk interaksi antara pendidik dengan siswa. 
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Pembelajaran sama artinya dengan kegiatan mengajar. Kegiatan mengajar 

dilakukan oleh guru untuk menyampaikan pengetahuan kepada siswa. Dalam 

perkembangannya, pembelajaran bukan hanya bentuk interaksi pendidik dan 

siswa saja, namun juga dengan sumber-sumber belajar. Hal ini dapat diartikan 

bahwa pembelajaran merupakan sebuah sistem yang saling terkait satu dengan 

yang lainnya dan tidak dapat dipisahkan. Pembelajaran sebagai sebuah sistem 

yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berinteraksi dan berkaitan 

antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan. Komponen pembelajaran memiliki fungsi atau peran yang berbeda-

beda, tetapi dengan perpaduan antar komponen tersebut dapat membuat proses 

pembelajaran menjadi lebih sistematis. Menurut Sugandi dkk (2007:28-30) 

komponen-komponen pembelajaran meliputi: tujuan, subjek belajar, materi 

pelajaran, strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan penunjang. Semua 

komponen pembelajaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

(1) Tujuan 

Tujuan yang secara eksplisit diupayakan pencapaiannya melalui kegiatan 

pembelajaran adalah “instructional effect” biasanya itu berupa pengetahuan, dan 

keterampilan atau sikap yang dirumuskan secara eksplisit dalam TPK. Selain 

memperoleh hasil belajar seperti yang dirumuskan dalam TPK, guru juga 

mengarahkan agar tujuan pendamping/dampak pengiring (nurturant effect) juga 

tercapai. Tujuan pendamping atau dampak pengiring dapat berupa kesadaran 

terhadap sifat setelah pembelajaran, tenggang rasa, dan kecermatan dalam 

berbahasa dan sebagainya. 
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(2) Subjek Belajar 

Subjek belajar dalam sistem pembelajaran merupakan komponen utama 

karena berperan sebagai subyek sekaligus obyek. Sebagai subyek karena siswa 

adalah individu yang melakukan proses belajar mengajar. Sebagai obyek karena 

kegiatan pembelajaran diharapkan dapat mencapai perubahan perilaku pada diri 

subyek belajar. Siswa adalah individu yang unik dan memiliki sifat individu yang 

berbeda antara siswa satu dengan yang lain. Dalam satu kelas tidak ada siswa 

yang memiliki karakteristik sama persis, baik kecerdasan, emosi, kebiasaan 

belajar, kecepatan belajar, dan sebagainya. Hal ini menghendaki pembelajaran 

yang lebih berorientasi pada siswa (student centred), yaitu pembelajaran yang 

dirancang dan dilaksanakan berdasarkan karakteristik siswa secara individual. 

(3) Materi Pelajaran 

Materi pelajaran juga merupakan komponen utama dalam proses 

pembelajaran, karena materi pelajaran memberi warna dan bentuk dari kegiatan 

pembelajaran. Materi pelajaran yang komprehensif, terorganisasi secara sistematis 

dan dideskripsikan dengan jelas akan berpengaruh juga terhadap intensitas proses 

pembelajaran. 

(4) Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran merupakan pola umum mewujudkan proses 

pembelajaran yang diyakini efektifitasnya untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Dalam standar proses pendidikan, pembelajaran didesain untuk membelajarkan 

siswa. Artinya, sistem pembelajaran menempatkan siswa sebagai subjek belajar. 

Dengan kata lain, pembelajaran ditekankan atau berorientasi aktivitas siswa. 
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(5) Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah alat/wahana yang digunakan pendidik dalam 

proses pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran. 

(6) Penunjang 

Komponen penunjang yang dimaksud dalam sistem pembelajaran adalah 

fasilitas belajar, buku sumber, alat pelajaran, bahan pelajaran dan semacamnya. 

Berdasarkan penjelasan Sugandi (2007:28-30) tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran yang merupakan proses sistematis yang terdapat komponen-

komponen pembelajaran yang berpengaruh untuk meningkatkan keberhasilan 

belajar. Seluruh komponen dalam pembelajaran merupakan suatu sistem yang 

saling berkaitan dan tidak dapat dipisah-pisah untuk  mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah dirumuskan. 

2.1.2.2 Pembelajaran yang Efektif 

Pembelajaran berorientasi pada bagaimana siswa berperilaku, memberikan 

makna bahwa pembelajaran merupakan suatu kumpulan proses yang bersifat 

individual, yang merubah stimulus dari lingkungan seseorang kedalam sejumlah 

informasi yang selanjutnya dapat menyebabkan adanya hasil belajar dalam bentuk 

ingatan jangka panjang. Hasil itu memberikan kemampuan pada peserta didik 

untuk melakukan berbagai penampilan (Gagne dalam Rifa’i 2010: 193). 

Pembelajaran yang efektif menurut Anni (2007: 15) menuntut guru untuk 

memiliki kemampuan sebagai berikut: (1) merancang bahan belajar (stimulus) 

yang mampu menarik dan memotivasi siswa untuk belajar, (2) menggunakan 

berbagai strategi pembelajaran, (3) mengelola kelas agar tertib dan teratur, (4) 
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memberi tahu siswa tentang perilaku yang diharapkan untuk dimiliki oleh siswa, 

(5) menjadi narasumber, fasilitator, dan motivator yang handal, (6) 

memperhitungkan karakteristik intelektual, sosial dan kultural siswa, (7) terampil 

memberikan pertanyaan dan balikan, (8) mereview pelajaran bersama dengan 

siswa. 

Kemampuan guru yang disebutkan di atas, jika dapat dilaksanakan dengan 

menyeluruh dan maksimal akan menghasilkan pembelajaran yang bermakna dan 

pembelajaran jangka panjang bagi siswa. Kemampuan pemilihan penggunaan 

strategi pembelajaran misalnya, guru harus memilih strategi pembelajaran 

berdasarkan karakteristik materi sehingga dapat menentukan model, metode atau 

teknik apa yang akan digunakan dalam pembelajaran di kelas. Dan juga 

kemampuan menggunakan metode-metode pembelajaran yang inovatif, kreatif, 

dan menyenangkan akan mempengaruhi proses pembelajaran. Pemilihan strategi 

yang cocok dalam pembelajaran pasti akan membuat hasil belajar maksimal. Oleh 

sebab itu, pembelajaran harus disusun sedemikian rupa dengan memahami 

kemampuan yang harus dimiliki guru dengan memperhatikan karakteristik materi 

pelajaran dan karakteristik siswa agar dapat melakukan pembelajaran bermakna 

bagi siswa. 

2.1.2.3 Kualitas Pembelajaran 

Kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu atau juga keefektifan. Secara 

definitif efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai 

tujuan atau sasarannya (Etzioni dalam Suratno). Menurut Muhidin (2012) mutu 

atau kualitas pembelajaran dapat dikatakan sebagai gambaran mengenai baik-
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buruknya hasil yang dicapai oleh siswa dalam proses pembelajaran yang 

dilaksanakan. Baik-buruknya hasil belajar siswa tidak terlepas dari kemampuan 

guru dalam menyampaikan materi pelajaran dikelas. 

Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas pembelajaran adalah 

tingkat keberhasilan mengenai baik buruknya hasil yang dicapai oleh siswa untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang dilaksanakan. Indikator kualitas pembelajaran 

dapat dilihat dari pembelajaran pendidik (guru), perilaku dan dampak belajar 

siswa, iklim pembelajaran, materi pembelajaran, media pembelajaran dan sistem 

pembelajaran. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi  indikator kualitas 

pembelajaran dalam tiga variabel sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti 

yaitu:  

2.1.2.3.1 Keterampilan Mengajar Guru 

Pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan 

berbagai aspek yang saling berkaitan. Untuk mewujudkan pembelajaran yang 

efektif diperlukan berbagai keterampilan yaitu keterampilan mengajar dalam hal 

ini membelajarkan. Keterampilan mengajar atau membelajarkan merupakan 

kompetensi pedagogik yang cukup kompleks karena merupakan integrasi dari 

berbagai kompetensi guru secara utuh dan menyeluruh. 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, keterampilan berarti 

kecakapan untuk menyelesaikan tugas. Sebagai seorang pendidik guru dituntut 

untuk menguasai berbagai kemampuan dan pengetahuan dalam pembelajaran. 

Oleh karena itu guru dipersyaratkan untuk menguasai keterampilan dasar 

mengajar yang merupakan salah satu aspek penting dalam kompetensi guru. 
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Menurut Mac Donald dalam Soeparto (2011: 1.11), mengajar (teaching) 

merupakan kegiatan atau perlakuan profesional yang diberikan oleh guru. 

Sedangkan dalam pengertian lain, disebutkan bahwa mengajar adalah usaha 

mengkoordinasi lingkungan sehingga menciptakan kondisi belajar bagi siswa 

(Hamalik, 2010:48). Beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

mengajar merupakan usaha atau upaya membimbing dan memfasilitasi siswa yang 

dilakukan oleh guru untuk menciptakan suatu kondisi yang  mendukung 

berlangsungnya proses belajar siswa yang baik. Semakin baik kondisi yang 

mendukung proses pembelajaran maka semakin baik juga hasil belajar yang dapat 

diraih siswa. Begitu juga sebaliknya, semakin buruk kondisi yang mendukung  

proses pembelajaran maka semakin buruk juga hasil belajar yang dapat diraih 

siswa. 

Keterampilan dasar mengajar merupakan suatu keterampilan yang 

menuntut latihan yang terprogram untuk dapat menguasainya. Penguasaan 

terhadap keterampilan ini memungkinkan guru mampu mengelola kegiatan 

pembelajaran secara lebih efektif (Anitah, 2009:7.1). Delapan keterampilan 

mengajar guru (Usman, 2010: 74) meliputi: keterampilan bertanya (questioning 

skills),  keterampilan memberi penguatan (reinforcement skills),  keterampilan 

mengadakan variasi (variation skills), keterampilan menjelaskan (explanning 

skils), keterampilan membuka dan menutup pelajaran (set inductio and closure), 

keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan mengelola kelas, 

dan keterampilan mengajar perseorangan. Semua keterampilan tersebut dapat 

diuraikan sebagai berikut : 
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(1) Keterampilan bertanya 

Teknik bertanya adalah sejumlah cara yang dapat digunakan kita sebagai 

guru untuk mengajukan pertanyaan kepada peserta didiknya dengan 

memperhatikan karakteristik dan latar belakang peserta didik (Darmadi, 2009:2). 

Menurut McMillan dalam Jacobsen (2009:173) guru mengajukan pertanyaan 

untuk lima tujuan utama yaitu untuk melibatkan siswa dalam pembelajaran, untuk 

mendorong pemikiran dan pemahaman siswa, untuk meninjau kembali isi 

pelajaran yang penting, untuk mengontrol siswa, dan untuk menilai kemajuan 

siswa. 

(2) Keterampilan memberi penguatan  

Penguatan mempunyai pengaruh berupa sikap positif terhadap  proses 

belajar siswa dan memiliki tujuan  untuk meningkatkan perhatian siswa terhadap 

pelajaran, merangsang dan meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan kegiatan 

belajar, dan membina  tingkah laku siswa yang produktif (Usman, 2010: 81). 

(3) Keterampilan mengadakan variasi  

Variasi stimulus adalah suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi 

belajar mengajar yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan murid sehingga 

dalam situasi belajar mengajar, murid senantiasa menunjukkan ketekunan, 

antusisme, serta penuh partisipasi (Usman, 2010: 84). 

(4) Keterampilan menjelaskan  

Keterampilan menjelaskan dalam pengajaran ialah penyajian informasi 

secara lisan  yang diorganisasi secara sistematik untuk menunjjukkan adanya 

hubungan yang satu dengan yang lainnya. Penyampaian informasi yang terencana 
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dengan baik dan disajikan dengan urutan yang cocok merupakan ciri utama 

kegiatan menjelaskan (Usman, 2010: 88).  

(5) Keterampilan membuka dan menutup pelajaran 

Membuka pelajaran merupakan kegiatan dan pernyataan guru untuk 

mengaitkan pengalaman siswa dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 

(Darmadi, 2009:4). Kegiatan menutup pelajaran dilakukan setiap akhir penggal 

kegiatan. Agar kegiatan menutup pelajaran dapat berlangsung secara efektif  guru 

diharapkan menguasai cara menutup pelajaran seperti meninjau kembali 

(mereview), menilai (mengevaluasi), memberi tindak lanjut (Anitah, 2009: 7.1).   

(6) Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

Guru harus menerapkan keterampilan membimbing diskusi kelompok 

kecil secara efektif dengan memperhatikan sejumlah hal antara lain kesesuaian 

diskusi dengan topik bidang studi yang dibahas, kekuatan dan kelemahan diskusi 

dalam kegiatan pembelajaran, perencanaan dan persiapan yang matang, iklim 

diskusi yang terbuka dan bersahabat, serta pemilihan topik diskusi yang tepat 

(Anitah, 2010: 8.30-8.31). 

(7) Keterampilan mengelola kelas  

Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan 

memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi 

gangguan dalam poses belajar mengajar. Suatu kondisi yang optimal dapat 

tercapai jika guru mampu mengatur siswa dan sarana pengajaran serta 

mngendalikannya dalam suasana yang menyenangkan  untuk mencapai tujuan 

pengajaran (Usman, 2010: 97). 
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(8) Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan 

Pengajaran kelompok kecil dan perseorangan memungkinkan guru 

memberikan pelatihan terhadap setiap siswa serta terjadinya hubungan yang lebih 

akrab antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa (Usman, 2010: 103). 

2.1.2.3.2 Aktivitas Belajar Siswa 

Aktivitas belajar merupakan aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. 

Dalam kegiatan belajar kedua aktivitas itu harus saling berkait. Sebagai contoh 

seseorang itu sedang belajar dengan membaca. Secara fisik kelihatan bahwa orang 

tadi membaca menghadapi suatu buku, tetapi mungkin pikiran dan sikap 

mentalnya tidak tertuju buku yang dibaca. Ini menunjukkan tidak ada keserasian 

antara aktivitas fisik dengan aktivitas mental. Kalau demikian maka belajar itu 

tidak akan optimal begitu juga sebaliknya (Sardiman, 2011: 100). Siddiq dkk 

(2008: 1.7) bahwa aktivitas yang disebut belajar adalah aktivitas mental dan 

emosional dalam upaya terbentuknya perubahan perilaku yang lebih maju, dari 

tidak paham menjadi paham, dari tidak terampil manjadi terampil, dan dari tidak 

sopan menjadi sopan, dan sebagainya. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar 

merupakan aktivitas yang bersifat fisik maupun mental dimana terdapat interaksi 

antara situasi stimulus dengan isi memori sehinngga akan terbentuk perubahan 

perilaku yang lebih maju. Pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa ini 

menekankan kepada aktivitas sisiwa secara optimal, artinya pembelajaran 

menghendaki keseimbangan antara aktivitas fisik, mental, termasuk emosional 

dan aktivitas intelektual. Seorang siswa yang tampaknya hanya diam saja, tidak 
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berarti memiliki kadar pembelajaran berorientasi aktivitas siswa yang rendah 

dibandingkan dengan seseorang yang sibuk mencatat. Sebab, mungkin saja yang 

duduk itu secara mental ia aktif, misalnya menyimak, menganalisis dalam 

pikirannya. Sebaliknya, siswa yang sibuk mencatat tidak bisa dikatakan memiliki 

kadar pembelajaran atau aktivitas yang tinggi jika yang bersangkutan hanya 

sekedar secara fisik aktif mencatat, tidak diikuti oleh aktivitas mental dan 

emosional. 

Banyak jenis aktivitas yang dilakukan oleh siswa disekolah. Aktivitas 

siswa tidak cukup hanya mendengarkan dan mencatat seperti yang lazim terdapat 

di sekolah tradisional. Paul B. Diedrich membuat suatu daftar yang berisi yang 

antara lain dapat digolongkan sebagai berikut (Sardiman, 2011:101) : 

(1) Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya, membaca, 

memerhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain.Oral 

Activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 

(2) Listening activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian percakapan, 

diskusi, musik, pidato. 

(3) Writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, angket, 

menyalin. 

(4) Drawing activities, misalnya menggambar, membuat grafik, peta, diagram. 

(5) Motor activities, yang termasuk didalamnya antara lain: melakukan 

percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, 

beternak. 
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(6) Mental activities, sebagai contoh misalnya: menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisis, meihat hubungan, mengambil keputusan. 

(7) Emotional activities, seperti misalnya menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

Berdasarkan penjelasan Sardiman, terdapat banyak aktivitas  yang cukup 

kompleks dan bervariasi yang dilakukan oleh siswa di sekolah. Jika berbagai 

macam kegiatan tersebut diterapkan, maka pembelajaran akan lebih dinamis dan 

tidak membosankan. 

Adapun indikator penilaian aktivitas siswa dalam penelitian ini mencakup 

mempersiapkan diri dalam menerima pembelajaran, memperhatikan penjelasan 

guru tentang materi yang akan dibahas, bekerjasama dengan anggota kelompok 

untuk merumuskan hipotesis, melakukan pengamatan di luar kelas, 

mengumpulkan data berdasarkan hasil pengamatan, menarik kesimpulan 

berdasarkan data yang telah didapat, mempresentasikan hasil diskusi di dalam 

kelas, menanggapi hasil diskusi teman, mengerjakan soal evaluasi. 

2.1.2.3.3 Hasil Belajar 

Hasil  belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar 

setelah mengalami aktivitas belajar (Anni dkk, 2007:5). Hasil belajar menurut 

Degeng dalam Wena (2011: 6) adalah semua efek yang dapat dijadikan sebagai 

indikator tentang nilai dari penggunaan strategi pembelajaran di bawah kondisi 

yang berbeda. 

Beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

semua efek yang diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar  
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sehingga dapat dijadikan sebagai indikator tentang nilai dari penggunaan strategi 

pembelajaran di bawah kondisi yang berbeda. Hasil belajar menurut  taksonomi 

Bloom dalam Jacobsen  dkk (2009) terdiri dari tiga ranah yaitu: 

(1) Ranah psikomotor 

Tingkatan-tingkatan dalam ranah psikomotor yaitu gerakan-gerakan 

refleks, kemampuan-kemampuan persepsi, kemampuan-kemampuan fisik, 

gerakan-gerakan terampil, komunikasi yang nondiskursif 

(2) Ranah Afektif 

Tingkatan-tingkatan dalam ranah afektif meliputi menerima, merespon, 

menghargai, mengatur, karakterisasi berdasarkan nilai atau kompleks nilai. 

(3) Ranah kognitif 

Dalam ranah kognitif terdiri dari mengingat, memahami, menerapkan, 

menganalisis, mengevaluasi, menciptakan. Ranah mengingat seperti: mengingat 

nama-nama, hari-hari dan istilah-istilah yang penting merupakan tingkatan paling 

besar dari tingkatan-tingkatan lain yang mengiringinya. Ranah memahami, pada 

tingkatan ini mempresentasikan suatu langkah yang tidak sekadar mengingat saja, 

sebab level ini mensyaratkan siswa untuk mentransformasikan informasi ke dalam 

suatu bentuk yang dapat mereka pahami. Ranah menerapkan, dalam tingkatan ini 

mengharuskan siswa menggunakan informasi dalam beberapa jenis pemecahan 

masalah. Ranah menganalisis, merupakan aktivitas yang melibatkan proses yang 

mengamati seluruh entitas atau fenomena dan memetakannya ke dalam beberapa 

bagian yang terpisah, atau menentukan ciri-ciri khususnya. Ranah mengevaluasi, 

pada tingkatan ini mengharuskan siswa untuk melakukan keputusan penilaian 
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pada beberapa hasil atau pekerjaan. Ranah menciptakan, dalam menciptakan 

(creating) melibatkan pemaduan elemen-elemen ke dalam suatu sisntesis yang 

unik. Aktivitas menciptakan melibatkan proses meletakkan sesuatu secara 

bersama-sama untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan unik. 

Dari taksonomi Bloom diatas, hendaknya dalam proses pembelajaran 

harus memperhatikan tercapainya tiga ranah tersebut, agar tercapai tujuan 

pembelajaran yang diharapkan yang meliputi aspek pengetahuan, sikap dan 

keterampilan. 

2.1.3 Hakikat Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

Ilmu Pengetahuan Alam merupakan mata pelajaran di SD yang 

dimaksudkan 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. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan dengan cara mencari 

tahu tentang alam secara sistematis sehingga IPA bukan hanya penguasaan 

kumpulan pengetahuan yang berupa fakta, konsep, atau prinsip saja, tetapi juga 

merupakan proses penemuan (Hardini dkk 2012:149). Pendidikan IPA diharapkan 

dapat menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar. 

Proses pembelajaranya ditekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk 

mengembangkan kompetensi. 

IPA berupaya membangkitkan minat manusia agar mau meningkatkan 

kecerdasan dan pemahamanya tentang alam seisinya yang penuh dengan rahasia. 

IPA membahas tentang gejala-gejala alam yang disusun secara sistematis yang 
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didasarkan pada hasil percobaan dan pengamatan yang dilakukan oleh manusia. 

Powler dalam (Samatowa, 3) mengemukakan bahwa IPA merupakan ilmu yang 

berhubungan dengan gejala alam dan kebendaan yang sistematis yang tersusun 

secara teratur, berlaku umum yang berupa kumpulan dari hasil observasi dan 

eksperimen atau sistematis (teratur), artinya pengetahuan itu tersusun dalam suatu 

sistem, tidak berdiri sendiri, satu dengan yang lainya saling berkaitan saling 

menjelaskan sehingga seluruhnya merupakan satu kesatuan yang utuh, sedangkan 

berlaku umum artinya pengetahuan itu tidak hanya berlaku atau oleh seseorang 

atau beberapa orang dengan cara eksperimentasi yang sama akan memperoleh 

hasil yang sama atau konsisten. Trianto (2010:141) mengemukakan hakikat IPA 

adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala melalui serangkaian 

proses yang dikenal dengan proses ilmiah yang dibangun atas dasar sikap ilmiah 

dan hasilnya terwujud sebagai produk ilmiah yang tersusun atas tiga komponen 

terpenting berupa konsep, prinsip, dan teori yang berlaku secara universal. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa IPA merupakan 

sekumpulan pengetahuan tentang objek dan fenomena alam yang diperoleh dari 

hasil pemikiran dan penyelidikan ilmuwan yang dilakukan dengan keterampilan 

bereksperimen dengan menggunakan metode ilmiah. Definisi ini memberi 

pengertian bahwa IPA merupakan cabang ilmu pengetahuan yang dibangun 

berdasarkan pengamatan dan klasifikasi data, dan biasanya disusun dan 

diverifikasi dalam hukum-hukum yang bersifat kuantitatif, yang melibatkan 

aplikasi penalaran matematis dan analisis data terhadap gejala-gejala alam. 

Dengan demikian, pada hakikatnya IPA meliputi tiga ranah cakupan yaitu IPA 
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sebagai produk, IPA sebagai proses dan IPA sebagai sarana pengembangan sikap 

ilmiah. 

Hakikat IPA sebagai produk meliputi konsep-konsep, prinsip-prinsip, 

hukum-hukum, dan teori-teori di dalam IPA yang merupakan hasil rekaan 

manusia dalam rangka memahami dan menjelaskan alam bersama dengan 

berbagai fenomena yang terjadi di dalamnya. Produk IPA (konsep, prinsip, hukum 

dan teori) tidak diperoleh berdasarkan fakta semata, melainkan berdasar-kan data 

yang telah teruji melalui serangkaian eksperimen dan penyelidikan. 

Hakikat IPA sebagai proses diwujudkan dengan melaksanakan 

pembelajaran yang melatih keterampilan proses bagaimana cara produk sains 

ditemukan. Cara itu tentu dengan melakukan observasi, mengukur, memprediksi, 

mengklasifikasi, membandingkan, menyimpulkan, merumuskan hipotesis,  

melakukan eksperimen, menganalisis data, dan mengkomunikasikan hasil 

penelitian tersebut. Dalam pengajaran IPA, aspek proses ini muncul dalam bentuk 

kegiatan belajar mengajar. Ada tidaknya aspek proses ini sangat bergantung pada 

guru. 

Hakikat sikap ilmiah adalah berbagai keyakinan, opini dan nilai-nilai yang 

harus dipertahankan oleh seorang ilmuwan khususnya ketika mencari atau 

mengembangkan pengetahuan baru. Sikap dapat diklasifikasi ke dalam dua 

kelompok besar. Pertama, seperangkat sikap yang bila diikuti akan membantu 

proses pemecahan masalah; dan kedua, seperangkat sikap tertentu yang 

merupakan cara memandang dunia serta berguna bagi pengembangan karir di 

masa yang akan datang (Sarkim 1998 dalam Rajib 2013). 
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Merujuk pada hakikat IPA sebagaimana dijelaskan beberapa ahli, maka 

nilai-nilai IPA dapat ditanamkan dalam pembelajaran IPA antara lain (1) 

kecakapan bekerja dan berpikir secara teratur dan sistematis menurut langkah-

langkah metode ilmiah, (2) keterampilan dan kecakapan dalam mengadakan 

pengamatan, mempergunakan alat-alat eksperimen untuk memecahkan masalah, 

(3) memiliki sikap ilmiah yang diperlukan dalam memecahkan masalah baik 

dalam kaitanya pelajaran sains maupun  dalam kehidupan (Prihanto Laksmi dalam 

Trianto, 2010: 141-142). 

Sebagai alat pendidikan yang berguna untuk mencapai tujuan pendidikan, 

maka pendidikan IPA di sekolah mempunyai tujuan-tujuan tertentu, yaitu : (1) 

memberikan pengetahuan kepada peserta didik tentang dunia tempat hidup dan 

bagaimana bersikap, (2) menanamkan sikap hidup ilmiah, (3) memberikan 

keterampilan untuk melakukan pengamatan, (4) mendidik siswa untuk mengenal, 

mengetahui cara kerja serta menghargai para ilmuan penemunya, (5) 

menggunakan dan menerapkan metode ilmiah dalam memecahkan permasalahan 

(Prihanto Laksmi dalam Trianto, 2010: 142). 

2.1.4 Materi Pembentukan Tanah 

Materi yang digunakan sebagai materi penelitian adalah materi Ilmu 

Pengetahuan Alam kelas V semester 2 Pembentukan Tanah. Materi ini ada dalam 

silabus pembelajaran yaitu pada Standar Kompetensi 7. Memahami perubahan 

yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam, 

dengan Kompetensi Dasar 7.1. Mendeskripsikan proses pembentukan tanah 

karena pelapukan. Silabus pembelajaran IPA selengkapnya dapat dilihat pada 
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Lampiran 6.Dalam materi ini, dibahas tentang batu-batuan, pelapukan, dan jenis-

jenis tanah. Materi Pembentukan Tanah akan dijelaskan selengkapnya sebagai 

berikut: 

2.1.4.1 Batuan 

Batuan adalah salah satu komponen penyusun tanah (Susilowati, 2010: 

198-203). Ada berbagai macam batuan yang terdapat di sekitar kita. Ada batuan 

yang kasar, halus atau mengkilap. Ada juga jenis batuan yang ringan dan dapat 

terapung di air. Batuan mempunyai sifat-sifat yang berbeda. Batuan digunakan 

berdasarkan sifatnya. Batuan yang keras digunakan sebagai bahan bangunan atau 

pengeras jalan. Batuan yang lunak untuk membuat kerajinan atau patung. Di 

antara batuan banyak terdapat perbedaan. Setiap batuan memiliki sifat dan ciri 

khusus. Perbedaan-perbedaan bebatuan tergantung pada kandungannya. Contoh 

kandungan dalam bebatuan yaitu zat besi, nikel, tembaga, emas dan bahan-bahan 

lain. Bahan-bahan ini dinamakan mineral. Terbentuknya bebatuan ada tiga jenis, 

yaitu batuan beku (batuan magma), batuan endapan (batuan sedimen), dan batuan 

malihan (batuan metamorf). 

2.1.4.1.1 Batuan Beku 

 Batuan ini terbentuk dari pembekuan lava atau magma. Lava dalam bentuk 

cair yang keluar dari gunung api. Lava cair akan membeku dan membentuk 

batuan beku. Batuan beku dibagi menjadi dua macam. Batuan beku dalam 

(intrusi) adalah batuan beku yang mengendap di bawah permukaan bumi. 

Contohnya batu apung dan batu granit. Adapun batuan beku luar (ekstrusi) 

mengendap di atas permukaan bumi. Contohnya aspal dan batu obsidian. 
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Tabel 2.1 Beberapa Batuan Beku dan Cara Terbentuknya 

No Jenis Batuan Ciri Utama Cara Terbentuknya 

1  

 

 

batu apung 

Warna keabu-abuan, 

berpori-pori, ringan, 

bergelembung, terapung 

dalam air. 

Dari pendinginan magma 

yang bergelembung-

gelembung gas. 

2  
 
 
 
 

batu obsidian 

Hitam, seperti kaca, tidak 

ada kristal-kristal. 

Terbentuk dari lava 

permukaan yang mendingin 

dengan cepat. 

3  

 

 

batu granit 

Terdiri atas kristal-kristal 

kasar, warna putih sampai 

abu-abu, kadang-kadang 

jingga. 

Dari pendinginan magma 

yang terjadi dengan lambat di 

bawah permukan bumi. 

4  

 

 

batu basal 

Terdiri atas kristal-kristal 

berwarna hijau keabu-

abuan dan berlubang-

lubang. 

Dari pendinginan lava yang 

mengandung gelembung gas, 

tetapi gasnya telah menguap. 

 

2.1.4.1.2 Batuan Sedimen atau Batuan Endapan 

Batuan endapan atau batuan sedimen merupakan batuan yang terjadi 

karena pelapukan dari batuan yang sudah ada. Yang termasuk batuan sedimen 

(endapan), antara lain batuan konglomerat, batuan breksi, batu pasir, batu serpih, 

dan batu kapur atau batu gamping. 
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Tabel 2.2 Beberapa Batuan Sedimen dan Cara Terbentuknya 

No Jenis Batuan Ciri Utama Cara Terbentuknya 

1.  

 
 
 
 
 

batu 
konglomerat 

Material kerikil-kerikil 

bulat, batu-batu dan pasir 

yang merekat serta sama 

lainnya. 

Dari bahan-bahan yang lepas-

lepas yang terpadatkan dan 

terikat karena gaya beratnya. 

2.  

 

 

batu pasir 

Jelas terlihat, tersusun 

atas butir-butir pasir, 

warna abu-abu, kuning, 

merah. 

Dari bahan-bahan yang lepas-

lepas yang terpadatkan dan 

terikat karena gaya beratnya. 

3.  

 
 
 
 
 
batu gamping 
(kapur) 

Agak lunak, warna putih 

keabu-abuan, membentuk 

gas karbon dioksida kalau 

ditetesi asam. 

Dari cangkang binatang lunak 

seperti siput, kerang, dan 

binatang laut yang telah mati. 

Rangkanya yang terbuat dari 

kapur tidak musnah, tetapi 

memadat membentuk batu 

kapur. 

4.  

 

 

 
batu breksi 

 

Gabungan pecahan-

pecahan yang berasal dari 

letusan gunung berapi. 

Terbentuk karena bahan-bahan 

ini terlempar tinggi ke udara dan 

mengendap di suatu tempat. 
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2.1.4.1.3 Batuan Metamorf atau Batuan Malihan 

Batu marmer berasal dari batu kapur yang mengalami perubahan bentuk. 

Perubahan bentuk batu marmer disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain 

karena suhu dan tekanan yang sangat tinggi, pengaruh air, dan perubahan kimia 

yang terjadi di dalam kerak bumi. Batuan yang mengalami perubahan bentuk 

disebut batuan metamorf. Yang termasuk batuan metamorf antara lain batu 

marmer (pualam), batu tulis, batu sabak, batu kuarsa, dan batu genes. 

Tabel 2.3 Beberapa Batuan Metamorf dan Cara Terbentuknya 

No Jenis Batuan Ciri Utama Cara Terbentuknya 

1  

 

 

 

batu pualam 

Campuran warna yang 

berbeda-beda, dapat 

mempunyai pita-pita 

warna, kristal-

kristalnya sedang 

sampai kasar, jika 

ditetesi asam 

mengeluarkan bunyi 

mendesis. 

Terbentuk jika batu kapur 

mengalami perubahan suhu dan 

tekanan tinggi. 

2  

 

 

 

batu sabak 

Abu-abu kehijau-

hijauan dan hitam, 

dapat dibelah-belah 

menjadi lempeng-

lempeng tipis. 

Terbentuk jika batu serpih 

mengalami perubahan suhu dan 

tekanan tinggi. 

2.1.4.2 Pelapukan Batuan Membentuk Tanah 
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2.1.4.3  

Tanah sangat penting, karena tanah memberikan kehidupan pada manusia, 

hewan, dan tumbuhan. Tanah terbentuk dari batuan yang telah lapuk dan hancur. 

Pelapukan batuan disebabkan oleh perubahan suhu dan kegiatan alam lain. 

Macam-macam pelapukan ada tiga, yaitu: pelapukan fisika, pelapukan kimiawi, 

dan pelapukan biologi (Purwantari, 2010 : 131-136). 

2.1.4.3.1 Pelapukan Fisika 

Padang gurun memiliki suhu yang tidak stabil. Suhunya selalu berubah-

ubah dengan sangat tajam. Kondisi ini dapat dirasakan pada perubahan suhu siang 

dan malam hari. Pada siang hari suhu di tempat itu sangatlah panas. Sedangkan 

pada malam hari suhunya berubah menjadi sangat dingin. Perubahan suhu yang 

tajam dan terus-menerus berpengaruh pada bebatuan yang ada disektiarnya. 

Batuan yang terkena tepaan suhu seperti itu lama kelamaan akan hancur. Batuan 

yang hancur akan berubah menjadi serpihan-serpihan kecil. Dari serpihan-

serpihan tersebut akan membentuk pasir di gurun pasir. Peristiwa tersebut 

termasuk pelapukan fisika yang terjadi di bumi. Pelapukan fisika adalah 

pelapukan yang terjadi karena adanya perubahan suhu yang terjadi. Suhu berubah 

dari panas ke dingin dan dari dingin ke panas. Selain pengaruh suhu, air juga 

dapat berpengaruh dan menyebabkan pelapukan. Batuan di pinggir pantai dapar 

hancur karena hantaman ombak laut. Ombak yang terus-menerus menghancurkan 

batu karang menyebabkan batuan hancur. Air laut yang meresap melalui pori-pori 

batu karang merubah susunan pori-pori tersebut. Pori-pori akan semakin besar dan 

lama-kelamaan dapat hancur. Kenaikan suhu dapat menyebabkan air dalam 
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batuan memuai. Jika air dalam batu memuai menyebabkan batuan terkikis hancur 

menjadi batuan pasir. Faktor lain yang dapat menyebabkan pelapukan fisika 

adalah angin. Angin dapat mengubah bentuk batuan. Terpaan angin yang terus-

menerus menerjang dapat menyebabkan batuan terkikis. Batuan yang terkikis oleh 

angina mengakibatkan perubahan bentuk batuan. Hal ini dapat menyebabkan 

permukaan bumi berubah. 

2.1.4.3.2 Pelapukan Kimiawi 

Asap-asap yang berasal dari cerobong pabrik mengandung bahan-bahan 

pencemar udara. Salah satu gas yang dihasilkan oleh asap pabrik adalah belerang 

dioksida. Belerang dioksida atau SO2 dapat menyebabkan hujan asam. Hujan 

asam yang jatuh ke bumi ada yang terserap batuan. Hujan asam mengandung 

bahan-bahan kimia. Bahan kimia dapat menghancurkan batuan. Batuan dapat 

terkikis dan lama-lama hancur. Contoh yang lain adalah peristiwa perkaratan besi. 

Gas oksigen dapat menyebabkan besi berkarat. Peristiwa yang terjadi pada batuan 

dan besi berkarat termasuk pelapukan kimia. Pelapukan kimia adalah pelapukan 

yang disebabkan oleh oksigen dan uap air yang membentuk senyawa dengan zat-

zat yang lainnya. 

2.1.4.3.3 Pelapukan Biologi 

Pelapukan biologi adalah pelapukan yang disebabkan oleh aktivitas 

makhluk hidup. Akar tanaman yang semakin panjang dan besar dapat 

menyebabkan pot ataupun tembok rusak. Akar tanaman dapat masuk melalui pori-

pori pot, batuan, atau tembok. Semakin banyak akar yang masuk melalui pori-pori 

menyebabkan kerusakan semakin besar. Contoh lainnya adalah lumut kerak. 
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Lumut kerak dapat menghancurkan permukaan batuan. Batuan yang ditempeli 

lumut kerak lama-kelamaan dapat hancur dan menjadi tanah. 

2.1.4.4 Jenis-Jenis Tanah 

Dari satu tempat ke tempat lain, jenis-jenis tanahnya dapat berbeda. Hal ini 

terjadi karena jenis batuan tempat tanah itu berasal juga berbeda (Priyono, 2010: 

161-166). Beberapa jenis tanah di antaranya: 

2.1.4.4.1 Tanah Berpasir 

Tanah berpasir sedikit mengandung bahan organik, sehingga tanah ini 

tidak begitu subur dan mudah dilalui air. 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Tanah Berpasir 

2.1.4.4.2 Tanah Berhumus 

Tanah humus berwarna gelap dan banyak mengandung hara. Tanah 

berhumus paling subur dibanding tanah jenis lain dan dapat menahan air. Humus 

berasal dari sisa tumbuhan. 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Tanah Berhumus 
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2.1.4.4.3 Tanah Liat 

Tanah liat sulit dilalui air. Jika basah, tanah ini sangat lengket dan elastis. 

Sehingga tanah liat banyak dijadikan bahan dasar pembuatan keramik. Tanah liat 

termasuk jenis tanah yang berat. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Tanah Liat 

2.1.4.4.4 Tanah Berkapur 

Tanah berkapur sangat mudah dilalui air. Tanah berkapur mengandung 

bebatuan dan sedikit sekali humusnya. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Tanah Berkapur 

2.1.5 Karakteristik Perkembangan Siswa SD 

Siswa/peserta didik merupakan pelaku utama dalam proses pembelajaran. 

Sinolungan dalam Kurnia, dkk (2007: 1-4) mengemukakan bahwa peserta didik 
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dalam arti luas adalah setiap orang yang terkait dalam proses pendidikan 

sepanjang hayat, sedangkan dalam arti sempit adalah setiap siswa yang belajar di 

sekolah. Depdiknas dalam Kurnia, dkk (2007: 1-4) menegaskan bahwa peserta 

didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui 

jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Dalam upaya mengembangkannya, peserta 

didik/siswa melakukan kegiatan belajar di sekolah. 

Siswa dalam melakukan kegiatan belajar tergantung pada tahap 

perkembangannya. Materi yang diajarkan guru harus disesuaikan dengan tahap 

perkembangan siswa. Siswa  yang berbeda usia akan berbeda pula cara pikir dan 

kekuatan mentalnya. Piaget dalam Isjoni (2010: 36) membagi perkembangan 

kognitif manusia menjadi empat tahap yaitu: 

(1) Tahap sensorimotor (umur 0-2 tahun). 

(2) Tahap Praoperasional (umur 2-7 tahun). 

(3) Tahap operasional konkret (umur 7-12 tahun). 

(4) Tahap operasional formal (umur 12-18 tahun). 

Dilihat dari tahap perkembangan kognitif, siswa sekolah dasar termasuk 

dalam tahap operasional konkrit. Siswa sekolah dasar masih belum bisa berpikir 

abstrak. Oleh karena itu, guru harus menggunakan bantuan benda konkret untuk 

menyampaikan materi pelajaran. Jika benda yang sebenarnya tidak dapat 

ditunjukkan, guru dapat menggunakan benda tiruan yang dapat ditunjukan kepada 

siswa. Guru juga dapat menunjukan gambar benda-benda yang dibutuhkan untuk 

menyampaikan materi pelajaran, jika benda sebenarnya sulit ditemukan atau tidak 

ada. 
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2.1.6 Metode Pembelajaran 

Model pembelajaran merupakan pola umum perilaku pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan (Rusman, 2011:133).Indrawati 

dan Setiawan (2009:27), model pembelajaran merupakan suatu rencana mengajar 

yang memperlihatkan pola pembelajaran tertentu, dalam pola tersebut dapat 

terlihat kegiatan guru-siswa dalam mewujudkan kondisi belajar atau sistem 

lingkungan yang menyebabkan terjadinya belajar pada siswa. Di dalam pola 

pembelajaran yang dimaksud terdapat karakteristik berupa rentetan  atau tahapan 

perbuatan/kegiatan guru-siswa yang dikenal dengan istilah sintaks. 

Beberapa pengertian tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa model 

pembelajaran merupakan suatu pola umum perilaku pembelajaran yang di 

dalamnya terlihat kegiatan guru dengan siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Metode dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk 

mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar 

tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal (Sanjaya 2010:126). Metode 

menurut Sagala dalam Ruminiati (2007: 2.3) adalah cara yang digunakan oleh 

guru atau siswadalam mengolah informasi yang berupa fakta, data, dan konsep 

pada proses pembelajaran yang mungkin terjadi dalam suatu strategi. 

Pengertian metode pembelajaran di atas jika disatukan dapat diartikan 

sebagai cara yang disusun teratur dan dipikirkan baik-baik yang digunakan oleh 

guru/ siswadalam mengolah informasi yang berupa fakta, data, dan konsep pada 

proses pembelajaran yang menerapkan suatu strategi agar tujuan yang telah 
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disusun tercapai secara optimal. Metode pembelajaran sebagai salah satu 

komponen pendidikan perlu dipahami agar proses pembelajaran di kelas dapat 

berlangsung dengan baik. Karena dengan memiliki pengetahuan yang luas tentang 

metode, guru dapat memilih metode yang tepat untuk suatu materi (kompetensi) 

yang akan dipelajari atau dicapai oleh siswa. Pemilihan metode yang tepat akan 

sangat membantu siswa dalam proses pembelajaran di kelas. 

2.1.7 Metode Bermain Jawaban 

Dalam penyelenggaraan pendidikan metode pembelajaran ada berbagai 

metode yang dilakukan oleh para pendidik. Diantaranya adalah metode belajar 

sambil bermain. Kimpraswil (dalam Muhammad, 2009: 26) mengatakan bahwa 

permainan adalah usaha olah diri (olah pikiran dan olah fisik) yang sangat 

bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan motivasi, kinerja, dan prestasi 

dalam melaksanakan tugas dan kepentingan organisasi dengan lebih baik. Dengan 

adanya kegiatan bermain dalam pembelajaran maka akan membuat siswa lebih 

aktif dan mampu meningkatkan hasil prestasi siswa. 

Salah satu metode belajar sambil bermain adalah metode bermain 

jawaban. Bermain jawaban adalah suatu metode pembelajaran yang memadukan 

antara belajar dan bermain yang diintegrasikan dalam sebuah materi pelajaran 

untuk mencari jawaban yang tepat. Metode ini menekankan pada terciptanya 

kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, dengan tujuan akhir mencapai 

pembelajaran yang sehat dan pemerolehan mutu yang optimal. 

Metode bermain jawaban dalam pelaksanaannya memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Kelebihan metode bermain jawaban diataranya sebagai berikut : 
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(1) Bermain jawaban sebagai metode pembelajaran yang dapat meningkatkan 

keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar. 

(2) Aktivitas yang dilakukan siswa bukan hanya fisik tetapi juga mental. 

(3) Adanya peningkatan aktivitas maka mempengaruhi hasil belajar yang 

didapat. 

(4) Dapat membangkitkan motivasi siswa dalam belajar. 

(5) Dapat memupuk rasa solidaritas dan kerjasama. 

(6) Dengan permainan materi lebih mengesankan sehingga sukar dilupakan. 

Sedangkan kekurangan dari metode bermain jawaban diantaranya sebagai 

berikut : 

(1) Tidak semua materi dapat dilaksanakan melalui permainan. 

(2) Metode bermain jawaban merupakan metode yang baru, sehingga belum 

dikenal oleh guru. 

(3) Memerlukan waktu yang cukup lama untuk menggunakan metode bermain 

jawaban. 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan mengembangkan 

metode bermain jawaban, adalah : 

(1) Buatlah sejumlah pertanyaan yang memerlukan jawaban ringkas, dan 

masing-masing ditulis pada selembar kertas. 

(2) Tulislah sejumlah kemungkinan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan nomor 

1 diatas. Jumlah jawaban harus lebih banyak dari jumlah pertanyaan. 

(3) Kelompokkan jawaban-jawaban yang dibuat pada langkah kedua sesuai 

dengan kategori tertentu. 
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(4) Masukan jawaban-jawaban tadi kedalam kantong-kantong kertas. Setiap 

kantong kertas ditulisi nama kategori sesuai dengan kategori jawaban. 

(5) Tempelkan kantong-kantong kertas tadi pada selembar kertas karton atau 

pada selembar papan. 

(6) Tempel atau gantungkan kertas karton tadi di depan kelas. 

Selanjutnya langkah-langkah permainan pada metode bermain jawaban 

adalah sebagai berikut : 

(1) Bagilah siswa menjadi beberapa kelompok. Besar kelompok disesuaikan 

dengan jumlah siswa. Usahakan jumlah siswa dalam tiap kelompok tidak 

lebih dari 5 orang. 

(2) Kepada setiap kelompok diberikan pertanyaan-pertanyaan. Jumlah 

pertanyaaan setiap kelompok adalah sama. 

(3) Mintalah masing-masing kelompok untuk mendiskusikan jawaban dan 

mencari kira-kira dikantong yang mana jawaban tersebut berada. 

(4) Mulai permainan dengan meminta salah satu kelompok untuk membacakan 

satu pertanyaan, kemudian salah satu anggota kelompok mengambil 

jawaban dari kantong yang ada didepan kelas. Setelah selesai menjawab 

salah satu pertanyaan, kesempatan diberikan kepada kelompok lain. 

(5) Langkah nomor 4 diulang untuk kelompok yang lain sampai pertanyaan 

habis, atau waktu tidak memungkinkan. 

(6) Guru memberi klarifikasi jawaban atau menambahkan penjelasan yang 

bersumber pada materi yang ada di dalam permainan tadi (Suprijono 

2009:118-119). 
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2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian relevan yang mengangkat tentang penerapan metode 

bermain jawaban di SD dalam pembelajaran IPA telah banyak di publikasikan. 

Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pembelajaran bermain 

jawaban merupakan metode yang efektif diterapkan dalam pembelajaran di SD. 

Penelitian yang relevan tersebut diantaranya sebagai berikut: 

Pertama, penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan oleh 

Kamalludin (2012) dengan judul penelitian “Penggunaan Pembelajaran Bermain 

Jawaban untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SDN Kesatrian 

02 Malang. Skripsi, Jurusan Teknologi Pendidikan FIP Universitas Negeri 

Malang”. Hasil penelitian tindakan kelas pada kelas V SDN Kesatrian 02 Malang 

menyimpulkan bahwa pembelajaran bermain jawaban pada mata pelajaran IPA 

menunjukkan peningkatan hasil belajar. Kesimpulan tersebut didukung 

berdasarkan hasil analisis data sebagai berikut : hasil belajar pada siklus I 

prosentase banyaknya siswa yang tuntas belajar adalah 45 % dengan nilai rata-

rata 61,84, sedangkan pada siklus II prosentase banyaknya siswa yang tuntas 

adalah 92%  dengan nilai rata-rata 80. Menurut Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yang ditetapkan SDN Kesatrian 02 Malang, pelaksanaan pembelajaran 

dikatakan berhasil apabila sekurang-kurangnya 80% siswa mendapat nilai 

minimal 70, sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

bermain jawaban dalam penelitian ini berhasil. 

Kedua, penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh Astuti (2011) 

dengan judul penelitian “Penerapan Cooperative Learning Dengan Strategi 
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Bermain Jawaban Pada Mata Pelajaran Fiqih Materi Pokok Kurban Untuk 

Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Di Kelas V Mi Salafiyah Lahar 

Tlogowungu Pati Tahun Pelajaran 2010/2011”. Ada peningkatan prestasi belajar 

mata pelajaran fiqih materi pokok kurban di kelas V MI Salafiyah Lahar 

Tlogowungu Pati setelah menerapkan cooperative learning dengan strategi 

bermain jawaban. Hal ini terlihat dari peningkatan prestasi belajar siswa dalam 

tiap siklusnya dimana pada pra siklus tingkat ketuntasan dengan KKM 70 ada 

61% naik menjadi 72% pada siklus I dan setelah dilakukan tindakan pada siklus 

II menjadi 85%. Kenaikan juga terjadi pada keaktifan belajar siswa yaitu pada 

pra siklus yang berada pada kategori baik sekali dan baik ada 46% naik menjadi 

61% pada siklus I dan setelah dilakukan pada siklus II menjadi 82%. Dengan 

demikian hipotesis yang peneliti ajukan dapat diterima yaitu ada peningkatan 

prestasi belajar mata pelajaran fiqih materi pokok kurban di kelas V MI 

Salafiyah Lahar Tlogowungu Pati setelah menerapkan cooperative learning 

dengan strategi bermain jawaban. 

Ketiga, penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh Mahardani (2011) 

dengan judul penelitian “Peningkatan Hasil Belajar IPS Melalui Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Bermain Jawaban Pada Siswa Kelas III SD Negeri 

02 Pandeyan Tasikmadu”. Ada peningkatan prestasi belajar mata pelajaran IPS 

di kelas III SD Negeri 02 Pandeyan Tasikmadu setelah menerapkan model 

pembelajaran kooperatif dengan strategi bermain jawaban. Berdasarkan hasil 

penelitian, terlihat peningkatan prestasi belajar siswa dalam tiap siklusnya 

dimana nilai rata-rata hasil tes awal sebelum tindakan yaitu 72,37 dengan 
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ketuntasan klasikal 51,85%. Pada siklus I menunjukkan nilai rata-rata kelas 

mencapai 77,81 dan ketuntasan klasikal meningkat menjadi 70,37%. Pada siklus 

II menunjukkan nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 86,52 dan ketuntasan 

klasikal meningkat menjadi 88,88%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran IPS melalui model pembelajaran kooperatif tipe bermain jawaban 

dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas III SD Negeri 

02 Pandeyan, Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar tahun ajaran 2010/2011. 

Beberapa hasil penelitian yang telah disebutkan, terdapat perbedaan dan 

persamaan dengan apa yang peneliti lakukan. Perbedaannya terletak pada jenis 

penelitian yang digunakan yaitu pada mata pelajaran Fiqih, IPA dan IPS 

menggunakan model penelitian tindakan kelas (PTK), sedangkan yang peneliti 

lakukan yaitu jenis penelitian eksperimen, serta perbedaan pada materi dan mata 

pelajarannya yaitu Fiqih dan IPS. Persamaannya terletak pada metode 

pembelajaran yang digunakan yaitu metode bermain jawaban yang digunakan 

dalam menyampaikan materi. 

Hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, membuktikan bahwa 

pembelajaran kooperatif teknik bermain jawaban dapat meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar siswa pada beberapa mata pelajaran yaitu Fiqih, IPA, dan IPS di 

sekolah dasar yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan rata-rata nilai 

aktivitas dan hasil belajar siswa. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan 

dalam meneliti apakah metode pembelajaran bermain jawaban efektif diterapkan 

dalam pembelajaran IPA pada materi Pembentukan Tanah kelas V SD Negeri 

Tunon 2 Kota Tegal. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5Bagan Pola Kerangka Berpikir 

IPA merupakan salah satu mata pelajaran yang harus dipelajari siswa 

dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Kegiatan pembelajaran yang bersifat 

klasikal yakni berada di dalam ruang kelas dan cenderung menggunakan metode 

ceramah saja kurang sesuai jika diterapkan dalam pembelajaran materi IPA yang 

menuntut adanya interaksi langsung dengan lingkungan alam sekitarnya. Terlebih 

lagi jika pembelajaran ini dilakukan pada kegiatan pembelajaran untuk siswa SD. 

Salah satunya materi IPA kelas V mengenai pembentukan tanah. Tentu akan lebih 

cocok jika materi ini dibelajarkan dengan menggunakan pendekatan yang berbasis 

permainan. 

IPA di sekolah dasar membuka kesempatan untuk memupuk rasa ingin 

tahu siswa secara alamiah. Ini akan membantu siswa mengembangkan 

kemampuan bertanya dan mencari jawaban berdasarakan bukti yang ada. Fokus 

program pengajaran IPA ditujukan untuk memupuk minat dan pengembangan 
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anak didik terhadap dunia dimana mereka hidup. Untuk mengembangkan cara 

berpikir ilmiah perlu memiliki pengalaman yang cukup. Pemberian pengalaman 

harus memperhatikan penggunaan strategi pembelajaran yang tepat. Pembelajaran 

akan lebih bermakna dan menjadi pengetahuan jangka panjang jika dalam 

pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran seperti penerapan metode 

pembelajaran yang tepat. Penerapan metode pembelajaran yang tepat harus 

mempertimbangkan berbagai hal. Salah satu yang menjadi bahan pertimbangan 

adalah kesesuaian metode dengan materi yang dibelajarkan. Sesuainya metode 

yang tepat dengan materi yang diajarkan maka penyampaian materi dapat 

dilaksanakan dengan mudah dan siswa mampu menyerap materi yang dijelaskan 

oleh guru. 

Materi pembentukan tanah yang dibahas dalam penelitian ini 

menggunakan metode bermain jawaban. Metode ini telah dipertimbangkan dan 

mempunyai kecocokan dengan materinya. Metode ini melibatkan siswa secara 

penuh aktif dan memberikan pembelajaran yang bermakna pada siswa. Siswa 

termotivasi dalam melaksanakan pembelajaran yang menarik dan terlibat penuh 

dari awal persiapan pembelajaran hingga evaluasi pembelajaran. Kegiatan 

pembelajaran ini diharapkan dapat menjadikan siswa mengalami perubahan 

tingkah laku sebagai wujud adanya proses belajar. Alasan di atas menjelaskan 

bahwa metode bermain jawaban dikatakan mampu meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar dalam pembelajaran IPA, serta efektif dalam proses belajar mengajar 

di kelas dibandingkan dengan tidak menggunakan metode bermain jawaban atau 

hanya menggunakan metode ceramah. 
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2.4 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berpikir, maka hipotesis sebagai berikut:  

Ho1  : tidak terdapat perbedaan aktivitas belajar siswa kelas V antara 

pembelajaran yangmenerapkan  metode bermain jawabandan 

pembelajaran yang menerapkanmetode ceramah. 

Ha1   : terdapat perbedaan aktivitas belajar siswa kelas V antara 

pembelajaran yangmenerapkan  metode bermain jawabandan 

pembelajaran yang menerapkanmetode ceramah. 

Ho2: tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa kelas V antara 

pembelajaran yangmenerapkan  metode bermain jawabandan 

pembelajaran yang menerapkanmetode ceramah. 

Ha2   : terdapat perbedaan hasil belajar siswa kelas V antara 

pembelajaran yangmenerapkan  metode bermain jawabandan 

pembelajaran yang menerapkanmetode ceramah. 
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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metodologi penelitian merupakan kajian ketiga dalam penelitian. Pada 

metodologi penelitian memuat tentang populasi dan sampel, desain penelitian, 

variabel penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan metode 

analisis data. Pembahasan lebih mendalam mengenai metodologi penelitian akan 

diuraikan dalam penjelasan dibawah ini. 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi dan sampel dalam penelitian ini melibatkan seluruh siswa kelas V 

SD Negeri Tunon 2 Kota Tegal. Kelas V yang digunakan merupakan dua kelas 

paralel. Dua kelas paralel tersebut terbagi menjadi kelas V A, dan kelas V B. 

Populasi dan sampel dalam penelitian ini akan dijelaskan selengkapnya sebagai 

berikut: 

3.3.1 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(Sugiono 2011: 80).Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa Kelas V SD Negeri Tunon2Kota Tegal. 

Anggota populasi terdiri dari dua kelas yaitu kelas paralel dengan jumlah populasi 

49 siswa, yang terbagi menjadi: 
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Kelas V A : 25 siswa  

Kelas V B  : 24 siswa.  

Alasan penentuan populasi tersebut karena sekolah tersebut memiliki kelas 

paralel dengan harapan karakteristik pembelajaran dan kemampuan awal siswa 

sebanding dan tidak memiliki perbedaan yang signifikan. 

3.1.2 Sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik sampling 

jenuh. Teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono 2008: 85). Hal ini dilakukan 

setelah memperhatikan ciri-ciri antara lain: usianya relatif sama, siswa mendapat 

materi berdasarkan kurikulum yang sama, kedua sampel berada dalam satu 

sekolah yang sama. Guru kedua kelas pun mempunyai kemampuan yang relatif 

sama. Keduanya mempunyai kemampuan menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang sama. Kedua guru pun mempunyai kemampuan 

menggunakan media pembelajaran yang sama. Dengan demikian, diharapkan 

karakteristik pembelajaran serta kemampuan awal siswa sebanding. 

Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut, maka sampel dalam 

penelitian ini adalah semua siswa kelas V SD Negeri  Tunon 2 Kota Tegal yang 

berjumlah 49 siswa. 

 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabe menurut Kerlinger (1973) dalam Sugiyono (20111: 61) adalah 

konstrak atau sifat yang akan dipelajari. Sedangkan Kidder (1981) Sugiyono 
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(20111: 61) menyatakan bahwa variabel adalah suatu kualitas (qualities) dimana 

peneliti mempelajari dan menarik kesimpilan darinya. Dari pengertian di atas 

dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat nilai 

dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 

2011: 61). 

3.2.1 Variabel Terikat 

Variabel terikat yaitu variabel tergantung atau terikat dari variable bebas. 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah aktivitas dan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPA materi pembentukan tanah. 

3.2.2 Variabel Bebas 

Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau variabel penyebab. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pembelajaran materi pembentukan 

tanahdengan menerapkan metode bermain jawaban. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti akan mencari variabel-variabel penelitian 

menggunakan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan antara lain melalui studi dokumenter, observasi dan tes. Teknik 

pengumpulan data di atas, akan dijelaskan selengkapnya sebagai berikut: 

3.3.1 Studi Dokumenter 

Studi dokumenter (dokumentary study) merupakan suatu teknik 

pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, 
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baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik (Sukmadinata 2010: 221). 

Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mencari data siswa kelas 

Kelas V SD Negeri Tunon2Kota Tegal 2012/2013. 

3.3.2 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: 140). 

Wawancara tidak terstruktur ini digunakan untuk mengetahui KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal) pada mata pelajaran IPA, aktivitas belajar dan hasil belajar 

siswa sebelum akan diadakannya penelitian. 

3.3.3 Observasi 

Observasi (observation) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau 

cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap 

kegiatan yang sedang berlangsung (Sukmadinata 2010: 220). Observasi ini 

digunakan untuk mengetahui aktivitas siswa dan gurunya dalam proses 

pembelajaran dengan lembar observasi. 

3.3.4 Tes 

 Arikunto (Iskandarwassid 2009: 179) menyatakan bahwa tes adalah suatu 

alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data atau 

keterangan-keterangan yang diinginkan tentang seseorang, dengan cara yang 

boleh dikatakan tepat dan cepat. Pendapat lain menyatakan tes adalah suatu cara 

untuk mengadakan penelitian yang berbentuk suatu tugas atau serangakaian tugas 

yang harus dikerjakan oleh peserta didik atau sekelompok peserta didik sehingga 
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menghasilkan suatu nilai tentang tingkah laku atau prestasi peserta didik tersebut, 

yang dibandingkan dengan nilai yang dicapai oleh peserta didik lain atau dengan 

nilai standar yang ditetapkan.  

Dalam penelitian ini tes berfungsi untuk mengukur hasil belajar materi 

pembentukan tanah dari kedua kelompok setelah masing-masing memperoleh 

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

dan tes pilihan ganda dengan jumlah soal 20 dengan empat alternatif jawaban, 

masing-masing soal mempunyai bobot 1 jika jawaban benar, sehingga bobot 

maksimal yang didapat yaitu 20 jika semua jawaban benar. 

 

3.4 Instumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat ukur dalam penelitian (Sugiyono 2011: 

102). Dalam sebuah penelitian, dibutuhkan instrumen penelitian sebagai alat 

untuk memperoleh data penelitian. Beberapa instrumen yang diperlukan dalam 

penelitian ini diantaranya yaituRencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), silabus 

kelas V SD, kisi-kisi soal, soal-soal tes, lembar jawab tes, kunci jawaban tes, 

pedoman penilaian, dan lembar pengamatan. 

3.4.1 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada dasarnya merupakan suatu 

bentuk prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar 

yang telah ditetapkan dalam standar isi (standar kurikulum). Dalam kurikulum 

tingkat satuan pendidikan RPP merupakan komponen yang penting. Dalam hal ini 

guru merupakan salah satu yang memegang peranan paling penting dalam 
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merancang suatu RPP oleh karena itu dituntut adanya suatu sikap profesional dari 

seorang guru. 

RPP dibuat sebelum melakukan penelitian di kelas eksperimen dan di 

kelas kontrol. RPP dibuat dengan mengembangkan silabus pada materi 

pembentukan tanah. Pembelajaran materi ini menggunakan 6 jam pelajaran 

dengan 2 kali pertemuan. Silabus pembelajaran dan pengembangan materi 

pembentukan tanah selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 6. RPP yang dibuat 

disesuaikan dengan rencana pembelajaran yang akan diterapkan baik di kelas 

eksperimen maupun di kelas kontrol. RPP yang digunakan pada kelas eksperimen 

merupakan RPP yang menggunakan metode bermain jawaban, sedangkan RPP 

yang digunakan pada kelas control merupakan RPP yang hanya menggunakan 

model konvensional dengan metode ceramah. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) untuk kelas eksperimen selengkapnya ada pada Lampiran 7 dan 8, 

sedangkan RPP untuk kelas kontrol selengkapnya ada pada Lampiran 9 dan 10. 

3.4.2 Soal-soal Tes 

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

terlebih dahulu soal tersebut diujicobakan kepada siswa diluar sampel atau diluar 

siswa kelas V, yaitu siswa kelas VI  SD Negeri Tunon 2 Kota Tegal. Jumlah butir 

soal yang diperlukan dalam penelitian ini hanya 20 butir soal, namun karena soal 

harus diujicobakan terlebih dahulu, maka dari kisi-kisi soal dibuat menjadi 60 

butir soal. Kisi-kisi dan soal selengkapnya terdapat pada Lampiran 14 dan 16. 

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

terlebih dahulu soal tersebut diuji cobakan kepada siswa diluar sampel yaitu siswa 
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kelas Kelas VI SD Negeri Tunon2Kota Tegal. Uji coba (try out) ini dimaksudkan 

agar diperoleh instrumen yang valid dan reliabel sehingga nantinya diperoleh hasil 

penelitian yang valid dan reliabel. Langkah dalam pengujian instrumen ini terdiri 

dari: 

3.4.2.1 Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan sesuatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih 

mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid memiliki 

validitas rendah (Arikunto 2006: 168). Ada dua jenis validitas untuk instrumen 

penelitian, yaitu: 

3.4.2.1.1 Validitas logis 

Validitas logis adalah validitas yang dinyatakan berdasarkan hasil 

penalaran (Arikunto 2011: 66). Pengujian validitas logis dilakukan dengan cara 

menilai kesesuaian butir-butir soal dengan kisi-kisi soal yang telah dibuat 

sebelumnya. Proses pengujian validitas logis melibatkan dua penilai ahli. Dua 

penilai ahli validitas logis dalam penelitian ini yaitu Mur Fatimah, M. Pd. 

(pembimbing 1) dan Isnayanti, S. Pd. (guru kelas V) dengan menggunakan lembar 

penilaian validitas logis. Hasil penilaian validitas logis dari dua penilai ahli 

selengkapnya dapat dilihat di Lampiran 15. 

3.4.2.1.2 Validitas empirik 

Validitas empirik adalah validitas yang dinyatakan berdasarkan hasil 

pengalaman. Sebuah instrument penelitian dikatakan memiliki validitas, apabila 

sudah teruji dari pengalaman. Dengan demikian, syarat instrumen dikatakan 
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memiliki validitas apabila sudah dibuktikan melalui pengalaman, yaitu melalui 

sebuah uji coba (Abdurahman, dkk 2011: 49). Dengan kata lain, validitas empirik 

adalah validitas yang bersumber pada atau diperoleh atas dasar pengalaman di 

lapangan. 

Validitas item soal dalam penelitian ini dihitung  dengan menggunakan 

rumus korelasi product moment dengan rumus berikut: 

 
Σ Σ Σ

Σ Σ Σ Σ
 

Keterangan: 

rxy : koefisien korelasi XY 

N : banyaknya subjek uji data 

∑X : jumlah skor item 

∑Y : jumlah skor total 

∑X2 : jumlah kuadrat skor item 

∑Y2 : jumlah kuadrat skor total 

∑XY : jumlah perkalian skor item dengan skor soal 

(Arikunto, 2007: 73) 

Kemudian hasil rxy dikonsultasikan dengan harga r product moment  pada 

tabel dengan menetapkan taraf signifikansi 5%. Jika rxy > rtabel, maka alat ukur 

dikatakan valid. Validitas empirik instrumen penelitian ini dihitung dengan 

menggunakan program aplikasi Statistical Product and Service Solution (SPSS) 

versi 20. Cara untuk menentukan valid atau tidaknya butir soal dengan 

menggunakan aplikasi SPSS versi 20 berdasar pada kriteria tertentu. Kriterianya 
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yaitu butir soal dikatakan valid jika rxy ≥ rtabel pada taraf signifikan 0,05, maka 

hasil rxy pada butir tertentu dinyatakan valid dan jika rxy < rtabel,  maka hasil rxy 

pada butir tertentu dinyatakan tidak valid. 

3.4.2.2 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 

digunakan rumus KR-21 sebagai berikut: 

 

1 1   

Keterangan:  

ri : reabilitas instrumen keseluruhan 

k : banyaknya item soal 

M : mean skor soal 

st
2 : varians total 

(Sugiyono 2010: 150). 

Besar r1 dikonsultasikan dengan harga kritik product moment dengan 

menggunakan taraf signifikansi (α) = 5%. Jika r1 > rtabel,maka perangkat tes 

dikatakan reliabel. 
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3.4.2.3 Taraf Kesukaran 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu 

sukar. Persoalan yang penting dalam melakukan analisis tingkat kesukaran soal 

adalah penentuan proporsi dan kriteria soal yang termasuk mudah, sedang dan 

sukar. Tingkat kesukaran soal harus dipandang dari kesanggupan atau 

kemampuan siswa dalam menjawabnya, bukan dilihat dari sudut guru. Soal yang 

terlalu mudah tidak merangsang siswa mempertinggi usaha memecahkannya. 

Sebaliknya soal yang terlalu sukar akan menyebabkan siswa menjadi putus asa 

dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena diluar jangkauannya. 

Bilangan yang menunjukan sukar dan mudahnya suatu soal disebut indeks 

kesukaran. Indeks kesukaran di hitung menggunakan rumus: 

 
B
JS

 

Keterangan: 

P = indeks kesukaran 

B = banyaknya peserta didk yang menjawab soal itu dengan betul 

JS = jumlah seluruh siswa peserta tes 

(Arikunto 2007: 208) 

Indeks kesukaran diklasifikasikan sebagai berikut: (1) soal dengan P 0,00 

sampai 0,30 adalah soal sukar, (2) soal dengan P 0,31 sampai 0,70 adalah soal 

sedang, dan (3) soal dengan P 0,71 sampai 1,00 adalah soal mudah (Arikunto 

2007: 210). Instrumen soal yang akan digunakan dalam penelitian ini harus 

memenuhi persentase taraf kesukaran soal yang ditentukan, di mana soal dengan 
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kategori mudah sebanyak 25%, soal dengan kategori sedang 50%, dan soal 

dengan kategori sukar 25%. 

3.4.2.4 Daya Pembeda Butir Soal 

Daya pembeda butir soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk 

membedakan antara peserta didik yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan 

peserta didik yang kurang pandai (berkemampuan rendah) (Arikunto 2007: 211). 

Daya pembeda butir soal pilihan ganda dihitung dengan menggunakan rumus : 

 

D
BA BB PA  PB 

 
Keterangan: 

J = jumlah peserta tes  

JA = banyaknya peserta kelompok atas  

JB = banyaknya peserta kelompok bawah 

BA = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar 

BB = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan benar 

PA =  BA = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PB =  BB  = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

(Arikunto 2007: 213-214). 

Klasifikasi daya pembeda butir soal adalah sebagai berikut: D = 0,00 – 

0,20 = jelek (poor), D = 0,21 – 0,40 = cukup (satifactory), D = 0,41 – 0,70 = baik 

(good), D = 0,71 – 1,00 = baik sekali (excellent), dan D = negatif, semuanya tidak 

baik, jadi semua butir soal yang mempunyai nilai D negatif sebaiknya tidak 
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dipakai (Arikunto 2007: 218). Soal dengan klasifikasi yang jelek tidak dapat 

digunakan sebagai instrumen soal dalam penelitian ini. Berdasarkan alasan 

tersebut, maka butir soal yang dapat akan digunakan dalam penelitian ini yaitu 

butir soal yang memiliki klasifikasi cukup, klasifikasi baik, dan klasifikasi baik 

sekali. 

3.4.2.5 Lembar Observasi Aktivitas Belajar Siswa 

Observasi digunakan untuk mengambil data berupa aktivitas siswa dalam 

pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran make a match. Observasi 

dilakukan dengan menggunakan lembar observasi aktivitas belajar siswa. Lembar 

observasi digunakan untuk mengamati aktivitas belajar siswa sebelum dan setelah 

eksperimen. Lembar observasi aktivitas belajar siswa dan deskriptornya 

selengkapnya ada pada Lampiran 11 dan 12. 

 

3.5 Desain Penelitian 

Penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen yang 

menggunakan quasi experimental design sebagai desain penelitiannya. Quasi 

experimental design merupakan eksperimen yang mempunyai kelompok kontrol, 

tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variable-variabel luar 

yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen (Sugiyono 2011: 116-8). Bentuk 

Quasi experimental design yang digunakan adalah nonequivalent control group 

design dengan paradigma sebagai berikut: 

 

 
Q1     XQ2 

 Q3            Q4 
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Keterangan: 

O1 dan O3 :  kelompoksebelum ada perlakuan metode bermain jawaban. 

O2 :kelompok eksperimen yang diberi perlakuan metode bermain 

jawaban. 

O4 : kelompok control yang tidak diberikan perlakuan metode bermain 

jawaban. 

Kelompok pertama diberi perlakuan (X) dan kelompok yang lain tidak. 

Kelompok yang diberi perlakuan disebut kelompok eksperimen dan kelompok 

yang tidak diberi perlakuan disebut kelompok control. 

 

3.6 Metode Analisis Data 

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian “Keefektifan Metode 

Bermain Jawaban Terhadap Aktivitas Dan Hasil Belajar Siswa Materi 

Pembentukan Tanah Di Kelas V Sekolah Dasar Negeri Tunon 2 Kota Tegal” yaitu 

data kualitatif dan data kuantitatif. Berikut akan dijelaskan secara lebih lengkap 

tentang hal tersebut. 

3.6.1 Deskripsi Data 

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dan 

data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak 

tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar, dan foto. Sedangkan data kuantitatif adalah 

data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono 2012: 

6). Data kualitatif pada penelitian ini berbentuk aktivitas siswa saat mengikuti 
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pembelajaran dengan menggunakan metode bermain jawabansedangkan data 

kuantitatifnya berupa nilai hasil belajar yang termasuk dalam data rasio. 

3.6.2 Uji Prasyarat Analisis 

Uji prasyarat analisis dalam penelitian ini yaitu uji normalitas, 

homogenitas data dan analisis akhir. Uji normalitas data menggunakan uji 

Liliefors. Jika uji normalitas data menunjukkan data tersebut berdistribusi normal, 

maka analisis diteruskan dengan uji homogenitas. Jika tidak, maka analisis data 

cukup menggunakan uji normalitas data. Uji homogenitas menggunakan One Way 

Anova. Setelah melakukan uji normalitas dan homognitas data maka dilanjut 

dengan analisis akhir. Penghitungannya menggunakan program SPSS versi 20. 

Berikut akan dijelaskan secara lebih lengkap tentang hal tersebut. 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

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.  

Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan terhadap skor prestasi belajar 

yang dicapai seluruh anggota sampel dengan menggunakan Uji Kolmogorov-

Smirnov. Pengolahan data diolah menggunakan program SPSS 20. Alasan 

menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov, yaitu karena uji ini digunakan untuk 

menguji data yang berskala interval dan ratio. Jika uji normalitas data menunjukan 

data tersebut normal, maka analisis diteruskan dengan uji homogenitas. 
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3.6.2.2 Uji Homogenitas  

 Uji homogenitas dilakukan setelah dilakukan uji normalitas. Jika data 

berdistribusi normal, data tersebut selanjutnya diuji homogenitasnya. Jika data 

berdistribusi tidak normal, maka tidak perlu dilakukan uji homogenitas. Pada 

dasarnya uji homogenitas dilakukan untuk menyelidiki terpenuhi tidaknya sifat 

homogen pada varians antar kelompok. Uji homogenitas dilakukan dengan uji 

Independent Sample t-test menggunakan SPSS 20,dan dengan pengambilan 

keputusan dan penarikan kesimpulan terhadap uji hipotesis dilakukan pada taraf 

signifikan 5%. Metode yang digunakan dalam uji homogenitas yaitu metode 

Bartlet. Langkah-langkah metode Bartlet(Riduwan 2010: 119) sebagai berikut: 

(1) Memasukkan angka-angka statistik pada tabel penolong, 

(2) Menghitung varians gabungan dari kedua kelompok, 

Rumus yang digunakan: 

S =  

(3) Menghitung Log S, 

(4) Menghitung nilai B. Rumus yang digunakan: 

B = (Log S) X ∑ 1 , 

(5) Menghitung nilai  , rumus yang digunakan: 

= (log 10) X (B-∑ dk Log S , 

(6) Bandingkan  χ denganχ untuk α = 0,05 dan derajat kebebasan 

(dk) = k-1, selanjutnya cari pada tabel chi-kuadrat didapat harga χ . 

Kriteria keputusan jika  χ ≤χ , maka data homogen. 
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3.6.2.3 Analisis Akhir (Pengujian Hipotesis) 

Analisis data akhir ekperimen yaitu untuk menguji hasil belajar IPA materi 

pembentukan tanah dari kedua kelompok setelah masing-masing memperoleh 

perlakuan yang berbeda. Persyaratan yang harus dipenuhi pada analisis data ini 

menggunakan uji-t yang menunjukkan adanya perbedaan persentasi antara kedua 

kelompok yang akan dibandingkan. Adapun rumus yang digunakan untuk 

menguji hipotesis yaitu: 

 

2
√ √

 

Keterangan: 

 : rata-rata kelompok kontrol 

 : rata-rata kelompok eksperimen 

 : simpangan baku kelompok kontrol 

 : simpangan baku kelompok eksperimen 

 : varians kelompok kontrol 

 : varians kelompok eksperimen 

 : korelasi antara dua kelompok 

(Sugiyono 2011: 197). 

Cara pengitungannya menggunakan program SPSS versi 20. 

Jika data yang diuji ternyata berdistribusi tidak normal maka analisis akhir 

cukup menggunakan uji non parametris 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). Untuk uji U 
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Mann Whitney  terdapat dua rumus yang digunakan untuk pengujian. Kedua 

rumus tersebut digunakan dalam perhitungan karena akan diperlukan untuk 

mengetahui harga U mana yang lebih kecil. Harga U yang lebih kecil tersebut 

yang digunakan untuk pengujian dan dibandingkan dengan U tabel. Kedua rumus 

tersebut adalah sebagai berikut: 

 

Rumus 1 : U1 = n1 n2 + ( )
1

11

2
1

R
nn

−
+

   

Rumus 2 : U2 = n1 n2  + ( )
2

22

2
1

R
nn

−
+  

Keterangan : 

n1 : jumlah sampel 1 

n2 : jumlah sampel 2 

U1 : jumlah peringkat 1 

U2 : jumlah peringkat 2 

R1 : jumlah rangking pada sampel n1 

R1 : jumlah rangking pada sampel n2 

(Sugiyono 2010: 61) 

Untuk penghitungannya menggunakan program SPSS versi 20. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam bab ini akan dipaparkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di 

SD Negeri Tunon 2 Kota Tegal dengan variabel yang diteliti dalam penelitian ini 

yaitu metode bermain jawaban, aktivitas, dan hasil belajar IPA siswa kelas V. 

Pengambilan  data dilakukan bertujuan untuk mengetahui tingkat aktivitas belajar 

siswa kelas V pada pembelajaran bermain jawaban dan perbedaan hasil belajar 

siswa kelas V antara yang belajarnya menggunakan metodebermain jawaban dan 

yang tidak. 

 Setelah semua data terkumpulkan, kemudian dilakukan penghitungan 

dengan mengolah dan menganalisisnya menggunakan program SPSS 20. Data 

terlebih dahulu diuji dengan menggunakan uji normalitas untuk mengetahui 

apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Apabila data kedua 

kelompok berdistribusi normal, maka analisis statistiknya menggunakan uji t dua 

sampel yang tidak berhubungan. Sebaliknya, jika data kedua kelompok 

berdistribusi tidak normal, maka analisis statistiknya menggunakan uji non 

parametrik dua sampel yang tidak berhubungan yaitu uji U Mann Whitney. 

 

4.1 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada dua kelas yaitu satu kelas eksperimen yang 

mendapat pembelajaran dengan metode bermain jawabandan satu kelas kontrol 
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yang mendapat pembelajaran dengan metode klasikal (metode ceramah). Di 

bawah ini akan dijelaskan secara lengkap tentang pelaksanaan pembelajaran dan 

hasil penilaian aktivitas di kelas kontrol dan eksperimen serta pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan metode bermain jawaban. 

4.1.1 Pelaksanaan Pembelajaran 

Penelitian ini dilakukan pada dua kelas yaitu satu kelas eksperimen yang 

mendapat pembelajaran dengan metode bermain jawabandan satu kelas kontrol 

yang mendapat pembelajaran klasikal (ceramah). Kegiatan penelitian 

dilaksanakan pada bulan April 2013 di SD Negeri Tunon 2 Kota Tegal tahun 

ajaran 2012/2013. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 49 siswa, kelas VA 

sebagai kelas kontrol sebanyak 25 siswa dan kelas V B sebagai kelas eksperimen 

sebanyak 24 siswa. 

Kegiatan pembelajaran dilakukan selama dua pertemuan pada kelas 

kontrol dan kelas eksperimen. Kedua kelas tersebut mendapatkan perlakuan yang 

sama yaitu tes awal, pembelajaran, dan tes akhir. Perbedaannya terdapat pada 

metode yang digunakan pada saat pembelajaran. Di bawah ini akan dijelaskan 

secara lengkap pembelajaran yang belangsung pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

4.1.1.1 Kelas Kontrol 

Sebelum melaksanakan pembelajaran dilakukan tes awal yang terdiri dari 

20 butir soal. Pelaksanaan tes awal di lakukan pada tanggal 20 April 2013 selama 

90 menit. Soal tes awal secara lengkap bisa dilihat pada Lampiran 24. Tes awal ini 

dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal siswa tentang materi yang akan 
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diajarkan. Pembelajaran pada kelas kotrol dilaksanakan pada tanggal 22 April 

2012 untuk pertemuan pertama dan 27 Mei 2012 untuk pertemuan kedua. 

4.1.1.1.1 Pertemuan pertama 

Kegiatan pembelajaran pertemuan pertama pada kelas kontrol 

dilaksanakan pada tanggal 22 April 2012. Pembelajaran dimulai pada pukul 08.00 

dan diakhiri pada pukul 09.45 (tiga jam pelajaran). Kegiatan pembelajaran terdiri 

dari tiga kegiatan, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir. Kegiatan 

awal berlangsung selama 15 menit, yang terdiri atas kegiatan pendahuluan dan 

penjelasan tujuan pembelajaran oleh guru. Kegiatan inti berlangsung selama 

kurang lebih 60 menit. Kegiatan inti terdiri dari kegiatan guru dan siswa yang 

melakukan pembelajaran menggunakan metode ceramah. Pada pertemuan 

pertama ini, guru menjelaskan tentang pembentukan tanah, kemudian siswa 

melakukan tugas kelompok untuk menjawab soal-soal yang diberikan oleh guru. 

Kegiatan akhir berlangsung selama 10 menit, guru dan siswa menyimpulkan 

materi yang telah dibahas. Kemudian kegiatan diteruskan dengan pelaksanaan tes 

evaluasi dengan jumlah soal sebanyak 5 butir. Pada saat tes akhir berlangsung, 

semua buku harus masuk ke dalam tes. Yang ada di atas meja hanya alat tulis 

untuk mengerjakan tes. Setelah 25 menit melakukan tes, lembar jawab 

dikumpulkan. Guru menutup pembelajaran dengan memberikan penguatan 

terlebih dahulu dan mengucapkan salam.  

4.1.1.1.2 Pertemuan kedua 

Kegiatan pembelajaran pertemuan kedua pada kelas kontrol dilaksanakan 

pada tanggal 27 April 2012. Pembelajaran dimulai pada pukul 07.30 dan diakhiri 
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pada pukul 09.15 (tiga jam pelajaran). Kegiatan pembelajaran terdiri dari tiga 

kegiatan, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir. Kegiatan awal 

berlangsung selama 15 menit, yang terdiri atas kegiatan pendahuluan dan 

penjelasan tujuan pembelajaran oleh guru. Kegiatan inti berlangsung selama 

kurang lebih 60 menit. Kegiatan inti terdiri dari kegiatan guru dan siswa yang 

melakukan pembelajaran materi pembentukan tanah. Pada pertemuan kedua ini, 

guru meneruskan penjelasan pada pertemuan pertama mengenai proses 

pembentukan tanah. Guru menjelaskan tentang pelapukan dan jenis-jenis tanah. 

Kegiatan akhir dilakukan selama 10 menit, guru dan siswa menyimpulkan materi 

yang telah dibahas. Kemudian kegiatan diteruskan dengan pelaksanaan tes akhir 

dengan jumlah soal sebanyak 20 butir. Soal yang digunakan untuk posttest sama 

dengan soal yang digunakan saat pretest. Pada saat tes akhir berlangsung, semua 

buku harus masuk ke dalam tes. Yang ada di atas meja hanya alat tulis untuk 

mengerjakan tes. Setelah 25 menit melakukan tes, lembar jawab dikumpulkan. 

Guru menutup pembelajaran dengan memberikan penguatan terlebih dahulu dan 

mengucapkan salam. 

4.1.1.2 Kelas Eksperimen 

Pembelajaran pada kelas eksperimen dilaksanakan pada tanggal 23 April 

2012 untuk pertemuan pertama dan 24 April 2012 untuk pertemuan kedua. 

Kegiatan yang dilaksanakan sama dengan kelas kontrol yaitu tes awal, 

pembelajaran dan tes akhir, hanya pada kelas eksperimen pembelajaran 

menggunakan metode bermain jawaban. Sama seperti kelas kontrol, tes awal 

dilaksanakan pada tanggal 20 April 2013. 
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4.1.1.2.1 Pertemuan Pertama 

Kegiatan pembelajaran kelas eksperimen pada pertemuan pertama 

dilaksanakan pada tanggal 23 April 2012. Pembelajaran dimulai pada pukul 07.30 

dan diakhiri pada pukul 09.15 (tiga jam pelajaran). Kegiatan pembelajaran terdiri 

dari tiga kegiatan, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir. Kegiatan 

awal berlangsung selama 15 menit, yang terdiri atas kegiatan pendahuluan dan 

penjelasan tujuan pembelajaran oleh guru. Kegiatan inti berlangsung selama 60 

menit, kegiatan inti meliputi penjelasan guru tentang pembentukan tanah. Setelah 

guru menyampaikan materi tersebut, guru mengkondisikan siswa untuk belajar 

dalam kelompok. Di dalam kelompok, siswa mengerjakan LKPD yang telah 

dibagikan guru. Contoh LKPD ada dalam RPP yang dilampirkan dalam Lampiran 

7. Setelah selesai mengerjakan LKPD, salah satu siswa tiap kelompok diberi 

kesempatan selama 30 detik untuk mencari jawaban dari soal-soal LKPD dan 

menempelkan hasil diskusinya di depan kelas. Setelah mereka menempelkan hasil 

jawaban, kelompok lain diminta memberikan tanggapan terhadap jawaban 

temannya yang maju didepan kelas. Mereka bergantian dan diberi kesempatan 

yang sama untuk maju mencari jawaban dari diskusi dan menempelkanya di 

sebuah media pembelajaran. Setelah kegiatan siswa selesai, guru mengonfirmasi 

jawaban siswa. Siswa diminta untuk memeriksa sendiri pekerjaannya yang ada di 

depan kelas. Jika terdapat kesalahan maka diperbaiki. Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa yang mampu memperbaiki pekerjaan temannya didepan 

kelas. Selanjutnya guru melakukan tes evaluasi. Tidak satupun buku yang 

diperkenankan ada di atas meja, semua dimasukkan dalam tas. Yang ada di atas 
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meja hanya alat tulis. Selama tes evaluasi, mereka tidak diperkenankan 

bekerjasama. Tes evaluasi berlangsung selama 25 menit. Jumlah soal dalam tes 

evaluasi yaitu 5 butir soal. Soal dan kunci jawaban yang digunakan pada tes 

evaluasi selengkapnya ada pada Lampiran 7.  

4.1.1.2.2 Pertemuan Kedua 

Kegiatan pembelajaran kelas eksperimen pada pertemuan kedua 

dilaksanakan pada tanggal 24 April 2013. Pembelajaran dimulai pada pukul 10.15 

dan diakhiri pada pukul 12.00 (tiga jam pelajaran). Kegiatan pembelajaran terdiri 

dari tiga kegiatan, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir. Kegiatan 

awal berlangsung selama 15 menit, yang terdiri atas kegiatan pendahuluan dan 

penjelasan tujuan pembelajaran oleh guru. Kemudian guru memulai kegiatan inti 

yang meliputi, penjelasan guru tentang pembentukan tanah, meneruskan 

penjelasan pada pertemuan pertama, yaitu pelapukan dan jenis tanah. Setelah guru 

menyampaikan materi tersebut dan dibantu dengan penggunaan media kertas 

kartoon, dan merupakan tahap penyajian materi, guru mengondisikan siswa untuk 

belajar dalam kelompok. Di dalam kelompok, siswa mengerjakan LKPD yang 

telah dibagikan guru. Contoh LKPD ada dalam RPP yang dilampirkan dalam 

Lampiran 8. Setelah selesai mengerjakan LKPD, permainan pun dimulai. Anggota 

dari salah satu kelompok maju kedepan kelas untuk mencari dan memasang 

jawaban hasil diskusi pada sebuah kertas karton, sementara yang lain 

memperhatikan. Mereka bergantian dan diberi kesempatan yang sama untuk 

mencari dan memasang jawabannya. Setelah permainan selesai, guru 

mengonfirmasi jawaban siswa. Siswa diminta untuk memeriksa sendiri 
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pekerjaannya. Jika terdapat kesalahan maka diperbaiki. Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk membetulkan jawaban yang ada di depan kelas. 

Selanjutnya guru melakukan tes akhir. Tidak satupun buku yang diperkenankan 

ada di atas meja, semua dimasukkan dalam tas. Yang ada di atas meja hanya alat 

tulis. Selama tes individu, mereka tidak diperkenankan bekerjasama. Tes individu 

(tes akhir) berlangsung selama 25 menit. Soal yang digunakan dalam tes ini sama 

dengan tes awal. Setelah selesai mengerjakan tes individu (tes akhir), guru 

menutup kegiatan pembelajaran. 

4.1.2 Analisis Pelaksanaan Metode Bermain Jawaban di Kelas Eksperimen 

Proses pembelajaran dalam penelitian ini menggunakan Metode Bermain 

Jawaban. Dalam pelaksanaannya, peneliti, yang dalam penelitian ini berperan 

sebagai guru, harus mengetahui langkah-langkah metode bermain jawaban agar 

pembelajaran bisa sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan. Dengan 

memperhatikan dan melaksanakan langkah-langkah tersebut, bisa dikatakan 

bahwa pembelajarannya sudah sesuai dengan langkah-langkah yang sudah 

ditentukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan lembar penilaian 

pembelajaran metode bermain jawaban untuk melihat apakah pembelajaran yang 

dilaksanakan sudah sesuai dengan prosedur atau tidak. Penilaian dilakukan oleh 

guru kelas pada kelas eksperimen. Untuk lembar penilaian lebih lengkap dapat 

dilihat pada Lampiran 35. Hasil penilaian yang menunjukkan pelaksanaan 

pembelajaran metode bermain jawaban dalam pembelajaran di kelas eksperimen 

pada  pertemuan pertama dan pertemuan kedua pada kelas eksperimen dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.1. Lembar Observasi Guru Dalam Pembelajaran IPA Dengan Metode 

Bermain Jawaban pada Pertemuan Pertama dan Kedua 

No. Aspek yang diamati Pertemuan 1 Pertemuan 2 
Ya Tidak Ya Tidak 

1. Guru membagi siswa menjadi 
beberapa kelompok. √ - √ - 

2. Guru memberikan lembar soal 
kepada setiap kelompok. √ - √ - 

3. Guru membimbing siswa dalam 
berdiskusi dengan 
kelompoknya. 

√ - √ - 

4. Guru membimbing siswa untuk 
mencari jawaban dari soal yang 
sudah diberikan oleh guru dan 
memasangnya di kertas karton.

√ - √ - 

5. Guru membimbing siswa 
mempresentasikan hasil diskusi 
kelompok kepada teman 
sekelas. 

√ - √ - 

6. Guru membimbing siswa untuk 
menyimpulkan hasil diskusi. √ - √ - 

 

Tabel diatas menunjukan hasil penilaian pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan metode bermain jawaban dalam pembelajaran di kelas eksperimen 

pada  pertemuan pertama dan kedua. Pada pertemuan pertama menunjukan bahwa 

semua aspek dalam pelaksanaan metode bermain jawab sudah tercapai secara 

keseluruhan. Pada pertemuan kedua menunjukan bahwa semua aspek dalam 

pelaksanaan metode bermain jawab sudah tercapai secara keseluruhan. Dapat 

disimpulkan bahwa didalam pembelajaran kelas eksperimen guru sudah 

melaksanakan aspek-aspek yang ada pada metode bermain jawaban. 
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4.2 Deskripsi Data  

Dalam hasil penelitian mata pelajaran IPA materi Pembentukan Tanah 

akan dibahas data yang diperoleh setelah melaksanakan penelitian. Data-data 

tersebut berupa data kuantitatif yaitu data aktivitas dan hasil belajar siswa pada 

kelas kontrol dan kelas eksperimen yang sudah diolah menggunakan program 

SPSS 20. Deskripsi aktivitas dan hasil belajar tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.2 

dan Tabel 4.3 di bawah ini: 

Tabel 4.2 Deskripsi Data Aktivitas Siswa Kelas Eksperimen dan Kontrol 

No. Kriteria Data Aktivitas Belajar Siswa 
Eksperimen Kontrol 

1. Jumlah siswa  24 25 

2. Skor rata-rata 87,93 66,33 

3. Median  87,50 66,67 

4. Skor minimal 83,33 56,25 

5. Skor maksimal 95,83 77,08 

6. Rentang  12,50 20,83 

7. Varians  11,691 29,177 

8. Standar deviasi 3,419 5,401 

 

Setelah mengolah data aktivitas menggunakan program SPSS 20 diperoleh 

data kelas eksperimen dan kelas kontrol seperti diatas. Untuk kelas eksperimen 

diperoleh data jumlah siswa sebanyak 24 orang; memiliki skor rata-rata sebesar 

87,93; median sebesar 87,50; skor minimal aktivitas siswa sebesar 83,33; skor 

maksimal aktivitas siswa sebesar 95,83; rentang data sebesar 12,50; varians data 

sebesar 11,691; dan standar deviasi data sebesar 3,419. Untuk kelas kontrol 
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diperoleh data jumlah siswa sebanyak 25 orang; memiliki skor rata-rata sebesar 

66,33; median sebesar 66,60; skor minimal aktivitas siswa sebesar 56,25; skor 

maksimal aktivitas siswa sebesar 77,08; rentang data sebesar 20,83; varians data 

sebesar 29,177; dan standar deviasi data sebesar 5,401. 

Tabel 4.3 Deskripsi Data Hasil Belajar Siswa Kelas Eksperimen dan Kontrol 

No. Kriteria Data Hasil Belajar Siswa 
Eksperimen Kontrol 

1. Jumlah siswa  24 25 

2. Skor rata-rata 79,38 67,00 

3. Median  77,50 65,00 

4. Skor minimal 60,00 25,00 

5. Skor maksimal 100,00 100,00 

6. Rentang  40,00 75,00 

7. Varians  128,940 358,333 

8. Standar deviasi 11,355 18,930 

 

Setelah mengolah data hasil belajar siswa dengan menggunakan program 

SPSS 20 diperoleh data kelas eksperimen dan kelas kontrol seperti diatas. Untuk 

kelas eksperimen diperoleh data jumlah siswa sebanyak 24 orang; memiliki skor 

rata-rata sebesar 79,38; median sebesar 77,50; skor minimal hasil belajar siswa 

sebesar 60,00; skor maksimal hasil belajar siswa sebesar 100,00; rentang data 

sebesar 40,00; varians data sebesar 128,940; dan standar deviasi data sebesar 

11,355. Untuk kelas kontrol diperoleh data jumlah siswa sebanyak 25 orang; 

memiliki skor rata-rata sebesar 67,00; median sebesar 65,00; skor minimal hasil 

belajar siswa sebesar 25,00; skor maksimal hasil belajar siswa sebesar 100,00; 
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rentang data sebesar 75,00; varians data sebesar 358,333; dan standar deviasi data 

sebesar 18,930. 

 

4.3 Uji Prasyarat Instrumen 

Sebelum instrumen soal digunakan untuk penelitian, maka dilakukan uji 

coba instrumen pada soal tersebut. Uji coba yang dilakukan yaitu uji validitas dan 

uji reliabilitas. Jika instrumen soal sudah diuji dan dinyatakan valid dan reliabel, 

instrumen soal tersebut bisa digunakan. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan 

secara lengkap di bawah ini. 

4.3.1 Validitas 

Peneliti melakukan analisis berdasarkan hasil uji coba soal, untuk 

menganalisis validitas isi pada soal yang akan digunakan dan menghitung 

validitas konstruk agar diketahui butir mana yang valid dan butir mana yang tidak 

valid. Untuk lebih jelasnya akan diterangkan secara lengkap tentang validitas isi 

dan validitas konstruk di bawah ini. 

4.3.1.1 Validitas Isi (content validity) 

Validitas isi dilaksanakan untuk mengetahui bahwa soal yang telah 

disusun sudah sesuai dengan silabus serta bahasa yang digunakan dalam soal 

tersebut benar. Soal yang digunakan untuk tes awal dan tes akhir berjumlah 20 

butir, namun untuk mengantisipasi kemungkinan tidak valid dan tidak reliabelnya 

soal tersebut, peneliti menyusun soal yang berjumlah 60 butir soal. Validitas isi 

dilaksanakan peneliti dengan melakukan konsultasi kepada tim ahli. Tim ahli 

tersebut terdiri dari dua orang, yaitu Mur Fatimah, S. Pd, M. Pd., dan Isnayanti, 



89 
 

 
 

S.Pd. Lembar penilaian validitas isi ada dalam Lampiran 15. Sesudah dinilai 

validitas isinya, soal di ujicobakan pada kelas VI SD Negeri Tunon 02 Kota Tegal 

pada tanggal 12 April 2013. 

4.3.1.2 Validitas Konstruk (construct validity) 

Peneliti melakukan analisis berdasarkan hasil uji coba soal untuk 

menghitung validitas konstruk agar diketahui butir mana yang valid dan butir 

mana yang tidak valid. Untuk mempermudah pengolahan data, maka digunakan 

aplikasi SPSS versi 20 dan diperoleh hasil yang selengkapnya ada pada Lampiran 

18. Soal dikatakan valid apabila nilai r pearson correlation (r hitung) ≥ rtabel 

untuk pengujian dua sisi pada taraf signifikansi 5%. Dari tabel r (pearson product 

moment), nilai rtabel dengan 49 orang sebesar 0,281 (Priyatno 2010: 115). 

Artinya, apabila r hitung  >0,281 maka butir soal tersebut dianggap valid, 

sedangkan apabila r hitung <0,281  maka butir soal tersebut dianggap tidak valid 

(Priyatno 2010: 91). Dari perhitungan data sebesar 60 butir soal, diperoleh butir-

butir soal yang valid sebanyak 26 butir dan butir-butir soal yang tidak valid 

sebanyak 34 butir. Butir-butir soal yang valid dan tidak valid bisa dilihat pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Item Soal 

Keterangan Soal Valid Soal Tidak Valid 

Nomor Soal 

4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 
19, 23, 24, 29, 31, 38, 41, 
45, 46, 49, 50, 52, 53, 54, 
56, 58, 59, 60 

1, 2, 3, 5, 10, 11, 12, 15, 
17, 18, 20, 21, 22, 25, 
26, 27, 28, 30, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 39, 40, 
42, 43, 44, 47, 48, 51, 
55, 57, 

Jumlah 26 butir soal 34 butir soal 
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4.3.2 Uji Reliabilitas 

Berdasarkan validitas tersebut, diperoleh item yang valid sebanyak 26 

butir soal. Butir soal tersebut, yaitu 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 19, 23, 24, 29, 31, 38, 

41, 45, 46, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 58, 59, dan 60. Dari item yang valid tersebut 

kemudian dihitung reliabilitasnya dengan menggunakan reliability analysis. 

Untuk dapat mengetahui reliabilitas tiap butir soal, peneliti menggunakan 

Cronbach’s alpha pada SPSS versi 20. Hasil uji reliabilitas tiap butir soal yang 

diperoleh setelah data dihitung dengan menggunakan SPSS versi 20 selengkapnya 

ada pada Lampiran 20. 

Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.866 26

 
Menurut Sekaran (1992) dalam Priyatno (2010: 98), reliabilitas kurang 

dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 adalah 

baik. Berdasarkan tabel 4.5, dapat diketahui bahwa nilai reliabilitas keseluruhan 

dari instrumen yang diujikan (Alpha) sebesar 0,866. Apabila mengacu pada 

pendapat Sekaran, nilai 0,866 berarti di atas 0,8 sehingga instrumen soal sudah 

terbukti reliabel. 

4.3.3 Analisis Tingkat Kesukaran Soal 

Analisis tingkat kesukaran soal digunakan untuk memperoleh 

keseimbangan tingkat kesukaran soal. Keseimbangan tersebut adalah jumlah yang 
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proporsional antara soal mudah, sedang, dan sukar. Hasil analisis selengkapnya 

ada pada Lampiran 21. 

Tabel 4.6 Hasil Analisis Tingkat Kesukaran 

 

Hasil dari pengolahan data menggunakan program SPSS 20 diperoleh data valid 

dan tidak valid. Data yang valid dengan tingkat kesukaran ‘mudah’ terdapat pada 

nomer 4, 13, 46, 50, 59; tingkat kesukaran ‘sedang’ terdapat pada nomer 7, 8, 9, 

14, 16, 29, 31, 38, 41, 45, 52, 53, 54, 56, 58, 60; dan tingkat kesukaran ‘sukar’ 

terdapat pada nomer 6, 19, 23, 24, 49. Data yang tidak valid dengan tingkat 

kesukaran ‘mudah’ terdapat pada nomer 25, 30, 32, 42 ,47; tingkat kesukaran 

‘sedang’ terdapat pada nomer 1, 5, 10, 15, 17, 18, 22, 26, 27, 35, 39, 40, 43, 44, 

55, 57; dan pada tingkat kesukaran ‘sukar’ terdapat pada nomer 1, 5, 10, 15, 17, 

18, 22, 26, 27, 35, 39, 40, 43, 44, 55, 57. 

Harga tingkat kesukaran yang diperoleh, kemudian dikonsultasikan 

dengan ketentuan sebagai berikut: soal dengan P 0,00 sampai 0,30 adalah soal 

sukar; soal dengan P 0,31 sampai 0,70 adalah soal sedang; soal dengan P 0,71 

sampai 1,00 adalah soal mudah (Sudjana, 2009: 137). 

 

Keterangan Valid Tidak Valid 
Mudah Sedang Sukar Mudah Sedang Sukar 

Nomer Soal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jumlah soal 

4, 13, 46, 
50, 59 
 
 
 
 
 
 
 

5 soal 

7, 8, 9, 
14, 16, 
29, 31, 
38, 41, 
45, 52, 
53, 54, 
56, 58, 60 
 

16 soal 

6, 19, 23, 
24, 49 
 
 
 
 
 
 
 

5 soal 

25, 30, 
32, 42 ,47 
 
 
 
 
 
 

5 soal 

1, 5, 10, 
15, 17, 
18, 22, 
26, 27, 
35, 39, 
40, 43, 
44, 55, 57 
 

16 soal 

2, 3, 11, 
12, 20, 
21, 28, 
33, 34, 
36, 37, 
48, 51  
 
 
 

13 soal 
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4.3.4 Analisis Daya Pembeda Soal 

Daya pembeda soal menurut Arikunto (2012) adalah kemampuan sesuatu 

soal untuk membedakan antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dan 

siswa yang bodoh (berkemampuan rendah). Soal yang memiliki daya pembeda, 

bila diujikan pada siswa akan menghasilkan gambaran yang sesuai dengan 

kemampuan siswa yang sebenarnya. Untuk menganalisis daya pembeda soal, soal 

diujicobakan terlebih dahulu kemudian dianalisis dan dihitung menggunakan 

rumus daya pembeda soal. Soal yang dianalisis merupakan soal yang sudah 

terbukti valid. Hasil penghitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 22, 

sedangkan kesimpulan hasil penghitungan daya pembeda soal dapat dilihat pada 

Tabel 4.7 berikut: 

Tabel 4.7 Hasil Analisis Daya Pembeda Soal 

Keterangan Kriteria 
Sangat Baik Baik Cukup Tidak Baik 

Nomor Soal 58, 60 7, 8, 45 4, 6, 9, 13, 19, 
23, 24, 31, 38, 
41, 46, 49, 50, 
52, 53, 54, 56, 59 

14, 16, 29 

Jumlah 2butir soal 3 butir soal 18butir soal 3 butir soal 
 

Berdasarkan hasil penghitungan tersebut, maka 3 butir soal dengan kriteria 

tidak baik dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. Setelah dilakukan uji 

validitas, uji reliabilitas, analisis tingkat kesukaran soal, dan analisis daya 

pembeda soal pada soal uji coba, maka peneliti memilih 20 soal yang akan 

digunakan sebagai instrumen penelitian. Soal yang terpilih merupakan soal yang 

sudah valid, reliabel, jumlah antara soal dengan kriteria sukar, sedang, dan mudah 

seimbang, serta memiliki daya beda. 
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4.4 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian akan menjelaskan kumpulan data berdasarkan penelitian 

yang telah dilaksanakan. Hasil penelitian merupakan rekap data dari aktivitas 

belajar siswa dan hasil belajar siswa selama penelitian berlangsung pada kelas 

kontrol dan kelas eksperimen di SD Negeri Tunon 2 Kota Tegal. Deskripsi data 

hasil penelitian yang telah dilakukan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut: 

4.4.1 Hasil Belajar Siswa 

Penelitian dilakukan pada hari Senin dan hari Sabtu tanggal 22 April dan 

27 April 2013 di kelas VA SD Negeri Tunon 2 Kota Tegal sebagai kelas kontrol 

dan hari Selasa dan Rabu tanggal 23 April dan 24 April 2013 di kelas VB SD 

Negeri Tunon 2 Kota Tegal sebagai kelas eksperimen. Sebelum penelitian 

dilaksanakan, peneliti telah mempersiapkan instrumen-instrumen yang diperlukan 

dan digunakan dalam penelitian, seperti kisi-kisi soal, lembar pengamatan 

aktivitas belajar siswa, dan lembar kerja siswa yang sudah dimuat di dalam 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). RPP yang dibuat untuk kelas 

eksperimen menggunakan metode bermain jawaban, sedangkan RPP untuk kelas 

kontrol tidak  menggunakan metode bermain jawaban. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Lampiran 7, Lampiran 8 untuk RPP kelas eksperimen dan Lampiran 

9, Lampiran 10 untuk RPP kelas kontrol. 

Dari pembelajaran di kelas eksperimen yang menggunakan metode 

bermain jawaban dan di kelas kontrol yang tidak menggunakan metode bermain 

jawaban pada materi pembentukan tanah diperoleh nilai hasil belajar. Distribusi 

data nilai hasil belajar kelas eksperimen dijelaskan lebih rinci sebagai berikut: 



 

m

s

s

s

p

Tabel 4.8

 
 

Berd

mendapatkan

sebanyak 4 

sebanyak 6 

sebanyak 4 

pembelajara

0

1

2

3

4

5

6

Ju
m
la
h 
Si
sw

a

P

8 Distribusi 

No 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Diagram

dasarkan Ta

n nilai anta

siswa, nila

siswa, nilai

siswa. Dat

an di kelas 

59 – 65

4

eroleha

Frekuensi N

Kelas In
59 –
66 –
73 –
80 –
87 –

94 –
Jumlah 

 

m 4.1 Data H

abel 4.8 dan

ara 59 samp

ai 73 sampa

i 87 sampai

ta selengkap

eksperimen 

66 – 72 73

4

n Nilai S

 

Nilai Hasil B

nterval 
– 65 
– 72 
– 79 
– 86 
– 93 

100 

Hasil Belajar 

n Diagram

pai 65 seban

ai 79 sebany

i 93 sebany

pnya menge

dapat dilih

3 – 79 80 –

4

Nilai

Siswa Ke

elajar Siswa

Fr

Kelas Ekspe

4.1, dipero

nyak 4 sisw

yak 4 siswa

yak 2 siswa

enai nilai p

hat pada Lam

– 86 87 – 9

6

2

elas Eksp

a Kelas Eksp

rekuensi 
4 
4 
4 
6 
2 
4 

24 
 

erimen 

oleh data s

wa, nilai 66 

a, nilai 80 

, nilai 94 s

erolehan sis

mpiran 28. 

93 94 – 100

4

perimen

94

perimen 

 

iswa yang 

sampai 72 

sampai 86 

ampai 100 

swa dalam 

Sementara 

0



 

d

m

d

 

m

s

distribusi d

menggunaka

data seperti b

Tabel 

 

Berd

mendapatkan

sebanyak 1 

0

1

2

3

4

5

6

7

Ju
m
la
h 
Si
sw

a

data nilai 

anmetode be

berikut: 

4.9 Distribu

No 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Diagra

dasarkan Ta

n nilai anta

siswa, nila

23 – 35

2

Ha

untuk pem

ermain jawab

usi Frekuensi

Kelas In
23 –
36 –
49 –
62 –
75 –

88 –
Jumlah 

 

am 4.2 Data

abel 4.9 dan

ara 23 samp

ai 49 sampa

36 – 48 4

1

asil Bela

 

mbelajaran 

ban pada ma

i Nilai Hasil 

nterval 
– 35 
– 48 
– 61 
– 74 
– 87 

100 

a Hasil Belaj

n Diagram

pai 35 seban

ai 61 sebany

9 – 61 62 –

7

Nilai

ajar Kela

di kelas 

ateri pemben

Belajar Sisw

Fr

ar Kelas Ko

4.2, dipero

nyak 2 sisw

yak 7 siswa

– 74 75 – 8

5

6

s Kontro

kontrol y

ntukan tanah

wa Kelas Ko

rekuensi 
2 
1 
7 
5 
6 
4 

25 
 

ntrol 

oleh data s

wa, nilai 36 

a, nilai 62 

87 88 – 100

6

4

ol

95

ang tidak 

h, diperoleh 

ontrol 

iswa yang 

sampai 48 

sampai 74 

0



96 
 

 
 

sebanyak 5 siswa, nilai 75 sampai 87 sebanyak 6 siswa, nilai 88 sampai 

100sebanyak 4 siswa. Data selengkapnya mengenai nilai perolehan siswa dalam 

pembelajaran di kelas kontrol dapat dilihat pada Lampiran 27. 

4.4.2 Analisis Data Aktivitas Siswa 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan lembar aktivitas untuk menilai 

aktivitas belajar siswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Lembar ini terdiri 

dari enam aspek dengan nilai rentang aspek 1-4. SAS (Skor Aktivitas Siswa) 

dihitung dengan menggunakan rumus SAS=   
 

  100% ( Yonny 

2010: 177) dengan kualifikasi presentase keaktifan siswa sebagai berikut: 

Tabel 4.10 Kualifikasi Presentase Keaktifan siswa 

Presentase Kriteria 

75% - 100% Sangat tinggi 

50% - 74,99% Tinggi 

25% - 49,99% Sedang 

0% - 24,99% Rendah 

 

Karakteristik aktivitas siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol yang 

akan dinilai sebagai berikut: 

A = Ketekunan siswa dalam melaksanakan tugas yang diberikan guru. 

B = Kerja keras siswa dalam memecahkan masalah 

C = Kerjasama pada saat kerja kelompok 

D = Keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan kepada siswa lain atau guru 

E = Keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat atau tanggapan 

F = Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerja 
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Penilaian aktivitas siswa dilaksanakan pada di kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Di bawah ini akan dijelaskan secara lebih lengkap tentang penilaian 

aktivitas tersebut. 

4.4.2.1 Aktivitas Siswa Kelas Eksperimen 

Aktivitas siswa di kelas eksperimen dinilai pada saat pembelajaran dengan 

menggunakan metode bermain jawaban. Dari hasil pengamatan keaktifan siswa di 

dalam kelas, diperoleh rata-rata aktivitas belajar siswa kelas eksperimen pada 

pertemuan 1 sebesar 86,63%, maka rata-rata persentase aktivitas belajar siswa 

sebesar 86,63% termasuk dalam kriteria sangat tinggi. Rata-rata aktivitas belajar 

siswa kelas eksperimen pertemuan 2 sebesar 89,06%. Rata-rata persentase 

aktivitas belajar tersebut termasuk kriteria sangat tinggi (Yonny dkk, 2010: 175-

6). Setelah melakukan perhitungan, hasil nilai aktivitas siswa pada kelas 

eksperimen pada pertemuan pertama dan kedua dapat digambarkan dalam tabel di 

bawah ini: 

Tabel 4.11 Paparan Data Nilai Aktivitas Belajar Siswa di Kelas Eksperimen 

Perte 
muan 

Kriteria 
(n=24) 

Aspek 
Nilai(%) Kriteria 

Aktivitas A B C D E F 

1 Jumlah 78 80 90 80 86 85 
86,63 Sangat 

Tinggi Rata-rata 3.25 3.33 3.75 3.33 3.58 3.54

2 Jumlah 83 85 83 89 86 87
89,06 Sangat 

Tinggi Rata-rata 3.45 3.54 3.45 3.70 3.58 3.62

 

4.4.2.2 Aktivitas Siswa Kelas Kontrol 

Aktivitas siswa di kelas kontrol dinilai pada saat pembelajaran dengan 

menggunakan model klasikal dengan metode ceramah. Hasil pengamatan terhadap 

aktivitas belajar siswa kelas kontrol pada pertemuan pertama, menunjukkan rata-
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rata persentase aktivitas belajar seluruh siswa sebesar 64,83%. Berdasarkan 

pendapat Yonny dkk (2010: 175-6) maka rata-rata persentase aktivitas belajar 

siswa sebesar 64,83% termasuk dalam kriteria tinggi. Pada pertemuan kedua, hasil 

pengamatan aktivitas belajar siswa menunjukkan rata-rata persentase aktivitas 

belajar seluruh siswa sebesar 66,33%. Mengacu pada pendapat Yonny dkk (2010: 

175-6), persentase aktivitas belajar siswa pada pertemuan kedua termasuk dalam 

kriteria tinggi.Setelah melakukan perhitungan, hasil nilai aktivitas siswa pada 

kelas kontrol pada pertemuan pertama dan kedua dapat digambarkan dalam tabel 

di bawah ini: 

Tabel 4.12 Rekapitulasi Nilai Aktivitas Siswa Kelas Kontrol Pertemuan Pertama 

Perte 
muan 

Kriteria 
(n=24) 

Aspek 
Nilai(%) Kriteria 

Aktivitas A B C D E F

1 Jumlah 78 68 64 68 62 64
64,83 Sangat 

Tinggi Rata-rata 2.92 2.64 2.36 2.64 2.44 2.56

2 Jumlah 69 65 68 65 65 75
66,33 Sangat 

Tinggi Rata-rata 2.76 2.60 2.72 2.60 2.60 3.00

 

4.5 Uji Prasyarat Analisis 

Sebelum dilakukan penganalisisan akhir maka perlu dilakukan pengujian 

prasyarat data yang telah diperoleh. Berikut merupakan penjelasan dari hasil uji 

prasyarat analisis data hasil belajar di kelas eksperimen dan kontrol. 

4.5.1 Data sebelum Eksperimen 

Sebelum eksperimen dilaksanakan terdapat beberapa analisis yang 

dilakukan, yaitu analisis uji normalitas, uji homogenitas, dan uji kesamaan rata-

rata. Data yang digunakan adalah data nilai pretes siswa. Berikut ini merupakan 

hasil analisis data sebelum eksperimen. 



99 
 

 
 

4.5.1.1 Hasil Uji Normalitas Nilai Pretes 

Pengujian normalitas data nilai pretes menggunakan SPSS versi 20. 

Berikut ini merupakan hasil analisis uji normalitas data nilai pretes. 

(1) Hipotesis Uji 

Ho = sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. 

Ha = sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi 

normal. 

(2) Taraf Signifikansi 

Taraf signifikansi yang digunakan dalam uji hipotesis ini adalah α 

= 0, 05. 

(3) Statistik Uji 

Uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas nilai pretes 

menggunakan uji liliefors atau Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan 

aplikasi SPSS versi 20. 

(4) Kriteria Keputusan 

Kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan 

berdasarkan  hipotesis uji di atas adalah Ho diterima jika nilai 

signifikansi Kolmogorov-Smirnov<0,05 atau Ho ditolak jika nilai 

signifikansi Kolmogorov-Smirnov> 0,05. 

(5) Hitungan 

Penghitungan menggunakan uji liliefors atau Kolmogorov-

Smirnov dengan bantuan aplikasi SPSS versi 20. Simpulan hasil output 

analisis uji normalitas dapat dilihat ada Tabel 4.13. 
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Tabel 4.13 Hasil Uji Normalitas Data Nilai Pretes 

Tests of Normality 

Kelas Penelitian 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Pretest 
eksperimen .144 24 .200* .935 24 .128

kontrol .156 25 .121 .911 25 .033

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
 

(6) Kesimpulan dan Penafsiran 

Tabel 4.13 di atas dapat dibaca bahwa nilai signifikansi kelas 

eksperimen pada kolom Kolmogorov-Smirnova sebesar 0,200, sedangkan 

nilai signifikansi kelas kontrol sebesar 0,121. Dari data tersebut maka 

kedua kelas tersebut dinyatakan berdistribusi normal karena nilai 

signifikansi keduanya lebih dari 0,05. 

4.5.1.2 Hasil Uji Homogenitas Nilai Pretes 

Pengujian homogenitas data nilai pretes juga menggunakan SPSS versi 20. 

Berikut ini merupakan hasil analisis uji homogenitas data nilai pretes. 

(1) Hipotesis Uji 

Ho = tidak terdapat perbedaan varian antara kelas eksperimen dan 

kontrol. 

Ha = terdapat perbedaan varian antara kelas eksperimen dan 

kontrol. 

(2) Taraf Signifikansi 

Taraf signifikansi yang digunakandalam uji hipotesis ini adalah α 

= 0, 05. 
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(3) Statistik Uji 

Uji statistik yang digunakan untuk menguji homogenitas nilai 

pretes menggunakan uji Levene’s  dengan bantuan aplikasi SPSS versi 

20. 

(4) Kriteria Keputusan 

Kriteriapengujian jika Fhitung ≥ Ftabel, maka tidak homogen dan jika 

Fhitung ≤ Ftabel, maka dapat dinyatakan homogen (Riduwan 2010: 186). 

Berdasarkan hipotesis uji di atas, Ho diterima jika nilai signifikansi pada 

kolom sig.>0,05, sedangkan Ho ditolak jika nilai signifikansi pada kolom 

sig. < 0,05. 

(5) Hitungan 

Perhitungan menggunakan uji Levene’s dengan bantuan aplikasi 

SPSS versi 20. Simpulan hasil output analisis uji homogenitas dapat 

dilihat ada Tabel 4.14 berikut. 

Tabel 4.14 Hasil Uji Homogenitas Data Nilai Pretes 

Independent Samples Test 

 
Levene's Test for Equality of 

Variances 

F Sig. 

Pretest Equal variances assumed .024 0.877 

 
(6) Kesimpulan dan Penafsiran 

BerdasarkanTabel 4.14 di atas dapat diketahui bahwa nilai 

signifikansi pada kolom sig. sebesar 0,015. Nilai signifikansi tersebut 

lebih dari 0,05 (0,877> 0,05) dan nilai Fhitung (0,024) �Ftabel (1,96). Dari 

data tersebut maka kedua kelas tersebut dinyatakan homogen. 
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4.5.1.3 Hasil Uji Kesamaan Rata-rata (Uji-t) 

Uji kesamaan rata-rata data nilai pretes digunakan untuk membandingkan 

kesamaan rata-rata kelas eksperimen dan kontrol serta membuktikan bahwa kedua 

kelas yang akan digunakan dalam penelitian ini tidak mempunyai perbedaan 

kondisi awal. Pengujian kesamaan rata-rata menggunakan uji Independent sampel 

t test. Berikut ini merupakan hasil analisis uji-t data nilai pretes. 

(1) Hipotesis Uji 

Ho = tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai pretes antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol (μ1 = μ2). 

Ha = terdapat perbedaan rata-rata nilai pretes antara kelas 

eksperimen dan kontrol (μ1≠μ2). 

(2) Taraf Signifikansi 

Taraf signifikansi yang digunakan dalam uji hipotesis ini adalah α 

= 0, 05. 

(3) Statistik Uji 

Uji statistik yang digunakan untuk menguji kesamaan rata-rata 

nilai pretes menggunakan uji Independent sampel t test  dengan bantuan 

aplikasi SPSS versi 20. 

(4) Kriteria Keputusan 

Berdasarkan hipotesis uji di atas, Ho diterima jika nilai 

signifikansi pada kolom sig. (2-tailed)>0,05, sedangkan Ho ditolak jika 

nilai signifikansi pada kolom sig. (2-tailed) <0,05. 
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(5) Hitungan 

Perhitungan menggunakan uji Independent sampel t test  dengan 

bantuan aplikasi SPSS versi 20. Simpulan hasil output analisis uji 

kesamaan rata-rata dapat dilihat ada Tabel 4.15 berikut. 

Tabel 4.15 Hasil Uji Kesamaan Rata-rata 

Independent Samples Test 

 
t-test for Equality of Means 

t Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

Pretest Equal variances 

assumed 

-,341 47 ,734 -1,675 4,908 

Equal variances 

not assumed 

-,342 46,748 ,734 -1,675 4,897 

 

(6) Kesimpulan dan Penafsiran 

Hasil uji homogenitas data nilai pretes menunjukkan bahwa 

homogenitas kedua kelas homogen. Bila data homogen maka dilihat nilai 

signifikansi pada kolom sig. (2-tailed) dan baris equal variances 

asummed. Berdasarkan Tabel 4.15 di atas dapat diketahui bahwa nilai 

signifikansi pada kolom sig. (2-tailed) sebesar 0,734. Nilai signifikansi 

tersebut lebih dari 0,05 (0,734 > 0,05). Dari data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak atau tidak terdapat 

perbedaan rata-rata nilai pretes (kemampuan awal) kelas eksperimen 

dengan kelas kontrol. 

4.5.2 Data setelah Eksperimen 

Setelah eksperimen dilaksanakan terdapat beberapa analisis yang 
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dilakukan, yaitu analisis uji normalitas, uji homogenitas, dan hipotesis akhir (uji-

t). Data yang digunakan adalah data aktivitas belajar dan nilai postes hasil belajar 

siswa . Berikut ini merupakan hasil analisis data setelah eksperimen. 

4.5.2.1 Aktivitas Belajar Siswa 

Dalam penelitian ini penilaian tidak hanya dilakukan terhadap hasil belajar 

siswa tetapi juga dilakukan penilaian aktivitas belajar siswa selama pembelajaran. 

Berikut ini merupakan hasil analisis data aktivitas belajar siswa.  

4.5.2.1.1 Hasil Uji Normalitas 

Pengujian normalitas pada data aktivitas belajar siswa menggunakan 

bantuan program SPSS versi 20. Berikut ini hasil perhitungan normalitas data 

aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran. 

(1) Hipotesis Uji 

Ho = sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. 

Ha =sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi 

normal. 

(2) Taraf Signifikansi 

Taraf signifikansi yang digunakan dalam uji hipotesis ini adalah α 

= 0,05. 

(3) Statistik Uji 

Uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas data 

aktivitas belajar siswa menggunakan uji liliefors atau Kolmogorov-

Smirnov dengan bantuan aplikasi SPSS versi 20. 
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(4) Kriteria Keputusan 

Kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan 

berdasarkan  hipotesis uji di atas adalah Ho diterima jika nilai 

signifikansi Kolmogorov-Smirnov<0,05 atau Ho ditolak jika nilai 

signifikansi Kolmogorov-Smirnov> 0,05. 

(5) Hitungan 

Berikut ini merupakan output hasil analisis uji normalitas 

aktivitas belajar siswa yang dihitung menggunakan bantuan program 

SPSS versi 20. 

Tabel 4.16 Hasil Uji Normalitas Data Aktivitas Belajar Siswa 
 

Tests of Normality 

 

KELAS 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

AKTIVITAS EKSPERIMEN ,175 24 ,054 ,925 24 ,076 

KONTROL ,093 25 ,200* ,972 25 ,700 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

 

 
(6) Kesimpulan dan Penafsiran 

Tabel 4.16 di atas dapat dibaca bahwa nilai signifikansi kelas 

eksperimen pada kolom Kolmogorov-Smirnova sebesar 0,054, sedangkan 

nilai signifikansi kelas kontrol sebesar 0,200. Nilai signifikansi aktivitas 

belajar kelas eksperimen lebih dari 0,05 (0,054� 0,05) dan kelas kontrol 

lebih dari 0,05 (0,200> 0,05). Dari data tersebut maka kedua kelas 

tersebut dinyatakan berdistribusi normal karena nilai signifikansi 

keduanya lebih dari 0,05. 
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4.5.2.1.2 Hasil Uji Homogenitas 

Setelah uji normalitas data dan data dinyatakan normal maka dilanjutkan 

dengan uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui varian 

kedua kelas sama atau tidak. Pengujian homogenitas data nilai aktivitas belajar 

siswa juga menggunakan SPSS versi 20. Berikut ini merupakan hasil analisis uji 

homogenitas data nilai postes  hasil belajar siswa. 

(1) Hipotesis Uji 

Ho = tidak terdapat perbedaan varian antara kelas eksperimen dan 

kontrol. 

Ha = terdapat perbedaan varian antara kelas eksperimen dan 

kontrol. 

(2) Taraf Signifikansi 

Taraf signifikansi yang digunakan dalam uji hipotesis ini adalah α 

= 0, 05. 

(3) Statistik Uji 

Uji statistik yang digunakan untuk menguji homogenitas nilai 

postes hasil belajar siswa menggunakan uji Levene’s dengan bantuan 

aplikasi SPSS versi 20. 

(4) Kriteria Keputusan 

Kriteria pengujian jika Fhitung ≥ Ftabel, maka tidak homogen dan 

jika Fhitung ≤ Ftabel, maka dapat dinyatakan homogen (Riduwan 2010: 

186). Berdasarkan hipotesis uji di atas, Ho diterima jika nilai signifikansi 

pada kolom sig.>0,05, sedangkan Ho ditolak jika nilai signifikansi pada 
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kolom sig. < 0,05. 

(5) Hitungan 

Perhitungan menggunakan uji Levene’s dengan bantuan aplikasi 

SPSS versi 20. Simpulan hasil output analisis uji homogenitas dapat 

dilihat ada Tabel 4.17 berikut. 

Tabel 4.17 Hasil Uji Homogenitas Aktivitas Belajar Siswa 

Independent Samples Test 

 
Levene's Test for Equality of 

Variances 

F Sig. 

Aktivitas 3,989 ,052

 

(6) Kesimpulan dan Penafsiran 

Tabel 4.17 di atas dapat dibaca bahwa nilai signifikansi pada 

kolom sig. sebesar 0,605. Nilai signifikansi tersebut lebih dari 0,05 

(0,052 � 0,05) dan nilai Fhitung (3,3989) � Ftabel (1,96). Dari data tersebut 

maka data nilai aktivitas belajar siswa pada kelas eksperimen dan kontrol 

tersebut dinyatakan tidak homogen. 

4.5.2.1.3 Pengujian Hipotesis (Uji-t) 

Setelah data dinyatakan normal dan tidak homogen, maka untuk uji 

hipotesis menggunakan uji independent sample t test dengan bantuan program 

SPSS versi 20. Uji hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui simpulan penelitian. 

Pada uji t ini, ada beberapa ketentuan yang dijadikan pedoman, yaitu jika 

thitung<ttabel atau nilai signifikansi > 0,05, maka Ho diterima dan jika thitung ≥ ttabel 

atau nilai signifikansi ≤ 0,05, maka Ho ditolak (Priyatno 2010: 36). Berikut ini 
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merupakan hasil analisis uji-t data hasil belajar siswa. 

(1) Hipotesis Uji 

Ho = tidak terdapat perbedaan aktivitas belajar siswa kelas V pada 

materi pembentukan tanah menggunakan metode bermain jawaban dan  

kelas yang tidak. (μ1 = μ2). 

Ha = terdapat perbedaan aktivitas belajar siswa kelas V pada 

materi pembentukan tanah menggunakan metode bermain jawaban dan  

kelas yang tidak. (μ1≠μ2). 

(2) Taraf Signifikansi 

Taraf signifikansi yang digunakan dalam uji hipotesis ini adalah α 

= 0, 05. 

(3) Statistik Uji 

Uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis hasil belajar 

siswa menggunakan uji Independent sampel t test  dengan bantuan 

aplikasi SPSS versi 20. 

(4) Kriteria Keputusan 

Berdasarkan hipotesis uji di atas, Ho diterima jika nilai 

signifikansi pada kolom sig. (2-tailed)>0,05 dan thitung ≤ ttabel, sedangkan 

Ho ditolak jika nilai signifikansi pada kolom sig. (2-tailed) <0,05 dan 

thitung> ttabel. 

(5) Hitungan 

Perhitungan menggunakan uji Independent sampel t test  dengan 

bantuan aplikasi SPSS versi 20. Simpulan hasil output analisis uji 
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kesamaan rata-rata dapat dilihat ada Tabel 4.18 berikut. 

Tabel 4.18 Hasil Uji Hipotesis (Uji-t) 

Independent Samples Test 

 
t-test for Equality of Means 

t Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

Aktivitas Equal variances 

assumed 

16,646 47 ,000 -1,675 21,60053 

Equal variances 

not assumed 

16,795 40,799 ,000 -1,675 21,60053 

(6) Kesimpulan dan Penafsiran 

Tabel 4.18 di atas dapat dibaca bahwa nilai signifikansi pada 

kolom sig.(2-tailed) sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut kurang dari 

0,05 (0,000< 0,05). Sementara itu 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 = 2,011. Berdasarkan kolom Equal variances 

not assumed di atas, dapat diketahui bahwa nilai thitung = 16,795. Dari 

perhitungan tersebut diperoleh  16,795> 2,000 (thitung > ttabel) dan nilai 

signifikansi yang diperoleh 0,000< 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 

Ho ditolak dan Ha diterima atau terdapat perbedaan aktivitas belajar siswa 

kelas V pada materi pembentukan tanah dengan metode bermain jawaban 

dan  kelas yang tidak. 

4.5.2.2 Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa setelah dilakukan eksperimen diuji untuk mengetahui 

ada tidaknya perbedaan rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen dan kontrol 
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setelah mendapat perlakuan yang berbeda. Berikut ini merupakan hasil dari 

pengujian normalitas, homogenitas, dan hipotesis akhir pada nilai hasil belajar 

IPA. 

4.5.2.2.1 Hasil Uji Normalitas 

Dari perhitungan data kelas eksperimen dan kontrol setelah diberikan 

perlakuan yang berbeda diperoleh rata-rata kelas eksperimen sebesar 79,37 

dengan banyak data 24 dan kelas kontrol sebesar 67,00 dengan banyak data 25. 

Berikut ini hasil penghitungan normalitas data postes hasil belajar siswa. 

(1) Hipotesis Uji 

Ho = sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. 

Ha = sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 

(2) Taraf Signifikansi 

Taraf signifikansi yang digunakan dalam uji hipotesis ini adalah α = 0,05. 

(3) Statistik Uji 

Uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas data hasil 

belajar siswa menggunakan uji liliefors atau Kolmogorov-Smirnov 

dengan bantuan aplikasi SPSS versi 20. 

(4) Kriteria Keputusan 

Kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan 

berdasarkan  hipotesis uji di atas adalah Ho diterima jika nilai 

signifikansi Kolmogorov-Smirnov<0,05 atau Ho ditolak jika nilai 

signifikansi Kolmogorov-Smirnov> 0,05. 

(5) Hitungan 
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Berikut ini merupakan output hasil analisis uji normalitas hasil 

belajar siswa yang dihitung menggunakan bantuan program SPSS versi 

20. 

Tabel 4.19 Hasil Uji Normalitas Data Hasil Belajar Siswa 

Tests of Normality 

 Kelas 

Penelitian 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Posttest 
eksperimen .150 24 .173 .949 24 .256

kontrol .116 25 .200* .968 25 .594

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

(6) Kesimpulan dan Penafsiran 

Tabel 4.19 di atas dapat dibaca bahwa nilai signifikansi kelas 

eksperimen pada kolom Kolmogorov-Smirnova sebesar 0,173 sedangkan 

nilai signifikansi kelas kontrol sebesar 0,200. Nilai signifikansi hasil 

belajar kelas eksperimen lebih besar dari 0,05 (0,173> 0,05) dan kelas 

kontrol lebih besar dari 0,05 (0,200> 0,05). Dari data tersebut maka 

kedua kelas tersebut dinyatakan berdistribusi normal karena nilai 

signifikansi keduanya lebih dari 0,05. 

4.5.2.2.2 Hasil Uji Homogenitas 

Setelah uji normalitas data dan data dinyatakan normal maka dilanjutkan 

dengan uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui varian 

kedua kelas sama atau tidak. Pengujian homogenitas data nilai postes hasil belajar 

siswa juga menggunakan aplikasi SPSS versi 20. Berikut ini merupakan hasil 

analisis uji homogenitas data nilai postes  hasil belajar siswa. 
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(1) Hipotesis Uji 

Ho = tidak terdapat perbedaan varian antara kelas eksperimen dan kontrol. 

Ha = terdapat perbedaan varian antara kelas eksperimen dan kontrol. 

(2) Taraf Signifikansi 

Taraf signifikansi yang digunakan dalam uji hipotesis ini adalah α = 0, 05. 

(3) Statistik Uji 

Uji statistik yang digunakan untuk menguji homogenitas nilai 

postes hasil belajar siswa menggunakan uji Levene’s dengan bantuan 

aplikasi SPSS versi 20. 

(4) Kriteria Keputusan 

Kriteria pengujian jika Fhitung ≥ Ftabel, maka tidak homogen dan 

jika Fhitung ≤ Ftabel, maka dapat dinyatakan homogen (Riduwan 2010: 

186). Berdasarkan hipotesis uji di atas, Ho diterima jika nilai signifikansi 

pada kolom sig.>0,05, sedangkan Ho ditolak jika nilai signifikansi pada 

kolom sig. < 0,05. 

(5) Hitungan 

Perhitungan menggunakan uji Levene’s dengan bantuan aplikasi 

SPSS versi 20. Simpulan hasil output analisis uji homogenitas dapat 

dilihat ada Tabel 4.20 berikut. 

Tabel 4.20 Hasil Uji Homogenitas Data Hasil Belajar Siswa 

Independent Samples Test 

 
Levene's Test for Equality of 

Variances 
F Sig. 

Posttest 3,145 ,083

(6) Kesimpulan dan Penafsiran 
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Tabel 4.20 di atas dapat dibaca bahwa nilai signifikansi pada 

kolom sig. sebesar 0,083. Nilai signifikansi tersebut lebih dari 0,05 

(0,083> 0,05) dan nilai Fhitung (3,145) � Ftabel (1,96). Dari data tersebut 

maka data nilai postes hasil belajar siswa pada kelas eksperimen dan 

kontrol tersebut dinyatakan tidak homogen. 

4.5.2.2.3 Pengujian Hipotesis (Uji-t) 

Setelah data dinyatakan normal dan tidak homogen, maka untuk uji 

hipotesis menggunakan uji independent sample t test melihat Equal variances not 

assumed dengan bantuan program SPSS versi 20. Uji hipotesis ini dilakukan 

untuk mengetahui simpulan penelitian. Pada uji t ini, ada beberapa ketentuan yang 

dijadikan pedoman, yaitu jika thitung<ttabel atau nilai signifikansi > 0,05, maka Ho 

diterima dan jika thitung ≥ ttabel atau nilai signifikansi ≤ 0,05, maka Ho ditolak 

(Priyatno 2010: 36). Berikut ini merupakan hasil analisis uji-t data hasil belajar 

siswa. 

(1) Hipotesis Uji 

Ho = tidak terdapat perbedaan hasil belajar IPA antara siswa kelas V 

yang mendapat pembelajaran dengan metode bermain jawaban dan 

yang mendapat pembelajaran dengan metode ceramah. (μ1 = μ2). 

Ha = terdapat perbedaan hasil belajar IPA antara siswa kelas V yang 

mendapat pembelajaran dengan metode bermain jawaban dan yang 

mendapat pembelajaran dengan metode ceramah. (μ1≠μ2). 
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(2) Taraf Signifikansi 

Taraf signifikansi yang digunakan dalam uji hipotesis ini adalah α = 0, 05. 

(3) Statistik Uji 

Uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis hasil belajar 

siswa menggunakan uji Independent sampel t test melihat Equal 

variances not assumed dengan bantuan aplikasi SPSS versi 20. 

(4) Kriteria Keputusan 

Berdasarkan hipotesis uji di atas, Ho diterima jika nilai 

signifikansi pada kolom sig. (2-tailed)>0,05 dan thitung ≤ ttabel, sedangkan 

Ho ditolak jika nilai signifikansi pada kolom sig. (2-tailed) <0,05 dan 

thitung> ttabel. 

(5) Hitungan 

Perhitungan menggunakan uji Independent sampel t test melihat 

Equal variances not assumed dengan bantuan aplikasi SPSS versi 20. 

Simpulan hasil output analisis uji kesamaan rata-rata dapat dilihat ada 

Tabel 4.21 berikut. 

Tabel 4.21 Hasil Uji Hipotesis (Uji-t) 

Independent Samples Test 

 
t-test for Equality of Means 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

Posttest Equal variances assumed 2,760 47 ,008 12,37 4,483
Equal variances not 
assumed 

2,788 39,563 ,008 12,37 4,439

(6) Kesimpulan dan Penafsiran 
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Tabel 4.21 di atas dapat dibaca bahwa nilai signifikansi pada 

kolom Equal variances not assumedsig.(2-tailed) sebesar 0,008. Nilai 

signifikansi tersebut kurang dari 0,05 (0,008< 0,05). Sementara itu 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 = 2,009. Berdasarkan 

kolom Equal variances not assumed di atas, dapat diketahui bahwa nilai 

thitung = 2,788. Dari perhitungan tersebut diperoleh  2,788> 2,009 (thitung > 

ttabel) dan nilai signifikansi yang diperoleh 0,008< 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima atau terdapat perbedaan 

hasil belajar IPA antara siswa kelas V yang mendapat pembelajaran 

dengan metode bermain jawaban dengan kelas yang mendapat 

pembelajaran dengan metode ceramah. 

 

4.6 Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, 

dapat diketahui bahwa Ho ditolak dan Ha diterima atau terdapat perbedaan 

aktivitas dan hasil belajar IPA antara siswa kelas V yang mendapat pembelajaran 

dengan metode bermain jawaban dengan kelas yang mendapat pembelajaran 

dengan metode ceramah. Sebagaimana menurut pendapat Slameto (1995 dalam 

Kurnia 2007: 3) yang merumuskan belajar sebagai suatu proses usaha yang 

dilakukan individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku secara keseluruhan 

sebagai hasil pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya. Proses 
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Gambar 4.3 Histogram Perbandingan Nilai Rata-rata Aktivitas Belajar Siswa 

Nilai aktivitas tersebut membuktikan lebih tingginya aktivitas belajar pada 

kelas yang menggunakan metode bermain jawaban.Rata-rata nilai aktivitas siswa 

yang lebih tinggi pada kelas yang menggunakan metode bermain jawaban 

diperoleh karena pengaruh penerapan metode pembelajaran yang digunakan, yaitu 

metode bermain jawaban. Nilai aktivitas di kelas eksperimen tergolong dalam 

kategori sangat tinggi, maka dapat dinyatakan bahwa metode bermain jawaban 

membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Metode bermain jawaban mampu 

meningkatkan aktivitas belajar siswa, karena metode bermain jawaban 

menggunakan kelompok kecil dalam proses pembelajaran, sehingga melatih siswa 

bersosialisasi, bekerjasama, dan saling menghormati. Pembelajaran dengan 

metode bermain jawaban yang berawal dari permainan yang dapat meningkatkan 

aktivitas siswa dalam memecahkan masalah. Metode bermain jawaban 

menerapkan kegiatan berdiskusi, sehingga dapat meningkatkan aktivitas diskusi. 

Penggunaan kegiatan diskusi untuk memecahkan masalah pada proses 

pembelajaran dengan metode bermain jawaban, menjadikan siswa lebih aktif 

dalam mengeluarkan ide, saran, dan pendapat. Pada saat siswa menelaah 

permasalahan dan mencari informasi, aktivitas membaca siswa juga dapat 

meningkat. Siswa lebih aktif mendengarkan penjelasan dan memperhatikan 

bimbingan guru. Pembelajaran dengan metode bermain jawaban membuat siswa 

lebih aktif dan berani untuk mengambil jawaban dari kantong-kantong yang ada 

didepan kelas dan memasangkanya di kertas karton. Selain itu, aktivitas siswa 
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selama pembelajaran diarahkan untuk kegiatan belajar. Sifat siswa yang 

cenderung aktif bergerak dapat diarahkan agar menjadi bermanfaat. Melalui 

metode bermain jawaban, aktivitas siswa menjadi lebih terarah. Peningkatan 

aktivitas siswa pasti berpengaruh positif dalam hasil belajar siswa. 

Hasil penelitian membuktikan bahwa hasil belajar siswa yang menerapkan 

metode bermain jawaban lebih baik dari hasil belajar siswa yang menerapkan 

model klasikal dengan metode ceramah dilihat dari rata-rata nilai hasil pos tes 

antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Rata-rata hasil belajar pada 

kelas eksperimen 79,37, sedangkan di kelas kontrol 69,00. Rata-rata hasil belajar 

dengan dapat dilihat perbandingannya pada gambar 4.4. 

 

Gambar 4.4 Histogram Perbandingan Nilai Rata-rata Hasil Belajar Siswa 

Histogram pada gambar 4.4 di atas, menunjukkan bahwa rata-rata nilai 

hasil belajar pada kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Dapat 

disimpulkan bahwa nilai hasil belajar siswa dalam pembelajaran di kelas 

eksperimen yang menggunakan metode bermain jawaban lebih tinggi 

dibandingkan dengan pembelajaran di kelas kontrol yang tidak menggunakan 

metode bermain jawaban. 
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Metode bermain jawaban mampu meningkatkan hasil belajar IPA siswa 

kelas V SD Negeri Tunon 2 Kota Tegal, karena bermain jawaban merupakan 

metode pembelajaran yang berorientasi pada pembelajaran konstruktivisme. 

Slavin (Trianto 2010: 74) menyatakan bahwa teori pembelajaran konstruktivisme 

merupakan teori pembelajaran di mana siswa benar-benar memahami dan dapat 

menerapkan pengetahuan, memecahkan masalah, menemukan sesuatu untuk 

dirinya, dan dapat mencurahkan semua idenya. Karena itulah bermain jawaban 

termasuk pembelajaran konstruktivisme, karena pada proses pembelajaran dengan 

metode bermain jawaban siswa belajar menemukan masalah, menerapkan 

pengetahuan yang diperolehnya melalui proses pencarian informasi, dan dapat 

mencurahkan idenya, sehingga siswa melakukan proses belajar dengan lebih 

bermakna. Pembelajaran berawal dari masalah seputar dunia nyata siswa, 

sehingga dapat menimbulkan minat belajar siswa. Pada saat tahap kelompok siswa 

berdiskusi menentukan kantong yang berisi jawaban, siswa tertarik belajar karena 

merasa tertantang untuk mencari jawaban yang benar berada dimana. Proses 

pemecahan masalah yang merupakan ciri metode bermain jawaban, memudahan 

siswa menemukan dan memahami konsep yang sulit apabila merea dapat saling 

mendiskusikan masalah dengan temannya, dapat menumbuhkan berpikir kritis, 

siswa mau belajar mandiri, dan mau mencari informasi. Di samping itu melalui 

proses pencarian informasi inilah, siswa mendapatkan pengetahuan.  

Tahap-tahap pembelajaran dengan metode bermain jawaban sesuai 

karakteristik siswa kelas V SD yaitu sudah mampu memahami hubungan 

fungsional, menguji coba suatu permasalahan, menghubungkan sebab akibat, dan 



120 
 

 
 

menggunakan prinsip ilmiah sederhana, sehingga siswa tidak merasa sulit 

melaksanakan proses pembelajaran serta pemahaman materi. 
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BAB 5 

PENUTUP 

Penutup merupakan kajian kelima dalam penelitian. Pada penutup memuat 

tentang simpulan dan saran. Pembahasan lebih mendalam mengenai bab penutup 

akan diuraikan dalam penjelasan dibawah ini. 

 

5.1 Simpulan 

Hasil penelitian eksperimen yang telah dilaksanakan pada pembelajaran 

IPA materi pembentukan tanah dengan menggunakan metode bermain jawaban 

pada siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri Tunon 2 Kota Tegal menunjukkan 

bahwa: 

(1) Metode Bermain Jawaban berpengaruh efektif dan signifikan terhadap 

aktivitas belajar siswa. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa rata-rata 

aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran IPA materi pembentukan tanah 

yang menggunakan Metode Bermain Jawaban (kelas eksperimen) pada 

pertemuan 1 sebesar 86,63% termasuk dalam kriteria sangat tinggi dan 

aktivitas belajar siswa kelas eksperimen pertemuan 2 sebesar 89,06% 

termasuk kriteria sangat tinggi, sedangkan rata-rata aktivitas belajar siswa 

kelas kontrol pada pertemuan 1 sebesar 64,83% termasuk dalam kriteria 

tinggi dan aktivitas belajar siswa kelas kontrol pertemuan 2 sebesar 

66,33% termasuk dalam kriteria tinggi. Pengaruh Metode Bermain 

Jawaban ditunjukkan melalui hasil uji hipotesis aktivitas belajar siswa 
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dengan perhitungan menggunakan uji Independent sampel t test  dengan 

kolom Equal variances not assumed pada program SPSS versi 20, yaitu 

nilai signifikansi sig.(2-tailed) sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut 

kurang dari 0,05 (0,000 < 0,05). Jadi, dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak 

dan Ha diterima atau terdapat perbedaan aktivitas belajar siswa kelas V 

pada materi pembentukan tanah dengan metode bermain jawaban dan  

kelas yang tidak. 

(2) Metode Bermain Jawaban berpengaruh efektif dan signifikan terhadap 

hasil belajar siswa. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa rata-rata nilai 

IPA materi pembentukan tanah pada kelas eksperimen sebesar 79,37 

sedangkan kelas kontrol sebesar 67,00. Berdasarkan rata-rata nilai hasil 

belajar, terlihat bahwa rata-rata nilai kelas eksperimen lebih tinggi 

daripada kelas kontrol. Data hasil penghitungan dengan menggunakan uji 

independent sample t test melalui program SPSS versi 20 menunjukkan 

bahwa Metode Bermain Jawabanberpengaruh dan signifikan terhadap hasil 

belajar siswa. Pengaruh Metode Bermain Jawabanterhadap hasil belajar 

ditandai dengan nilai thitung> ttabel, yaitu 2,788> 2,009 dan signifikansi yang 

diperoleh 0,008atau < 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan 

Ha diterima atau terdapat perbedaan hasil belajar IPA antara siswa kelas V 

yang mendapat pembelajaran dengan metode bermain jawaban dan yang 

mendapat pembelajaran dengan metode ceramah. 

 

 



123 
 

 
 

5.2 Saran 

Pembelajaran IPA dengan menggunakan Metode Bermain Jawabanmampu 

menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, serta dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar bagi siswa kelas V SD Negeri Tunon 2 

Kota Tegal. Melalui pembelajaran dengan Metode Bermain Jawaban, siswa 

terlibat aktif bermain sambil belajar dengan teman sekelompoknya, sehingga 

mereka dapat memahami konsep IPA melalui permainan dalam pembelajaran 

bersama temannya. Dengan demikian, siswa dapat lebih memahami konsep IPA 

yang sedang dipelajari. 

Dari hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti memberikan saran-

saran agar pembelajaran dengan Metode Bermain Jawabandapat diterapkan 

dengan maksimal. Saran peneliti berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh 

adalah sebagai berikut: 

(1) Metode pembelajaran Bermain Jawaban dapat dijadikan 

alternatifpembelajaran bagi guru. Guru SD hendaknya mencoba untuk 

menerapkan Metode Bermain Jawaban dalam proses pembelajaran di kelas 

terutama dalam pelajaran IPA. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian, yang 

terbukti bahwa model ini dapat membuat aktivitas dan hasil belajar siswa 

yang lebih tinggi. 

(2) Guru hendaknya selalu berusaha melakukan inovasi untuk memilih metode 

pembelajaran yang akan digunakan. Dengan pemilihan metode 

pembelajaran yang tepat maka siswa tidak merasa bosan belajar dan 

menjadi lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. 
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(3) Sebelum menggunakan Metode Bermain Jawaban, hendaknya guru 

merencanakan pembelajaran yang akan dilaksanakan dengan baik sehingga 

dapat berlangsung sesuai dengan yang diharapkan. 
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Lampiran 1 
PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN 
SEKOLAH DASAR NEGERI TUNON 2 TEGAL 

Jalan Sultan Hasanuddin No. 1  Kecamatan Tegal Selatan 52133 
Telp. (0283) 320038 Email : tunon.sd.tn2@gmail.com 

 

Data Siswa Kelas V SD Negeri Tunon 2 Kota Tegal (Kelas Eksperimen) 

Tahun Ajaran 2012/2013 

No NIS Nama 
1. 1272 Arif Oki Wijaya 
2. 1278 Danisa 
3. 1315 A. Syahrul Gunawan 
4. 1333 Intan Sepriyani 
5. 1340 Moh. Subhan 
6. 1356 Wiwi Apriyani 
7. 1374 Amelia Febri Agustin 
8. 1377 Dimas Satrio 
9. 1378 Dini Fati Khasari 
10. 1382 Fadli Dwi Adiyanto 
11. 1383 Fajar Mustofa 
12. 1385 Hendri Ade Fadilah 
13. 1387 Irfan Safrudin 
14. 1390 Khofifah Nur Azizah 
15. 1393 M. Rofik Maulana 
16. 1394 Munayah Azizah 
17. 1396 Mita Inayatul Auliya 
18. 1407 Nur Laela 
19. 1408 Qurotun Aeni 
20. 1412 Rina Safitri 
21. 1413 Silfia Pangesti 
22. 1421 Wiranto 
23. 1422 Yahya Windi Auliya 
24. 1558 Syaugi Abdillah 
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Lampiran 2 
PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN 
SEKOLAH DASAR NEGERI TUNON 2 TEGAL 

Jalan Sultan Hasanuddin No. 1  Kecamatan Tegal Selatan 52133 
Telp. (0283) 320038 Email : tunon.sd.tn2@gmail.com 

 

Data Siswa Kelas V SD Negeri Tunon 2 Kota Tegal (Kelas Kontrol) 

Tahun Ajaran 2012/2013 

No NIS Nama 
1. 1323 Dinda Novi A 
2. 1345 M. Arman Maulana 
3. 1370 Anis Kurlilah 
4. 1372 Akhmad Fauzi 
5. 1373 Angga Setia Wijaya 
6. 1375 Deti Sulistiawati 
7. 1376 Devi Alifah 
8. 1380 Devi Ratnasari 
9. 1381 Veti Khotimatun 
10. 1384 Fajar Nurhidayah 
11. 1390 Isnaeni Tasya Febriyanti 
12. 1391 Marsella Septiana R 
13. 1392 M. Nur Cholis 
14. 1395 Mita Anggraeni 
15. 1397 M. Krisnanda Irawan 
16. 1400 Mohammad Ibnu Fatah 
17. 1404 Mohammad Daffa Abiyu 
18. 1409 Rahmat Ruli A 
19. 1411 Renita Dwiyana 
20. 1415 Siti Syafikoh 
21. 1416 Sri Indriyani 
22. 1420 Vikcy Evalino 
23. 1559 Nur Azizah 
24. 1560 Irfan Ardiansyah 
25. 1597 Rofi Irfanto 
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Lampiran 3 
PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN 
SEKOLAH DASAR NEGERI TUNON 2 TEGAL 

Jalan Sultan Hasanuddin No. 1  Kecamatan Tegal Selatan 52133 
Telp. (0283) 320038 Email : tunon.sd.tn2@gmail.com 

 

Data Siswa Kelas VI SD Negeri Tunon 2 Kota Tegal (Kelas Uji Coba) 

Tahun Ajaran 2012/2013 

No NIS Nama  No NIS Nama 
1. 1000 Ahmad Sholeh  22. 1115 Natasya A 
2. 1009 Dita Dwi Septiana  23. 1116 Nurunisa Anjani 
3. 1052 Ais Fadilah Darap  24. 1117 Nur Aulia Agustiana 
4. 1065 Jazilatun Ni’mah  25. 1119 Putri Pratama S 
5. 1069 Mia Qurrotulaeni  26. 1120 Riski Setianingsih 
6. 1077 Nanda Abdul Kharist  27. 1121 Rian Fernando 
7. 1085 Sofani  28. 1122 Satrio Sampurno J 
8. 1096 Azmi Ghazy Asyrof  29. 1123 Sekar Meydiani P. H 
9. 1097 Andre Yuniar P  30. 1124 Selvi Qolby Nabila 
10. 1098 Anida Nur Alifya  31. 1125 Sakina Ghifara 
11. 1099 Alifah Fatimatus Zahra  32. 1126 Sherly Adinda A 
12. 1100 Anzalna Ilhami  33. 1127 Tiara Syafa Adilla 
13. 1103 Dwi Nanda Maulidya  34. 1129 Windi Elistiani 
14. 1104 Dian Ayu Safitri  35. 1130 Yaskul Dwi Prasetyo 
15. 1109 Laela Nurul Isro  36. 1210 Adam A. Arkaana 
16. 1110 Lisna Amelia  37. 1209 Nadia Rosada 
17. 1111 Moh. Arya Afrizan  38. 1211 Diani Inka Putri 
18. 1112 Moh. Yusuf Ramadhani  39.  Afifah Ramadhanty 
19. 1113 Moh. Nur Ardiansyah  40.  Moh. Fariz Fikri 
20. 1114 Nur Fadilah  41.  Putri A 
21. 1115 Nabila Rifda Riski     
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Lampiran 4 

Daftar Sampel Kelas IV SD Negeri Tunon 2 Kota Tegal (Kelas Eksperimen) 

Tahun Ajaran 2012/2013 

No NIS Nama 
1. 1272 Arif Oki Wijaya 
2. 1278 Danisa 
3. 1315 A. Syahrul Gunawan 
4. 1333 Intan Sepriyani 
5. 1340 Moh. Subhan 
6. 1356 Wiwi Apriyani 
7. 1374 Amelia Febri Agustin 
8. 1377 Dimas Satrio 
9. 1378 Dini Fati Khasari 
10. 1382 Fadli Dwi Adiyanto 
11. 1383 Fajar Mustofa 
12. 1385 Hendri Ade Fadilah 
13. 1387 Irfan Safrudin 
14. 1390 Khofifah Nur Azizah 
15. 1393 M. Rofik Maulana 
16. 1394 Munayah Azizah 
17. 1396 Mita Inayatul Auliya 
18. 1407 Nur Laela 
19. 1408 Qurotun Aeni 
20. 1412 Rina Safitri 
21. 1413 Silfia Pangesti 
22. 1421 Wiranto 
23. 1422 Yahya Windi Auliya 
24. 1558 Syaugi Abdillah 
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Lampiran 5 

Daftar Sampel Kelas IV SD Negeri Tunon 2 Kota Tegal (Kelas Kontrol) 

Tahun Ajaran 2012/2013 

No NIS Nama 
1. 1323 Dinda Novi A 
2. 1345 M. Arman Maulana 
3. 1370 Anis Kurlilah 
4. 1372 Akhmad Fauzi 
5. 1373 Angga Setia Wijaya 
6. 1375 Deti Sulistiawati 
7. 1376 Devi Alifah 
8. 1380 Devi Ratnasari 
9. 1381 Veti Khotimatun 
10. 1384 Fajar Nurhidayah 
11. 1390 Isnaeni Tasya Febriyanti 
12. 1391 Marsella Septiana R 
13. 1392 M. Nur Cholis 
14. 1395 Mita Anggraeni 
15. 1397 M. Krisnanda Irawan 
16. 1400 Mohammad Ibnu Fatah 
17. 1404 Mohammad Daffa Abiyu 
18. 1409 Rahmat Ruli A 
19. 1411 Renita Dwiyana 
20. 1415 Siti Syafikoh 
21. 1416 Sri Indriyani 
22. 1420 Vikcy Evalino 
23. 1559 Nur Azizah 
24. 1560 Irfan Ardiansyah 
25. 1597 Rofi Irfanto 
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Lampiran 6 

SILABUS PEMBELAJARAN IPA KELAS V SD 
 

Nama Sekolah  : SD Negeri Tunon 2 Kota Tegal 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : V/ 2  

Standar Kompetensi  : 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubunganya dengan penggunaan sumber daya alam. 

 

Kompetensi Dasar Materi 
pelajaran 

Pengalaman belajar Indikator Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Bahan/Alat 

7.1. Mendeskripsikan 
proses 
pembentukan tanah 
karena pelapukan. 

Pembentukan 
tanah 

- Secara klasikal 
siswa 
memperhatikan 
gambar/model 
lapisan tanah 
yang telah 
disipakan oleh 
guru. 

- Secara individu 
siswa 
menjelaskan 
proses 
pembentukan 
tanah karena 

1. Menggolongkan 

batuan berdasarkan 

warna, kekerasan 

permukaan (kasar 

dan halus). 

2. Menjelaskan 

proses 

pembentukan tanah 

karena pelapukan. 

3. Mengidentifikasi 

komposisi dan 

- Lisan 
- Tertulis 
- Unjuk kerja 
- Performa tes 
- Tugas 
- Pengamatan 
- Fortopolio 

3x35 
menit 

- KTSP 
- Buku IPA 
- Media yang 

relevan 
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pelapukan. 
- Dengan 

bimbingan guru, 
siswa 
menyimpulkan 
proses 
pembentukan 
tanah 

- Tanya jawab 
dilanjut dengan 
pemberian tugas. 

jenis-jenis tanah, 

misal berpasir, 

tanah liat, dan 

humus. 

7.2. Mengidentifikasi 
jenis-jenis tanah. 

 - Secara klasikal 
siswa 
memperhatikan 
gambar/model 
lapisan tanah 
yang telah 
disipakan oleh 
guru. 

- Secara individu 
siswa 
menjelaskan 
proses 
pembentukan 
tanah karena 
pelapukan. 

- Dengan 

1. Menggolongkan 

batuan berdasarkan 

warna, kekerasan 

permukaan (kasar 

dan halus). 

2. Menjelaskan 

proses 

pembentukan tanah 

karena pelapukan. 

3. Mengidentifikasi 

komposisi dan 

jenis-jenis tanah, 

- Lisan 
- Tertulis 
- Unjuk kerja 
- Performa tes 
- Tugas 
- Pengamatan 
- Fortopolio 

2x35 
menit 

- KTSP 
- Buku IPA 
- Media yang 

relevan 
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bimbingan guru, 
siswa 
menyimpulkan 
proses 
pembentukan 
tanah. 

- Tanya jawab 
dilanjut dengan 
pemberian tugas. 

misal berpasir, 

tanah liat, dan 

humus. 
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Lampiran 7 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN PERTEMUAN 1 

Satuan Pendidikan :  SD Tunon 2 Kota Tegal 

Mata Pelajaran :  IPA 

Kelas/Semester :  V/II 

Materi Pokok  :  Pembentukan Tanah 

Waktu   :  3 x 35 menit 

Pelaksanaan  :  23 April 2013 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

7.1. Mendeskripsikan proses pembentukan tanah karena pelapukan. 

 

C. INDIKATOR 

7.1.1. Menggolongkan batuan berdasarkan warna, kekerasan permukaan (kasar 

dan halus). 

7.1.2.   Menjelaskan proses pembentukan tanah karena pelapukan. 

7.1.3   Mengidentifikasi komposisi dan jenis-jenis tanah, misal berpasir, tanah liat, 

dan humus. 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah mengamati jenis-jenis batuan, siswa dapat menggolongkan batuan 

berdasarkan warna, kekerasan permukaan dengan bahasa masing-masing. 

2. Setelah melakukan diskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan proses 

pembentukan tanah karena pelapukan dengan bahasa masing-masing. 

3. Setelah melakukan diskusi kelompok, siswa dapat mengidentifikasi 

komposisi dan jenis-jenis tanah, misal berpasir, tanah liat, dan humus. 
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Karakter yang diharapkan: 

Disiplin, tanggung jawab, kerjasama, tekun, toleransi, ketelitian, percaya diri, 

menghargai pendapat orang lain. 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

Pembentukan Tanah (terlampir). 

 

F. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

1. Metode Pembelajaran : 

- Ceramah 

- Tanya jawab 

- Diskusi kelompok 

- Bermain jawaban 

- Tugas 

 

2. Model Pembelajaran :  

Cooperative Learning (CL) 

 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Awal (± 15 menit) 

a. Guru menyiapkan bahan ajar dan media pembelajaran. 

b. Guru mengkondisikan siswa agar siap mengikuti pelajaran. 

c. Guru mengajak siswa berdoa menurut agama dan kepercayaan 

masing-masing. 

d. Guru memaparkan tujuan pembelajaran. 

e. Apersepsi: 

Guru bertanya “siapa yang pernah pergi ke sungai?”. 

 

2. Kegiatan Inti (± 75 menit) 

a. Eksplorasi 
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1) Guru memberikan penjelasan sekilas tentang batuan. 

2) Dengan menggunakan media gambar guru menyampaikan proses 

pelapukan batuan sehingga menjadi tanah.  

3) Guru dan siswa bertanya jawab tentang pelapukan batuan. 

4) Guru membimbing kelompok siswa dalam melakukan diskusi. 

 

b. Elaborasi 

1) Siswa menyimak penjelasan yang disampaikan guru. 

2) Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru tentang 

pelapukan batuan. 

3) Siswa dikelompokkan menjadi 5 kelompok dan setiap kelompok 

terdiri atas 4-5 orang siswa. 

4) Setiap kelompok mengamati batu-batuan yang dibawakan guru. 

5) Setiap kelompok berdiskusi mengerjakan tugas yang diberikan 

oleh guru. 

6) Perwakilan siswamasing-masing kelompok berlomba maju 

mencari jawaban yang ada di katong. 

7) Jawaban yang sudah diambil siswa dipasang di kertas karton 

sesuai dengan pertanyaan masing-masing. 

 

c. Konfirmasi 

1) Guru bersama siswa meluruskan kesalahpahaman tentang materi 

yang dipelajari. 

2) Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang 

telah disampaikan. 

 

3. Kegiatan Akhir (± 15 menit) 

a. Guru bertanya jawab tentang materi yang belum dikuasai siswa. 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

c. Guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran. 

d. Guru melakukan tindak lanjut dengan memberikan PR. 
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H. PENILAIAN PEMBELAJARAN 

1. Prosedur Tes : 

- Tes proses (ada pada kegiatan inti) 

- Tes akhir (ada pada kegiatan akhir) 

 

2. Jenis Tes : 

- Tes lisan 

- Tes tertulis 

 

3. Bentuk Tes 

- Tes Uraian 

 

4. Alat Tes 

- LKPD (terlampir) 

- Soal Evaluasi (terlampir) 

 

5. Aspek, teknik, dan waktu penilaian : 

No Aspek Teknik 

Penilaian 

Waktu Penilaian Ket. 

1.  

 

2. 

3. 

 

4.  

 

5.  

 

6. 

Kerjasama  

 

Kejujuran  

Disiplin 

 

Tanggung jawab 

Menghargai 

pendapat 

Pemahaman 

konsep 

Pengamatan 

 

Pengamatan 

Pengamatan 

 

Pengamatan 

 

Pengamatan 

 

Tes tertulis 

Saat diskusi kelompok 

 

Saat mengerjakan tugas 

Saat proses pembelajaran 

Saat diskusi kelompok 

 

Saat diskusi kelompok 

 

Pada saat mengerjakan 

evaluasi 

Soal pada 

LKPD 

 

 

 

 

 

Soal lisan 

 

Soal evaluasi 

 

 

 



137 
 

 
 

I. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

1. Media Pembelajaran 

a. Gambar 

b. LKPD dan Evaluasi 

2. Sumber Belajar 

a. Susilowati, dkk. 2010. IPA 5. Jakarta : Pusat Perbukuan Kementerian 

Pendidikan Nasional. 

 

 

        Tegal,  

Guru Kelas V       Mahasiswa Praktikan 

 

 

 

Isnayanti, S.Pd.      Beny Asyhar 

NIP. 19651005 198608 2 002     NIM. 1401409036 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

 

H. Riyanto, S.Pd. 

NIP. 19631203 198608 1 001 
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Lampiran RPP 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahan Alam 

Kelas/Semester :  V/II 

Materi Pokok  :  Pembentukan Tanah 

Waktu   :  3 x 35 menit 

Pelaksanaan  :  23 April 2013 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

7.1. Mendeskripsikan proses pembentukan tanah karena pelapukan. 

 

 

PEMBENTUKAN TANAH 

 

A. Proses Pembentukan Tanah 

Pernahkah kamu melihat batu? Bagaimana warna, bentuk, dan kepadatannya? 

Batu ada yang berwarna abu-abu, putih, hitam, cokelat, merah, dan lain-lain. 

Bentuknya pun bermacam-macam, ada yang berbentuk bulat, panjang, atau 

lonjong, dan ada pula yang tidak beraturan. Sedangkan untuk kepadatannya ada 

yang lunak, keras, dan ada yang keras sekali. Sebenarnya apakah batuan itu? Agar 

kamu memahaminya, pelajari uraian berikut ini! 

 

1. Batuan 

Menurut proses pembentukannya, batuan dapat digolongkan atas tiga golongan, 

yaitu: batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf. 
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a. Batuan Beku 

Batuan beku terbentuk dari magma yang membeku. Batuan yang sudah ada di 

alam ini dapat berubah akibat pengaruh perubahan suhu dan pelapukan. Yang 

termasuk batuan beku, antara lain batu granit, batu basal, batu obsidian, dan batu 

apung. 

 

b. Batuan Sedimen atau Batuan Endapan 

Batuan endapan atau batuan sedimen merupakan batuan yang terjadi karena 

pelapukan dari batuan yang sudah ada. Yang termasuk batuan sedimen (endapan), 

antara lain batuan konglomerat, batuan breksi, batu pasir, batu serpih, dan batu 

kapur atau batu gamping. 

 

c. Batuan Metamorf atau Batuan Malihan 

Di lingkunganmu sehari-hari, pernahkah kamu melihat meja, patung, lantai atau 

hiasan lain yang terbuat dari marmer? Apakah pernah terpikir olehmu bahwa 

marmer juga termasuk batuan? Batu marmer berasal dari batu kapur yang 

mengalami perubahan bentuk. Perubahan bentuk batu marmer disebabkan oleh 

berbagai faktor, antara lain karena suhu dan tekanan yang sangat tinggi, pengaruh 

air, dan perubahan kimia yang terjadi di dalam kerak bumi. Batuan yang 

mengalami perubahan bentuk disebut batuan metamorf. Yang termasuk batuan 

metamorf antara lain batu marmer (pualam), batu tulis, batu sabak, batu kuarsa, 

dan batu genes. 

 

2. Pelapukan Batuan Membentuk Tanah 

Tanah sangat penting, karena tanah memberikan kehidupan pada manusia, hewan, 

dan tumbuhan. Tanah juga merupakan tempat kita berpijak, maka kamu wajib 

memelihara kesuburan dan kelestariannya. Pernahkah terpikir olehmu dari apakah 

tanah terbentuk? Tanah terbentuk dari batuan yang telah lapuk dan hancur. 

Pelapukan batuan disebabkan oleh perubahan suhu dan kegiatan alam lain. 

Macam-macam pelapukan ada tiga, yaitu: pelapukan fisika, pelapukan kimiawi, 

dan pelapukan biologi. 
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a. Pelapukan Fisika 

Pelapukan fisika dapat disebabkan oleh perubahan suhu. Suhu yang turun naik 

secara berulang-ulang akan mengembangkan dan mengerutkan batuan yang ada. 

Akibatnya batuan akan terkikis atau pecah berkepingkeping. Pelapukan fisika juga 

dapat terjadi karena terpaan angin dan hujan, serta tarikan gaya gravitasi. Hal ini 

dapat mengakibatkan perubahan muka bumi yang disebabkan adanya erosi. 

 

b. Pelapukan Kimiawi 

Batu kapur akan hancur apabila disiram air, sehingga air yang mengalir melalui 

batuan mengandung banyak bahan kimia. Bahan kimia inilah yang menyebabkan 

hancurnya batuan yang dilalui air. Nah, pelapukan yang disebabkan oleh zat kimia 

dinamakan pelapukan kimia. 

 

c. Pelapukan Biologi 

Di sekitarmu tentu banyak dijumpai batuan yang ditumbuhi lumut. Lumut 

termasuk tumbuhan perintis karena lumut merupakan jenis tumbuhan yang 

pertama kali mampu hidup di atas batuan sebelum tumbuhan lain ada. Karena itu 

lama-kelamaan batuan yang ditumbuhi lumut akan hancur menjadi tanah. 

Pelapukan batuan yang disebabkan oleh makhluk hidup disebut pelapukan 

biologi. 
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Lampiran RPP 

MEDIA PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahan Alam 

Kelas/Semester :  V/II 

Materi Pokok  :  Pembentukan Tanah 

Waktu   :  3 x 35 menit 

Pelaksanaan  :  23 April 2013 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

7.1. Mendeskripsikan proses pembentukan tanah karena pelapukan. 

 

Media yang digunakan adalah gambar. 

 

 

 

 

 

 

Batu Obsidian Batu Apung 

 

 

 

 

 

 

  Batu Pasir                                    Batu Pualam 
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Lampiran RPP 

LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK 

 

 

TUGAS KELOMPOK 

Isilah Tabel dibawah ini dengan benar! 

 

 

Kelompok   : 

Nama anggota kelompok : 1. 

      2. 

      3. 

      4. 

      5. 

 

TABEL PENGAMATAN JENIS BATUAN 
 

No Nama Batuan Warna Kasar/Halus Keras/Lunak Jenis Batuan 
1. Batu apung     
2. Batu konglomerat     
3. Batu granit     
4. Batu sabak      
5. Batu pasir     
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Lampiran RPP 

KISI-KISI SOAL EVALUASI 

Mata Pelajaran  :  Ilmu Pengetahan Alam 

Kelas/Semester  :  V/II 

Materi Pokok  :  Pembentukan Tanah 

Waktu   :  3 x 35 menit 

Pelaksanaan  :  23 April 2013 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam. 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis soal 
No. 

Soal 

Ranah Kognitif 

Skor Kog. 1 Kog. 2 Kog. 3 

Md Sd Sk Md Sd Sk Md Sd Sk 

Mendeskripsikan 

proses pembentukan 

tanah karena 

pelapukan. 

1. Siswa dapat 

menyebutkan 3 jenis 

batuan. 

Uraian 1 √         10 

2. Siswa dapat 

menyebutkan contoh dari 

batuan sedimen. 

Uraian 2 √         10 

3. Siswa dapat Uraian 3   √       10 
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menyebutkan ciri-ciri 

dari batuan sedimen. 

4. Siswa dapat 

menyebutkan contoh dari 

batuan metamorf. 

Uraian 4 √         10 

5. Siswa dapat 

menyebutkan ciri-ciri 

dari batuan metamorf. 

Uraian 5   √       10 

JUMLAH 50  

Keterangan : 
Md : Mudah   
Sd : Sedang 
Sk : Sukar 

Tegal, 23 April 2013 
             Mahasiswa Praktikan 
 

 

             Beny Asyhar 

             NIM. 1401409036 
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Lampiran RPP 

LEMBAR SOAL EVALUASI 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahan Alam 

Kelas/Semester :  V/II 

Materi Pokok  :  Pembentukan Tanah 

Waktu   :  3 x 35 menit 

Pelaksanaan  :  23 April 2013 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

7.1. Mendeskripsikan proses pembentukan tanah karena pelapukan. 

    

Kerjakan soal-soal berikut ini dengan benar ! 

1. Sebutkan 3 jenis batuan! 

2. Sebutkan 2 contoh batuan sedimen! 

3. Jelaskan ciri-ciri dari batuan yang disebutkan di nomer 2! 

4. Sebutkan 2 contoh batuan metamorf beserta ciri-cirinya! 

5. Jelaskan ciri-ciri dari batuan yang disebutkan di nomer 4! 
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Lampiran RPP 

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENILAIAN 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahan Alam 

Kelas/Semester :  V/II 

Materi Pokok  :  Pembentukan Tanah 

Waktu   :  3 x 35 menit 

Pelaksanaan  :  23 April 2013 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

7.1. Mendeskripsikan proses pembentukan tanah karena pelapukan. 

 

 

Kunci jawaban LKPD 

No Nama Batuan Warna Kasar/Halus Keras/Lunak Jenis Batuan 

1. Batu apung Keabu-

abuan 

kasar keras Batuan beku 

2. Batu konglomerat Campuran 

warna 

berbeda-

beda 

kasar keras Batuan 

sedimen 

3. Batu granit Putih, abu-

abu, jingga 

kasar keras Batuan beku 

4. Batu sabak  Abu-abu, 

kehijauan, 

hitam 

halus lunak Batuan 

metamorf 
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5. Batu pasir Abu-abu, 

kuning, 

merah 

kasar lunak Batuan 

sedimen 

 

Skor Penilaian Kelompok Maksimal : 5 x 20 = 100 

 

 

Kunci jawaban soal evaluasi 

1. Batuan beku, batuan sedimen, batuan beku. 

2. Batuan sedimen : 

a. Batu konglomerat. 

b. Batu pasir. 

c. Batu serpih. 

d. Batu gamping (kapur). 

e. Batu breksi. 

3. Batuan sedimen : 

a. Konglomerat, ciri-cirinya material kerikil-kerikil bulat, batu-batu dan 

pasir yang merekat serta sama lainnya. 

b. Batu pasir, ciri-cirinya jelas terlihat, tersusun atas butir-butir pasir, 

warna abu-abu, kuning, merah. 

c. Batu serpih, ciri-cirinya lunak, baunya seperti tanah liat, butir-butir 

batuan halus, warna hijau, hitam, kuning, merah, abu-abu. 

d. Batu gamping (kapur), ciri-cirinya agak lunak, warna putih keabu-

abuan, membentuk gas karbon dioksida kalau ditetesi asam. 

e. Breksi, ciri-cirinya gabungan pecahan-pecahan yang berasal dari 

letusan gunung berapi. 

4. Batuan metamorf : 

a. Batu pualam. 

b. batu sabak. 
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5. Batuan metamorf : 

a. Batu pualam, ciri-cirinya campuran warna yang berbeda-beda, dapat 

mempunyai pita-pita warna, kristal-kristalnya sedang sampai kasar, 

jika ditetesi asam mengeluarkan bunyi mendesis. 

b. batu sabak, ciri-cirinya abu-abu kehijau-hijauan dan hitam, dapat 

dibelah-belah menjadi lempeng-lempeng tipis. 

 

Skor Penilaian = 50 x 2 = 10
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Lampiran RPP 

PENGEMBANGAN SILABUS PEMBELAJARAN KELAS EKSPERIMEN 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahan Alam 

Kelas/Semester :  V/II 

Materi Pokok  :  Pembentukan Tanah 

Waktu   :  6 x 35 menit (2 x pertemuan) 

Pelaksanaan  :  23 April 2013 

 

STANDAR KOMPETENSI 

Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam. 

Kompetensi 
Dasar 

Materi 
Pokok Indikator Kegiatan 

Pembelajaran 

Media 
Penilaian Sumber 

Belajar 
Alokasi 
Waktu Alat 

peraga 
Cetak 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1. Mendeskripsikan 

proses 
pembentukan 
tanah karena 
pelapukan. 

Pembe
ntukan 
tanah 

1. Menggolongkan 
batuan 
berdasarkan 
warna, kekerasan 
permukaan (kasar 
dan halus). 

2. Menjelaskan 
proses 
pembentukan 
tanah karena 

1. Guru menyiapkan 
bahan ajar dan 
media pembelajaran. 

2. Guru 
mengkondisikan 
siswa agar siap 
mengikuti pelajaran. 

3. Guru mengajak 
siswa berdoa 
menurut agama dan 

Gambar LKPD 
Lembar 
soal 
evaluasi 

1. Teknik 
Penilaian: 

Teknik 
tes/non tes 

2. Bentuk 
Penilaian: 

Tes lisan, 
tes tertulis 

1. Susilowati, 
dkk. 2010. 
IPA 5. 
Jakarta : 
Pusat 
Perbukuan 
Kementerian 
Pendidikan 
Nasional. 

3 x 35 
menit 
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pelapukan. 
3. Mengidentifikasi 

komposisi dan 
jenis-jenis tanah, 
misal berpasir, 
tanah liat, dan 
humus. 

kepercayaan 
masing-masing. 

4. Guru memaparkan 
tujuan pembelajaran. 

5. Apersepsi : 
Guru bertanya “siapa 
yang pernah pergi ke 
sungai?” 

6. Guru memberikan 
penjelasan sekilas 
tentang batuan. 

7. Dengan 
menggunakan media 
gambar guru 
menyampaikan 
proses pelapukan 
batuan sehingga 
menjadi tanah.  

8. Guru dan siswa 
bertanya jawab 
tentang pelapukan 
batuan. 

9. Guru membimbing 
kelompok siswa 
dalam melakukan 
diskusi. 

10. Siswa menyimak 
penjelasan yang 
disampaikan guru. 

11. Siswa menjawab 
pertanyaan yang 
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diberikan oleh guru 
tentang pelapukan 
batuan. 

12. Siswa 
dikelompokkan 
menjadi 5 kelompok 
dan setiap kelompok 
terdiri atas 4-5 orang 
siswa. 

13. Setiap kelompok 
mengamati batu-
batuan yang 
dibawakan guru. 

14. Setiap kelompok 
berdiskusi 
mengerjakan tugas 
yang diberikan oleh 
guru. 

15. Perwakilan siswa 
masing-masing 
kelompok berlomba 
maju mencari 
jawaban yang ada di 
katong. 

16. Jawaban yang sudah 
diambil siswa 
dipasang di kertas 
karton sesuai dengan 
pertanyaan masing-
masing. 

17. Guru bersama siswa 
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meluruskan 
kesalahpahaman 
tentang materi yang 
dipelajari. 

18. Guru bersama siswa 
menyimpulkan 
materi pembelajaran 
yang telah 
disampaikan. 

19. Guru bertanya jawab 
tentang materi yang 
belum dikuasai 
siswa. 

20. Siswa mengerjakan 
soal evaluasi. 

21. Guru menyimpulkan 
kegiatan 
pembelajaran. 

22. Guru melakukan 
tindak lanjut dengan 
memberikan PR 

2. Mengidentifikasi 
jenis-jenis tanah. 

Pembe
ntukan 
tanah 

1. Menggolongkan 
batuan 
berdasarkan 
warna, kekerasan 
permukaan (kasar 
dan halus). 

2. Menjelaskan 
proses 
pembentukan 
tanah karena 

1. Guru menyiapkan 
bahan ajar dan media 
pembelajaran. 

2. Guru 
mengkondisikan 
siswa agar siap 
mengikuti pelajaran. 

3. Guru mengajak 
siswa berdoa 
menurut agama dan 

Gambar LKPD 
Lembar 
soal 
evaluasi 

1. Teknik 
Penilaian: 

Teknik 
tes/non tes 

2. Bentuk 
Penilaian: 

Tes lisan, 
tes tertulis 

1. Susilowati, 
dkk. 2010. 
IPA 5. 
Jakarta : 
Pusat 
Perbukuan 
Kementerian 
Pendidikan 
Nasional. 

2 x 35 
menit 
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pelapukan. 
3. Mengidentifikasi 

komposisi dan 
jenis-jenis tanah, 
misal berpasir, 
tanah liat, dan 
humus. 

kepercayaan masing-
masing. 

4. Guru memaparkan 
tujuan pembelajaran. 

5. Apersepsi :  
Guru bertanya “siapa 
yang dirumah punya 
kebun?”. 
6. Guru memberikan 

penjelasan sekilas 
tentang tanah. 

7. Guru menyampaikan 
tentang jenis-jenis 
tanah yang ada di 
sekitar dengan 
menggunakan media 
gambar dan media 
asli.  

8. Guru dan siswa 
bertanya jawab 
tentang jenis tanah. 

9. Guru membimbing 
kelompok siswa 
dalam melakukan 
diskusi. 

10. Siswa menyimak 
penjelasan yang 
disampaikan guru. 

11. Siswa menjawab 
pertanyaan yang 
diberikan oleh guru 
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tentang jenis-jenis 
tanah. 

12. Siswa 
dikelompokkan 
menjadi 5 kelompok 
dan setiap kelompok 
terdiri atas 4-5 orang 
siswa. 

13. Setiap kelompok 
mengamati batu-
batuan yang 
dibawakan guru. 

14. Setiap kelompok 
berdiskusi 
mengerjakan tugas 
yang diberikan oleh 
guru. 

15. Perwakilan siswa 
masing-masing 
kelompok berlomba 
maju mencari 
jawaban yang ada di 
katong. 

16. Jawaban yang sudah 
diambil siswa 
dipasang di kertas 
karton sesuai dengan 
pertanyaan masing-
masing. 

17. Guru bersama siswa 
meluruskan 
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kesalahpahaman 
tentang materi yang 
dipelajari. 

18. Guru bersama siswa 
menyimpulkan 
materi pembelajaran 
yang telah 
disampaikan. 

19. Guru bertanya jawab 
tentang materi yang 
belum dikuasai 
siswa. 

20. Siswa mengerjakan 
soal evaluasi. 

21. Guru menyimpulkan 
kegiatan 
pembelajaran. 

22. Guru melakukan 
tindak lanjut dengan 
memberikan PR. 

Karakter yang diharapkan: 
Disiplin, tanggung jawab, kerjasama, tekun, toleransi, ketelitian, percaya diri, menghargai pendapat orang lain. 
Tegal,  
             Mahasiswa Praktikan 
              
 
 

Beny Asyhar 
             NIM. 1401409036
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Lampiran 8 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN PERTEMUAN 2 

Satuan Pendidikan :  SD Tunon 2 Kota Tegal 

Mata Pelajaran :  IPA 

Kelas/Semester :  V/II 

Materi Pokok  :  Pembentukan Tanah 

Waktu   :  3 x 35 menit 

Pelaksanaan  :  24 April 2013 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

7.2. Mengidentifikasi jenis-jenis tanah. 

 

C. INDIKATOR 

7.1.1. Menggolongkan batuan berdasarkan warna, kekerasan permukaan (kasar 

dan halus). 

7.1.2.   Menjelaskan proses pembentukan tanah karena pelapukan. 

7.1.3   Mengidentifikasi komposisi dan jenis-jenis tanah, misal berpasir, tanah liat, 

dan humus. 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah mengamati jenis-jenis batuan, siswa dapat menggolongkan batuan 

berdasarkan warna, kekerasan permukaan dengan bahasa masing-masing. 

2. Setelah melakukan diskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan proses 

pembentukan tanah karena pelapukan dengan bahasa masing-masing. 

3. Setelah melakukan diskusi kelompok, siswa dapat mengidentifikasi 

komposisi dan jenis-jenis tanah, misal berpasir, tanah liat, dan humus. 



157 
 

 
 

 

Karakter yang diharapkan: 

Disiplin, tanggung jawab, kerjasama, tekun, toleransi, ketelitian, percaya diri, 

menghargai pendapat orang lain. 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

Pembentukan Tanah (terlampir). 

 

F. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

1. Metode Pembelajaran : 

- Ceramah 

- Tanya jawab 

- Diskusi kelompok 

- Bermain jawaban 

- Tugas 

 

2. Model Pembelajaran :  

Cooperative Learning (CL) 

 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Awal (± 10 menit) 

a. Guru menyiapkan bahan ajar dan media pembelajaran. 

b. Guru mengkondisikan siswa agar siap mengikuti pelajaran. 

c. Guru mengajak siswa berdoa menurut agama dan kepercayaan 

masing-masing. 

d. Guru memaparkan tujuan pembelajaran. 

e. Apersepsi: 

Guru bertanya “siapa yang dirumah punya kebun?”. 

 

2. Kegiatan Inti (± 40 menit) 

a. Eksplorasi 



158 
 

 
 

1) Guru memberikan penjelasan sekilas tentang tanah. 

2) Guru menyampaikan tentang jenis-jenis tanah yang ada di sekitar 

dengan menggunakan media gambar dan media asli.  

3) Guru dan siswa bertanya jawab tentang jenis tanah. 

4) Guru membimbing kelompok siswa dalam melakukan diskusi. 

 

b. Elaborasi 

1) Siswa menyimak penjelasan yang disampaikan guru. 

2) Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru tentang 

jenis-jenis tanah. 

3) Siswa dikelompokkan menjadi 5 kelompok dan setiap kelompok 

terdiri atas 4-5 orang siswa. 

4) Setiap kelompok mengamati batu-batuan yang dibawakan guru. 

5) Setiap kelompok berdiskusi mengerjakan tugas yang diberikan 

oleh guru. 

6) Perwakilan siswamasing-masing kelompok berlomba maju 

mencari jawaban yang ada di katong. 

7) Jawaban yang sudah diambil siswa dipasang di kertas karton 

sesuai dengan pertanyaan masing-masing. 

 

c. Konfirmasi 

1) Guru bersama siswa meluruskan kesalahpahaman tentang materi 

yang dipelajari. 

2) Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang 

telah disampaikan. 

 

3. Kegiatan Akhir (± 10 menit) 

a. Guru bertanya jawab tentang materi yang belum dikuasai siswa. 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

c. Guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran. 

d. Guru melakukan tindak lanjut dengan memberikan PR. 
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H. PENILAIAN PEMBELAJARAN 

1. Prosedur Tes : 

- Tes proses (ada pada kegiatan inti) 

- Tes akhir (ada pada kegiatan akhir) 

 

2. Jenis Tes : 

- Tes lisan 

- Tes tertulis 

 

3. Bentuk Tes 

- Tes Uraian 

 

4. Alat Tes 

- LKPD (terlampir) 

- Soal Evaluasi (terlampir) 

 

5. Aspek, teknik, dan waktu penilaian : 

 

No Aspek Teknik 

Penilaian 

Waktu Penilaian Ket. 

1.  

 

2. 

3. 

 

4.  

 

5.  

 

6. 

Kerjasama  

 

Kejujuran  

Disiplin 

 

Tanggung jawab 

Menghargai 

pendapat 

Pemahaman 

konsep 

Pengamatan 

 

Pengamatan 

Pengamatan 

 

Pengamatan 

 

Pengamatan 

 

Tes tertulis 

Saat diskusi kelompok 

 

Saat mengerjakan tugas 

Saat proses pembelajaran 

Saat diskusi kelompok 

 

Saat diskusi kelompok 

 

Pada saat mengerjakan 

evaluasi 

Soal pada 

LKPD 

 

 

 

 

 

Soal lisan 

 

Soal evaluasi 
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I. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

1. Media Pembelajaran 

a. Gambar 

b. LKPD dan Evaluasi 

2. Sumber Belajar 

a. Susilowati, dkk. 2010. IPA 5. Jakarta : Pusat Perbukuan Kementerian 

Pendidikan Nasional. 

 

 

        Tegal,  

Guru Kelas V       Mahasiswa Praktikan 

 

 

 

Isnayanti, S.Pd.      Beny Asyhar 

NIP. 19651005 198608 2 002     NIM. 1401409036 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

 

H. Riyanto, S.Pd. 

NIP. 19631203 198608 1 001 
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Lampiran RPP 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahan Alam 

Kelas/Semester :  V/II 

Materi Pokok  :  Pembentukan Tanah 

Waktu   :  3 x 35 menit 

Pelaksanaan  :  24 April 2013 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

7.2. Mengidentifikasi jenis-jenis tanah. 

 

 

JENIS-JENIS TANAH 

 

Dari satu tempat ke tempat lain, jenis-jenis tanahnya dapat berbeda. Hal ini terjadi 

karena jenis batuan tempat tanah itu berasal juga berbeda. Beberapa jenis tanah di 

antaranya: 

1. Tanah Berpasir 

Tanah berpasir sedikit mengandung bahan organik, sehingga tanah ini tidak begitu 

subur dan mudah dilalui air. 

2. Tanah Berhumus 

Tanah humus berwarna gelap dan banyak mengandung humus. Tanah berhumus 

paling subur dibanding tanah jenis lain dan dapat menahan air. Humus berasal 

dari sisa tumbuhan. 
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3. Tanah Liat 

Tanah liat sulit dilalui air. Jika basah, tanah ini sangat lengket dan elastis. 

Sehingga tanah liat banyak dijadikan bahan dasar pembuatan keramik. Tanah liat 

termasuk jenis tanah yang berat. 

 

4. Tanah Berkapur 

Tanah berkapur sangat mudah dilalui air. Tanah berkapur mengandung bebatuan 

dan sedikit sekali humusnya. 
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Lampiran RPP 

MEDIA PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahan Alam 

Kelas/Semester :  V/II 

Materi Pokok  :  Pembentukan Tanah 

Waktu   :  3 x 35 menit 

Pelaksanaan  :  24 April 2013 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

7.2. Mengidentifikasi jenis-jenis tanah. 

 

Media yang digunakan adalah gambar. 

 

 

 

 

 

 

           Tanah Berpasir Tanah Berhumus 

 

 

 

 

 

 

Tanah Liat                                    Tanah Berkapur 

 



164 
 

 
 

Lampiran RPP 

LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK 

 

 

TUGAS KELOMPOK 

Isilah tabel dibawah ini dengan benar! 

 

 

Kelompok   : 

Nama anggota kelompok : 1. 

      2. 

      3. 

      4. 

      5. 

 

TABEL PENGAMATAN JENIS TANAH 
 

No Nama Nanah Warna Mudah/Susah Dilalui Air Banyak/Sedikit Humus 
1. Tanah berpasir    
2. Tanah berhumus    
3. Tanah liat    
4. Tanah berkapur    
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Lampiran RPP 

KISI-KISI SOAL EVALUASI 

Mata Pelajaran  :  Ilmu Pengetahan Alam 

Kelas/Semester  :  V/II 

Materi Pokok  :  Pembentukan Tanah 

Waktu   :  3 x 35 menit 

Pelaksanaan  :  24 April 2013 

 

 

B. STANDAR KOMPETENSI 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam. 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis soal 
No. 

Soal 

Ranah Kognitif 

Skor Kog. 1 Kog. 2 Kog. 3 

Md Sd Sk Md Sd Sk Md Sd Sk 

Mengidentifikasi jenis-

jenis tanah. 

6. Siswa dapat 

menyebutkan ciri-ciri 

tanah berpasir. 

Uraian 1      √    25 

7. Siswa dapat 

menyebutkan ciri-ciri 

tanah liat. 

Uraian 2      √    25 
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8. Siswa dapat 

menyebutkan ciri-ciri 

tanah berkapur. 

Uraian 3      √    25 

9. Siswa dapat 

menyebutkan ciri-ciri 

tanah humus. 

Uraian 4      √    25 

JUMLAH 100  

Keterangan : 
Md : Mudah   
Sd : Sedang 
Sk : Sukar 
 

Tegal,  

             Mahasiswa Praktikan 

 

 

             Beny Asyhar 

             NIM. 1401409036 
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Lampiran RPP 

LEMBAR SOAL EVALUASI 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahan Alam 

Kelas/Semester :  V/II 

Materi Pokok  :  Pembentukan Tanah 

Waktu   :  3 x 35 menit 

Pelaksanaan  :  24 April 2013 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

7.2. Mengidentifikasi jenis-jenis tanah. 

    

Kerjakan soal-soal berikut ini dengan benar ! 

1. Jelaskan ciri-ciri dari tanah berpasir! 

2. Jelaskan ciri-ciri dari tanah liat! 

3. Jelaskan ciri-ciri dari tanah berkapur! 

4. Jelaskan ciri-ciri dari tanah berhumus! 
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Lampiran RPP 

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENILAIAN 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahan Alam 

Kelas/Semester :  V/II 

Materi Pokok  :  Pembentukan Tanah 

Waktu   :  3 x 35 menit 

Pelaksanaan  :  24 April 2013 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

7.2. Mengidentifikasi jenis-jenis tanah. 

 

 

Kunci jawaban LKPD 

No Nama Tanah Warna Mudah/Susah Dilalui Air Banyak/Sedikit Humus 

1. Tanah berpasir Hitam, 

merah, 

Mudah Sedikit 

2. Tanah berhumus Hitam Mudah Banyak 

3. Tanah liat Kecoklatn

a 

Susah Sedikit 

4. Tanah berkapur Putih Mudah Sedikit 

 

Skor Penilaian Kelompok Maksimal : 4 x 25 = 100 
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Kunci jawaban soal evaluasi 

1. Tanah berpasir ciri-cirinya berwarna hitam,kadang kemerahan, mudah 

dilalui air, sedikit humus. 

2. Tanah liat ciri-cirinya berwarna kecoklatan, susah dilalui air, sedikit 

humus. 

3. Tanah berkapur ciri-cirinya berwarna keputihan, mudah dilalui air, sedikit 

humus. 

4. Tanah humus ciri-cirinya berwarna hitam, mudah dilalui air, banyak 

mengandung humus. 

 

 

Skor Penilaian = 4 X 25 = 100 
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Lampiran RPP 

PENGEMBANGAN SILABUS PEMBELAJARAN KELAS EKSPERIMEN 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahan Alam 

Kelas/Semester :  V/II 

Materi Pokok  :  Pembentukan Tanah 

Waktu   :  6 x 35 menit (3 x pertemuan) 

Pelaksanaan  :  24 April 2013 

 

STANDAR KOMPETENSI 

Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam. 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Indikator Kegiatan Pembelajaran 

Media 

Penilaian 
Sumber 

Belajar 

Alokasi 

Waktu 
Alat 

peraga 

Cetak 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1. Mendeskrips

ikan proses 

pembentuka

n tanah 

karena 

Pembentu

kan tanah 

1. Menggolongk

an batuan 

berdasarkan 

warna, 

kekerasan 

1. Guru menyiapkan 

bahan ajar dan media 

pembelajaran. 

2. Guru mengkondisikan 

siswa agar siap 

Gambar LKPD 

Lembar 

soal 

evaluasi 

1. Teknik 

Penilaian: 

Teknik 

tes/non tes 

2. Bentuk 

1. Susilowati, 

dkk. 2010. 

IPA 5. 

Jakarta : 

Pusat 

3 x 35 

menit 
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pelapukan. permukaan 

(kasar dan 

halus). 

2. Menjelaskan 

proses 

pembentukan 

tanah karena 

pelapukan. 

3. Mengidentifik

asi komposisi 

dan jenis-jenis 

tanah, misal 

berpasir, tanah 

liat, dan 

humus. 

mengikuti pelajaran. 

3. Guru mengajak siswa 

berdoa menurut 

agama dan 

kepercayaan masing-

masing. 

4. Guru memaparkan 

tujuan pembelajaran. 

5. Apersepsi : 

Guru bertanya “siapa 

yang pernah pergi ke 

sungai?” 

6. Guru memberikan 

penjelasan sekilas 

tentang batuan. 

7. Dengan menggunakan 

media gambar guru 

menyampaikan proses 

pelapukan batuan 

sehingga menjadi 

Penilaian: 

Tes lisan, tes 

tertulis 

Perbukuan 

Kementerian 

Pendidikan 

Nasional. 
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tanah.  

8. Guru dan siswa 

bertanya jawab 

tentang pelapukan 

batuan. 

9. Guru membimbing 

kelompok siswa 

dalam melakukan 

diskusi. 

10. Siswa menyimak 

penjelasan yang 

disampaikan guru. 

11. Siswa menjawab 

pertanyaan yang 

diberikan oleh guru 

tentang pelapukan 

batuan. 

12. Siswa dikelompokkan 

menjadi 5 kelompok 

dan setiap kelompok 
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terdiri atas 4-5 orang 

siswa. 

13. Setiap kelompok 

mengamati batu-

batuan yang 

dibawakan guru. 

14. Setiap kelompok 

berdiskusi 

mengerjakan tugas 

yang diberikan oleh 

guru. 

15. Perwakilan siswa 

masing-masing 

kelompok berlomba 

maju mencari 

jawaban yang ada di 

katong. 

16. Jawaban yang sudah 

diambil siswa 

dipasang di kertas 
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karton sesuai dengan 

pertanyaan masing-

masing. 

17. Guru bersama siswa 

meluruskan 

kesalahpahaman 

tentang materi yang 

dipelajari. 

18. Guru bersama siswa 

menyimpulkan materi 

pembelajaran yang 

telah disampaikan. 

19. Guru bertanya jawab 

tentang materi yang 

belum dikuasai siswa. 

20. Siswa mengerjakan 

soal evaluasi. 

21. Guru menyimpulkan 

kegiatan 

pembelajaran. 
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22. Guru melakukan 

tindak lanjut dengan 

memberikan PR 

2. Mengidentifik

asi jenis-jenis 

tanah. 

Pembentu

kan tanah 

4. Menggolongk

an batuan 

berdasarkan 

warna, 

kekerasan 

permukaan 

(kasar dan 

halus). 

5. Menjelaskan 

proses 

pembentukan 

tanah karena 

pelapukan. 

6. Mengidentifik

asi komposisi 

dan jenis-jenis 

tanah, misal 

23. Guru menyiapkan 

bahan ajar dan media 

pembelajaran. 

24. Guru mengkondisikan 

siswa agar siap 

mengikuti pelajaran. 

25. Guru mengajak siswa 

berdoa menurut agama 

dan kepercayaan 

masing-masing. 

26. Guru memaparkan 

tujuan pembelajaran. 

27. Apersepsi :  

Guru bertanya “siapa 

yang dirumah punya 

kebun?”. 

28. Guru memberikan 

Gambar LKPD 

Lembar 

soal 

evaluasi 

3. Teknik 

Penilaian: 

Teknik 

tes/non tes 

4. Bentuk 

Penilaian: 

Tes lisan, tes 

tertulis 

2. Susilowati, 

dkk. 2010. 

IPA 5. 

Jakarta : 

Pusat 

Perbukuan 

Kementerian 

Pendidikan 

Nasional. 

2 x 35 

menit 
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berpasir, tanah 

liat, dan 

humus. 

penjelasan sekilas 

tentang tanah. 

29. Guru menyampaikan 

tentang jenis-jenis 

tanah yang ada di 

sekitar dengan 

menggunakan media 

gambar dan media 

asli.  

30. Guru dan siswa 

bertanya jawab 

tentang jenis tanah. 

31. Guru membimbing 

kelompok siswa dalam 

melakukan diskusi. 

32. Siswa menyimak 

penjelasan yang 

disampaikan guru. 

33. Siswa menjawab 

pertanyaan yang 



177 
 

 
 

diberikan oleh guru 

tentang jenis-jenis 

tanah. 

34. Siswa dikelompokkan 

menjadi 5 kelompok 

dan setiap kelompok 

terdiri atas 4-5 orang 

siswa. 

35. Setiap kelompok 

mengamati batu-

batuan yang 

dibawakan guru. 

36. Setiap kelompok 

berdiskusi 

mengerjakan tugas 

yang diberikan oleh 

guru. 

37. Perwakilan siswa 

masing-masing 

kelompok berlomba 
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maju mencari jawaban 

yang ada di katong. 

38. Jawaban yang sudah 

diambil siswa 

dipasang di kertas 

karton sesuai dengan 

pertanyaan masing-

masing. 

39. Guru bersama siswa 

meluruskan 

kesalahpahaman 

tentang materi yang 

dipelajari. 

40. Guru bersama siswa 

menyimpulkan materi 

pembelajaran yang 

telah disampaikan. 

41. Guru bertanya jawab 

tentang materi yang 

belum dikuasai siswa. 
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42. Siswa mengerjakan 

soal evaluasi. 

43. Guru menyimpulkan 

kegiatan 

pembelajaran. 

44. Guru melakukan 

tindak lanjut dengan 

memberikan PR. 

Karakter yang diharapkan: 

Disiplin, tanggung jawab, kerjasama, tekun, toleransi, ketelitian, percaya diri, menghargai pendapat orang lain. 

 

Tegal,  

             Mahasiswa Praktikan 

 

 

 

             Beny Asyhar 

             NIM. 1401409036 
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Lampiran 9 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS KONTROL PERTEMUAN 1 

Satuan Pendidikan :  SD Tunon 2 Kota Tegal 

Mata Pelajaran :  IPA 

Kelas/Semester :  V/II 

Materi Pokok  :  Pembentukan Tanah 

Waktu   :  3 x 35 menit 

Pelaksanaan  :  22 April 2013 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

7.1. Mendeskripsikan proses pembentukan tanah karena pelapukan. 

 

C. INDIKATOR 

7.1.1. Menggolongkan batuan berdasarkan warna, kekerasan permukaan (kasar 

dan halus). 

7.1.2.   Menjelaskan proses pembentukan tanah karena pelapukan. 

7.1.3   Mengidentifikasi komposisi dan jenis-jenis tanah, misal berpasir, tanah liat, 

dan humus. 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menggolongkan 

batuan berdasarkan warna, kekerasan permukaan dengan bahasa masing-

masing. 

2. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan proses 

pembentukan tanah karena pelapukan dengan bahasa masing-masing. 
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3. Setelah melakukan diskusi kelompok, siswa dapat mengidentifikasi 

komposisi dan jenis-jenis tanah, misal berpasir, tanah liat, dan humus. 

 

Karakter yang diharapkan: 

Disiplin, tanggung jawab, kerjasama, tekun, toleransi, ketelitian, percaya diri, 

menghargai pendapat orang lain. 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

Pembentukan Tanah (terlampir). 

 

F. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

1. Metode Pembelajaran : 

- Ceramah 

- Tanya jawab 

- Diskusi kelompok 

- Tugas 

 

2. Model Pembelajaran :  

Cooperative Learning (CL) 

 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Awal (± 15 menit) 

a. Guru menyiapkan bahan ajar dan media pembelajaran. 

b. Guru mengkondisikan siswa agar siap mengikuti pelajaran. 

c. Guru mengajak siswa berdoa menurut agama dan kepercayaan 

masing-masing. 

d. Guru memaparkan tujuan pembelajaran. 

e. Apersepsi: 

Guru bertanya “siapa yang pernah pergi ke sungai?”. 
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2. Kegiatan Inti (± 75 menit) 

a. Eksplorasi 

1) Guru memberikan penjelasan sekilas tentang batuan. 

2) Guru menyampaikan proses pelapukan batuan sehingga menjadi 

tanah.  

3) Guru dan siswa bertanya jawab tentang pelapukan batuan. 

4) Guru membimbing kelompok siswa dalam melakukan diskusi. 

 

b. Elaborasi 

1) Siswa menyimak penjelasan yang disampaikan guru. 

2) Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru tentang 

pelapukan batuan. 

3) Siswa dikelompokkan menjadi 5 kelompok dan setiap kelompok 

terdiri atas 4-5 orang siswa. 

4) Setiap kelompok berdiskusi mengerjakan tugas yang diberikan 

oleh guru. 

5) Hasil diskusi dipaparkan didepan kelas. 

 

c. Konfirmasi 

1) Guru bersama siswa meluruskan kesalahpahaman tentang materi 

yang dipelajari. 

2) Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang 

telah disampaikan. 

 

3. Kegiatan Akhir (± 15 menit) 

a. Guru bertanya jawab tentang materi yang belum dikuasai siswa. 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

c. Guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran. 

d. Guru melakukan tindak lanjut dengan memberikan PR. 
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H. PENILAIAN PEMBELAJARAN 

1. Prosedur Tes : 

- Tes proses (ada pada kegiatan inti) 

- Tes akhir (ada pada kegiatan akhir) 

 

2. Jenis Tes : 

- Tes lisan 

- Tes tertulis 

 

3. Bentuk Tes 

- Tes Uraian 

 

4. Alat Tes 

- LKPD (terlampir) 

- Soal Evaluasi (terlampir) 

 

5. Aspek, teknik, dan waktu penilaian : 

 

No Aspek Teknik 

Penilaian 

Waktu Penilaian Ket. 

1.  

 

2. 

3. 

 

4.  

 

5.  

 

6. 

Kerjasama  

 

Kejujuran  

Disiplin 

 

Tanggung jawab 

Menghargai 

pendapat 

Pemahaman 

konsep 

Pengamatan 

 

Pengamatan 

Pengamatan 

 

Pengamatan 

 

Pengamatan 

 

Tes tertulis 

Saat diskusi kelompok 

 

Saat mengerjakan tugas 

Saat proses pembelajaran 

Saat diskusi kelompok 

 

Saat diskusi kelompok 

 

Pada saat mengerjakan 

evaluasi 

Soal pada 

LKPD 

 

 

 

 

 

Soal lisan 

 

Soal evaluasi 

 

 



184 
 

 
 

 

I. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

1. Media Pembelajaran 

a. Gambar 

b. LKPD dan Evaluasi 

 

2. Sumber Belajar 

b. Susilowati, dkk. 2010. IPA 5. Jakarta : Pusat Perbukuan Kementerian 

Pendidikan Nasional. 

 

 

       Tegal,  

Guru Kelas V      Mahasiswa Praktikan 

 

 

 

Isnayanti, S.Pd.     Beny Asyhar 

NIP. 19651005 198608 2 002    NIM. 1401409036 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

 

H. Riyanto, S.Pd. 

NIP. 19631203 198608 1 001 
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Lampiran RPP 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahan Alam 

Kelas/Semester :  V/II 

Materi Pokok  :  Pembentukan Tanah 

Waktu   :  3 x 35 menit 

Pelaksanaan  :  22 April 2013 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

7.1. Mendeskripsikan proses pembentukan tanah karena pelapukan. 

 

 

PEMBENTUKAN TANAH 

 

B. Proses Pembentukan Tanah 

Pernahkah kamu melihat batu? Bagaimana warna, bentuk, dan kepadatannya? 

Batu ada yang berwarna abu-abu, putih, hitam, cokelat, merah, dan lain-lain. 

Bentuknya pun bermacam-macam, ada yang berbentuk bulat, panjang, atau 

lonjong, dan ada pula yang tidak beraturan. Sedangkan untuk kepadatannya ada 

yang lunak, keras, dan ada yang keras sekali. Sebenarnya apakah batuan itu? Agar 

kamu memahaminya, pelajari uraian berikut ini! 

 

1. Batuan 

Menurut proses pembentukannya, batuan dapat digolongkan atas tiga golongan, 

yaitu: batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf. 
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a. Batuan Beku 

Batuan beku terbentuk dari magma yang membeku. Batuan yang sudah ada di 

alam ini dapat berubah akibat pengaruh perubahan suhu dan pelapukan. Yang 

termasuk batuan beku, antara lain batu granit, batu basal, batu obsidian, dan batu 

apung. 

 

b. Batuan Sedimen atau Batuan Endapan 

Batuan endapan atau batuan sedimen merupakan batuan yang terjadi karena 

pelapukan dari batuan yang sudah ada. Yang termasuk batuan sedimen (endapan), 

antara lain batuan konglomerat, batuan breksi, batu pasir, batu serpih, dan batu 

kapur atau batu gamping. 

 

c. Batuan Metamorf atau Batuan Malihan 

Di lingkunganmu sehari-hari, pernahkah kamu melihat meja, patung, lantai atau 

hiasan lain yang terbuat dari marmer? Apakah pernah terpikir olehmu bahwa 

marmer juga termasuk batuan? Batu marmer berasal dari batu kapur yang 

mengalami perubahan bentuk. Perubahan bentuk batu marmer disebabkan oleh 

berbagai faktor, antara lain karena suhu dan tekanan yang sangat tinggi, pengaruh 

air, dan perubahan kimia yang terjadi di dalam kerak bumi. Batuan yang 

mengalami perubahan bentuk disebut batuan metamorf. Yang termasuk batuan 

metamorf antara lain batu marmer (pualam), batu tulis, batu sabak, batu kuarsa, 

dan batu genes. 

 

2. Pelapukan Batuan Membentuk Tanah 

Tanah sangat penting, karena tanah memberikan kehidupan pada manusia, hewan, 

dan tumbuhan. Tanah juga merupakan tempat kita berpijak, maka kamu wajib 

memelihara kesuburan dan kelestariannya. Pernahkah terpikir olehmu dari apakah 

tanah terbentuk? Tanah terbentuk dari batuan yang telah lapuk dan hancur. 

Pelapukan batuan disebabkan oleh perubahan suhu dan kegiatan alam lain. 

Macam-macam pelapukan ada tiga, yaitu: pelapukan fisika, pelapukan kimiawi, 

dan pelapukan biologi. 
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a. Pelapukan Fisika 

Pelapukan fisika dapat disebabkan oleh perubahan suhu. Suhu yang turun naik 

secara berulang-ulang akan mengembangkan dan mengerutkan batuan yang ada. 

Akibatnya batuan akan terkikis atau pecah berkepingkeping. Pelapukan fisika juga 

dapat terjadi karena terpaan angin dan hujan, serta tarikan gaya gravitasi. Hal ini 

dapat mengakibatkan perubahan muka bumi yang disebabkan adanya erosi. 

 

b. Pelapukan Kimiawi 

Batu kapur akan hancur apabila disiram air, sehingga air yang mengalir melalui 

batuan mengandung banyak bahan kimia. Bahan kimia inilah yang menyebabkan 

hancurnya batuan yang dilalui air. Nah, pelapukan yang disebabkan oleh zat kimia 

dinamakan pelapukan kimia. 

 

c. Pelapukan Biologi 

Di sekitarmu tentu banyak dijumpai batuan yang ditumbuhi lumut. Lumut 

termasuk tumbuhan perintis karena lumut merupakan jenis tumbuhan yang 

pertama kali mampu hidup di atas batuan sebelum tumbuhan lain ada. Karena itu 

lama-kelamaan batuan yang ditumbuhi lumut akan hancur menjadi tanah. 

Pelapukan batuan yang disebabkan oleh makhluk hidup disebut pelapukan 

biologi. 
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Lampiran RPP 

MEDIA PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahan Alam 

Kelas/Semester :  V/II 

Materi Pokok  :  Pembentukan Tanah 

Waktu   :  3 x 35 menit 

Pelaksanaan  :  22 April 2013 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

7.1. Mendeskripsikan proses pembentukan tanah karena pelapukan. 

 

Media yang digunakan adalah gambar. 

 

 

 

 

 

 

 Batu Obsidian Batu Apung 

 

 

 

 

 

 

Batu Pasir                                    Batu Pualam 
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Lampiran RPP 

LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK 

Isilah Tabel dibawah ini dengan benar! 

 

 

TUGAS KELOMPOK 

Kelompok   : 

Nama anggota kelompok : 1. 

      2. 

      3. 

      4. 

      5. 

 

TABEL PENGAMATAN JENIS BATUAN 
 

No Nama Batuan Warna Kasar/Halus Keras/Lunak Jenis Batuan 
1. Batu apung     
2. Batu konglomerat     
3. Batu granit     
4. Batu sabak      
5. Batu pasir     
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Lampiran 4 

KISI-KISI SOAL EVALUASI 

Mata Pelajaran  :  Ilmu Pengetahan Alam 

Kelas/Semester  :  V/II 

Materi Pokok  :  Pembentukan Tanah 

Waktu   :  3 x 35 menit 

Pelaksanaan  :  22 April 2013 

 

C. STANDAR KOMPETENSI 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam. 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis soal 
No. 

Soal 

Ranah Kognitif 

Skor Kog. 1 Kog. 2 Kog. 3 

Md Sd Sk Md Sd Sk Md Sd Sk 

Mendeskripsikan 

proses pembentukan 

tanah karena 

pelapukan. 

1. Siswa dapat menyebutkan 

3 jenis batuan. 

Uraian 1 √         10 

2. Siswa dapat 

menyebutkan contoh dari 

batuan sedimen. 

Uraian 2 √         10 

3. Siswa dapat 

menyebutkan ciri-ciri 

Uraian 3   √       10 
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dari batuan sedimen. 

4. Siswa dapat 

menyebutkan contoh dari 

batuan metamorf. 

Uraian 4 √         10 

5. Siswa dapat 

menyebutkan ciri-ciri 

dari batuan metamorf. 

Uraian 5   √       10 

JUMLAH 50  

Keterangan : 
Md : Mudah   
Sd : Sedang 
Sk : Sukar 
 

Tegal,  
             Mahasiswa Praktikan 
 
 
             Beny Asyhar 
             NIM. 1401409036 
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Lampiran RPP 

LEMBAR SOAL EVALUASI 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahan Alam 

Kelas/Semester :  V/II 

Materi Pokok  :  Pembentukan Tanah 

Waktu   :  3 x 35 menit 

Pelaksanaan  :  22 April 2013 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

7.1. Mendeskripsikan proses pembentukan tanah karena pelapukan. 

    

Kerjakan soal-soal berikut ini dengan benar ! 

1. Sebutkan 3 jenis batuan! 

2. Sebutkan 2 contoh batuan sedimen! 

3. Jelaskan ciri-ciri dari batuan yang disebutkan di nomer 2! 

4. Sebutkan 2 contoh batuan metamorf beserta ciri-cirinya! 

5. Jelaskan ciri-ciri dari batuan yang disebutkan di nomer 4! 
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Lampiran RPP 

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENILAIAN 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahan Alam 

Kelas/Semester :  V/II 

Materi Pokok :  Pembentukan Tanah 

Waktu  :  3 x 35 menit 

Pelaksanaan :   

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

7.1. Mendeskripsikan proses pembentukan tanah karena pelapukan. 

 

 

Kunci jawaban LKPD 

No Nama Batuan Warna Kasar/Halus Keras/Lunak Jenis Batuan 

1. Batu apung Keabu-

abuan 

kasar keras Batuan beku 

2. Batu konglomerat Campuran 

warna 

berbeda-

beda 

kasar keras Batuan 

sedimen 

3. Batu granit Putih, abu-

abu, jingga 

kasar keras Batuan beku 

4. Batu sabak  Abu-abu, 

kehijauan, 

hitam 

halus lunak Batuan 

metamorf 
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5. Batu pasir Abu-abu, 

kuning, 

merah 

kasar lunak Batuan 

sedimen 

 

Skor Penilaian Kelompok Maksimal : 5 x 20 = 100 

 

 

Kunci jawaban soal evaluasi 

1. Batuan beku, batuan sedimen, batuan beku. 

2. Batuan sedimen : 

a. Batu konglomerat. 

b. Batu pasir. 

c. Batu serpih. 

d. Batu gamping (kapur). 

e. Batu breksi. 

3. Batuan sedimen : 

a. Konglomerat, ciri-cirinya material kerikil-kerikil bulat, batu-batu dan 

pasir yang merekat serta sama lainnya. 

b. Batu pasir, ciri-cirinya jelas terlihat, tersusun atas butir-butir pasir, 

warna abu-abu, kuning, merah. 

c. Batu serpih, ciri-cirinya lunak, baunya seperti tanah liat, butir-butir 

batuan halus, warna hijau, hitam, kuning, merah, abu-abu. 

d. Batu gamping (kapur), ciri-cirinya agak lunak, warna putih keabu-

abuan, membentuk gas karbon dioksida kalau ditetesi asam. 

e. Breksi, ciri-cirinya gabungan pecahan-pecahan yang berasal dari 

letusan gunung berapi. 

4. Batuan metamorf : 

a. Batu pualam. 

b. batu sabak. 
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5. Batuan metamorf : 

a. Batu pualam, ciri-cirinya campuran warna yang berbeda-beda, dapat 

mempunyai pita-pita warna, kristal-kristalnya sedang sampai kasar, 

jika ditetesi asam mengeluarkan bunyi mendesis. 

b. batu sabak, ciri-cirinya abu-abu kehijau-hijauan dan hitam, dapat 

dibelah-belah menjadi lempeng-lempeng tipis. 

 

Skor Penilaian = 50 x 2 = 100 
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Lampiran RPP 

PENGEMBANGAN SILABUS PEMBELAJARAN KELAS KONTROL 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahan Alam 

Kelas/Semester :  V/II 

Materi Pokok  :  Pembentukan Tanah 

Waktu   :  6 x 35 menit (3 x pertemuan) 

Pelaksanaan  :  22 April 2013 

 

STANDAR KOMPETENSI 

Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam. 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Indikator Kegiatan Pembelajaran 

Media 

Penilaian 
Sumber 

Belajar 

Alokasi 

Waktu 
Alat 

peraga 

Cetak 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1. Mendeskripsikan 

proses 

pembentukan 

tanah karena 

pelapukan. 

Pembe

ntukan 

tanah 

1. Menggolongkan 

batuan 

berdasarkan 

warna, kekerasan 

permukaan (kasar 

1. Guru memberikan 
penjelasan sekilas tentang 
batuan. 

2. Guru menyampaikan proses 
pelapukan batuan sehingga 
menjadi tanah.  

3. Guru dan siswa bertanya 
jawab tentang pelapukan 

Gambar LKPD 

Lembar 

soal 

evaluasi 

1. Teknik 

Penilaian: 

Teknik 

tes/non tes 

2. Bentuk 

1. Susilowati, 

dkk. 2010. 

IPA 5. 

Jakarta : 

Pusat 

3 x 35 

menit 
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dan halus). 

2. Menjelaskan 

proses 

pembentukan tanah 

karena pelapukan. 

3. Mengidentifikasi 

komposisi dan 

jenis-jenis tanah, 

misal berpasir, 

tanah liat, dan 

humus. 

batuan. 
4. Guru membimbing 

kelompok siswa dalam 
melakukan diskusi. 

5. Siswa menyimak penjelasan 
yang disampaikan guru. 

6. Siswa menjawab pertanyaan 
yang diberikan oleh guru 
tentang pelapukan batuan. 

7. Siswa dikelompokkan 
menjadi 5 kelompok dan 
setiap kelompok terdiri atas 
4-5 orang siswa. 

8. Setiap kelompok berdiskusi 
mengerjakan tugas yang 
diberikan oleh guru. 

9. Perwakilan siswa masing-
masing kelompok maju 
mencari jawaban yang ada 
di katong. 

10. Guru bersama siswa 
meluruskan kesalahpahaman 
tentang materi yang 
dipelajari. 

11. Guru bersama siswa 
menyimpulkan materi 
pembelajaran yang telah 
disampaikan. 

12. Guru bertanya jawab tentang 
materi yang belum dikuasai 
siswa. 

Penilaian: 

Tes lisan, tes 

tertulis 

Perbukuan 

Kementerian 

Pendidikan 

Nasional. 
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13. Siswa mengerjakan soal 
evaluasi. 

14. Guru menyimpulkan 
kegiatan pembelajaran. 

15. Guru melakukan tindak 
lanjut dengan memberikan 
PR. 

1. Mengidentifikasi 

jenis-jenis tanah. 

Pembe

ntukan 

tanah 

1. Menggolongkan 

batuan berdasarkan 

warna, kekerasan 

permukaan (kasar 

dan halus). 

2. Menjelaskan 

proses 

pembentukan tanah 

karena pelapukan. 

3. Mengidentifikasi 

komposisi dan 

jenis-jenis tanah, 

misal berpasir, 

tanah liat, dan 

humus. 

1. Guru menyiapkan bahan ajar 
dan media pembelajaran. 

2. Guru mengkondisikan siswa 
agar siap mengikuti 
pelajaran. 

3. Guru mengajak siswa 
berdoa menurut agama dan 
kepercayaan masing-masing. 

4. Guru memaparkan tujuan 
pembelajaran. 

5. Apersepsi :  
Guru bertanya “siapa yang 
pernah pergi ke sungai?”. 

6. Guru memberikan 
penjelasan sekilas tentang 
tanah. 

7. Guru menyampaikan tentang 
jenis-jenis tahan yang ada di 
sekitar.  

8. Guru dan siswa bertanya 
jawab tentang jenis tanah. 

9. Guru membimbing 
kelompok siswa dalam 
melakukan diskusi. 

Gambar LKPD 

Lembar 

soal 

evaluasi 

1. Teknik 

Penilaian: 

Teknik 

tes/non tes 

2. Bentuk 

Penilaian: 

Tes lisan, tes 

tertulis 

1. Susilowati, 

dkk. 2010. 

IPA 5. Jakarta 

: Pusat 

Perbukuan 

Kementerian 

Pendidikan 

Nasional. 

3 x 35 

menit 
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10. Siswa menyimak penjelasan 
yang disampaikan guru. 

11. Siswa menjawab pertanyaan 
yang diberikan oleh guru 
tentang jenis-jenis tanah. 

12. Siswa dikelompokkan 
menjadi 5 kelompok dan 
setiap kelompok terdiri atas 
4-5 orang siswa. 

13. Setiap kelompok berdiskusi 
mengerjakan tugas yang 
diberikan oleh guru. 

14. Perwakilan siswa masing-
masing kelompok maju 
mencari jawaban yang ada 
di katong. 

15. Guru bersama siswa 
meluruskan kesalahpahaman 
tentang materi yang 
dipelajari. 

16. Guru bersama siswa 
menyimpulkan materi 
pembelajaran yang telah 
disampaikan. 

17. Guru bertanya jawab tentang 
materi yang belum dikuasai 
siswa. 

18. Siswa mengerjakan soal 
evaluasi. 

19. Guru menyimpulkan 
kegiatan pembelajaran. 
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20. Guru melakukan tindak 
lanjut dengan memberikan 
PR. 

 

Karakter yang diharapkan: 

Disiplin, tanggung jawab, kerjasama, tekun, toleransi, ketelitian, percaya diri, menghargai pendapat orang lain. 

 

Tegal,  

             Mahasiswa Praktikan 

 

 

 

             Beny Asyhar 

             NIM. 1401409036 
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Lampiran 10 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS KONTROL PERTEMUAN 2 

Satuan Pendidikan :  SD Tunon 2 Kota Tegal 

Mata Pelajaran :  IPA 

Kelas/Semester :  V/II 

Materi Pokok :  Pembentukan Tanah 

Waktu  :  3 x 35 menit 

Pelaksanaan :  27 April 2013 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

7.2. Mengidentifikasi jenis-jenis tanah. 

 

C. INDIKATOR 

7.1.1. Menggolongkan batuan berdasarkan warna, kekerasan permukaan 

(kasar dan halus). 

7.1.2.   Menjelaskan proses pembentukan tanah karena pelapukan. 

7.1.3   Mengidentifikasi komposisi dan jenis-jenis tanah, misal berpasir, 

tanah liat, dan humus. 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menggolongkan 

batuan berdasarkan warna, kekerasan permukaan dengan bahasa masing-

masing. 

2. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan proses 

pembentukan tanah karena pelapukan dengan bahasa masing-masing. 
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3. Setelah melakukan diskusi kelompok, siswa dapat mengidentifikasi 

komposisi dan jenis-jenis tanah, misal berpasir, tanah liat, dan humus. 

 

Karakter yang diharapkan: 

Disiplin, tanggung jawab, kerjasama, tekun, toleransi, ketelitian, percaya 

diri, menghargai pendapat orang lain. 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

Pembentukan Tanah (terlampir). 

 

F. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

1. Metode Pembelajaran : 

- Ceramah 

- Tanya jawab 

- Diskusi kelompok 

- Tugas 

 

2. Model Pembelajaran :  

Cooperative Learning (CL) 

 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Awal (± 10 menit) 

a. Guru menyiapkan bahan ajar dan media pembelajaran. 

b. Guru mengkondisikan siswa agar siap mengikuti pelajaran. 

c. Guru mengajak siswa berdoa menurut agama dan kepercayaan 

masing-masing. 

d. Guru memaparkan tujuan pembelajaran. 

e. Apersepsi: 

Guru bertanya “siapa yang dirumah punya kebun?”. 
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2. Kegiatan Inti (± 40 menit) 

a. Eksplorasi 

1) Guru memberikan penjelasan sekilas tentang tanah. 

2) Guru menyampaikan tentang jenis-jenis tahan yang ada di sekitar.  

3) Guru dan siswa bertanya jawab tentang jenis tanah. 

4) Guru membimbing kelompok siswa dalam melakukan diskusi. 

 

b. Elaborasi 

1) Siswa menyimak penjelasan yang disampaikan guru. 

2) Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru tentang 

jenis-jenis tanah. 

3) Siswa dikelompokkan menjadi 5 kelompok dan setiap kelompok 

terdiri atas 4-5 orang siswa. 

4) Setiap kelompok berdiskusi mengerjakan tugas yang diberikan 

oleh guru. 

5) Perwakilan kelompok maju ke depan kelas untuk memaparkan 

jawabanya. 

 

c. Konfirmasi 

1) Guru bersama siswa meluruskan kesalahpahaman tentang materi 

yang dipelajari. 

2) Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang 

telah disampaikan. 

 

3. Kegiatan Akhir (± 10 menit) 

a. Guru bertanya jawab tentang materi yang belum dikuasai siswa. 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

c. Guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran. 

d. Guru melakukan tindak lanjut dengan memberikan PR. 
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H. PENILAIAN PEMBELAJARAN 

1. Prosedur Tes : 

- Tes proses (ada pada kegiatan inti) 

- Tes akhir (ada pada kegiatan akhir) 

 

2. Jenis Tes : 

- Tes lisan 

- Tes tertulis 

 

3. Bentuk Tes 

- Tes Uraian 

 

4. Alat Tes 

- LKPD (terlampir) 

- Soal Evaluasi (terlampir) 

 

5. Aspek, teknik, dan waktu penilaian : 

 

No Aspek Teknik 

Penilaian 

Waktu Penilaian Ket. 

1.  

 

2. 

3. 

 

4.  

 

5.  

 

6. 

Kerjasama  

 

Kejujuran  

Disiplin 

 

Tanggung 

jawab 

Menghargai 

pendapat 

Pemahaman 

konsep 

Pengamatan 

 

Pengamatan 

Pengamatan 

 

Pengamatan 

 

Pengamatan 

 

Tes tertulis 

Saat diskusi kelompok 

 

Saat mengerjakan tugas 

Saat proses 

pembelajaran 

Saat diskusi kelompok 

 

Saat diskusi kelompok 

 

Pada saat mengerjakan 

evaluasi 

Soal pada 

LKPD 

 

 

 

 

 

Soal lisan 

 

Soal evaluasi 
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I. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

1. Media Pembelajaran 

a. Gambar 

b. LKPD dan Evaluasi 

 

2. Sumber Belajar 

a. Susilowati, dkk. 2010. IPA 5. Jakarta : Pusat Perbukuan Kementerian 

Pendidikan Nasional. 

 

 

       Tegal,  

Guru Kelas V      Mahasiswa Praktikan 

 

 

 

Isnayanti, S.Pd.     Beny Asyhar 

NIP. 19651005 198608 2 002   NIM. 1401409036 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

 

H. Riyanto, S.Pd. 

NIP. 19631203 198608 1 001 

 

 

 

 

 

 



206 
 

 
 

Lampiran RPP 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahan Alam 

Kelas/Semester :  V/II 

Materi Pokok :  Pembentukan Tanah 

Waktu  :  3 x 35 menit 

Pelaksanaan :  27 April 2013 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

7.2. Mengidentifikasi jenis-jenis tanah. 

 

 

JENIS-JENIS TANAH 

 

Dari satu tempat ke tempat lain, jenis-jenis tanahnya dapat berbeda.Hal ini 

terjadi karena jenis batuan tempat tanah itu berasal juga berbeda.Beberapa jenis 

tanah di antaranya: 

 

1. Tanah Berpasir 

Tanah berpasir sedikit mengandung bahanorganik, sehingga tanah 

ini tidak begitu suburdan mudah dilalui air. 

 

2. Tanah Berhumus 

Tanah humus berwarna gelap dan banyakmengandung humus. 

Tanah berhumus palingsubur dibanding tanah jenis lain dan 

dapatmenahan air. Humus berasal dari sisatumbuhan. 
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3. Tanah Liat 

Tanah liat sulit dilalui air. Jika basah, tanah inisangat lengket dan 

elastis. Sehingga tanah liatbanyak dijadikan bahan dasar pembuatan 

keramik. Tanah liat termasuk jenis tanah yangberat. 

 

4. Tanah Berkapur 

Tanah berkapur sangat mudah dilalui air. Tanahberkapur 

mengandung bebatuan dan sedikitsekali humusnya. 
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Lampiran RPP 

MEDIA PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahan Alam 

Kelas/Semester :  V/II 

Materi Pokok :  Pembentukan Tanah 

Waktu  :  3 x 35 menit 

Pelaksanaan :  27 April 2013 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

7.2. Mengidentifikasi jenis-jenis tanah. 

 

Media yang digunakan adalah gambar. 

 

 

 

 

 

 

        Tanah Berpasir Tanah Berhumus 

 

 

 

 

 

 

             Tanah Liat                                    Tanah Berkapur 
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Lampiran RPP 

LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK 

 

 

TUGAS KELOMPOK 

Isilah tabel dibawah ini dengan benar! 

 

Kelompok   : 

Nama anggota kelompok : 1. 

      2. 

      3. 

      4. 

      5. 

 

TABEL PENGAMATAN JENIS BATUAN 
 

No Nama Nanah Warna Mudah/Susah Dilalui Air Banyak/Sedikit Humus 
1. Tanah berpasir    
2. Tanah berhumus    
3. Tanah liat    
4. Tanah berkapur    
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Lampiran RPP 

KISI-KISI SOAL EVALUASI 

Mata Pelajaran  :  Ilmu Pengetahan Alam 

Kelas/Semester  :  V/II 

Materi Pokok   :  Pembentukan Tanah 

Waktu    :  3 x 35 menit 

Pelaksanaan   :  27 April 2013 

 

 

STANDAR KOMPETENSI 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam. 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis soal 
No. 

Soal 

Ranah Kognitif 

Skor Kog. 1 Kog. 2 Kog. 3 

M

d 

S

d 

S

k 

M

d 

S

d 

S

k 

M

d 

Sd Sk 

Mengidentifikasi jenis-

jenis tanah. 

1. Siswa dapat menyebutkan 

ciri-ciri tanah berpasir. 

Uraian 1      √    25 

2. Siswa dapat 

menyebutkan ciri-ciri 

Uraian 2      √    25 
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tanah liat. 

3. Siswa dapat 

menyebutkan ciri-ciri 

tanah berkapur. 

Uraian 3      √    25 

4. Siswa dapat 

menyebutkan ciri-ciri 

tanah humus. 

Uraian 4      √    25 

JUMLAH 
100 

 

Keterangan : 
Md : Mudah   
Sd : Sedang 
Sk : Sukar 

Tegal,  
             Mahasiswa Praktikan 

 
 
             Beny Asyhar 
             NIM. 1401409036 
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Lampiran RPP 

LEMBAR SOAL EVALUASI 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahan Alam 

Kelas/Semester :  V/II 

Materi Pokok :  Pembentukan Tanah 

Waktu  :  3 x 35 menit 

Pelaksanaan :  27 April 2013 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

7.2. Mengidentifikasi jenis-jenis tanah. 

    

Kerjakan soal-soal berikut ini dengan benar ! 

1. Jelaskan ciri-ciri dari tanah berpasir! 

2. Jelaskan ciri-ciri dari tanah liat! 

3. Jelaskan ciri-ciri dari tanah berkapur! 

4. Jelaskan ciri-ciri dari tanah berhumus! 
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Lampiran RPP 

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENILAIAN 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahan Alam 

Kelas/Semester :  V/II 

Materi Pokok :  Pembentukan Tanah 

Waktu  :  3 x 35 menit 

Pelaksanaan :  27 April 2013 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

7.2. Mengidentifikasi jenis-jenis tanah. 

 

 

Kunci jawaban LKPD 

No Nama Nanah Warna Mudah/Susah Dilalui Air Banyak/Sedikit Humus 

1. Tanah berpasir Hitam, 

merah, 

Mudah Sedikit 

2. Tanah berhumus Hitam Mudah Banyak 

3. Tanah liat Kecoklatn

a 

Susah Sedikit 

4. Tanah berkapus Putih Mudah Sedikit 

 

Skor Penilaian Kelompok Maksimal : 4 x 25 = 100 
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Kunci jawaban soal evaluasi 

1. Tanah berpasir ciri-cirinya berwarna hitam,kadang kemerahan, mudah 

dilalui air, sedikit humus. 

2. Tanah liat ciri-cirinya berwarna kecoklatan, susah dilalui air, sedikit 

humus. 

3. Tanah berkapur ciri-cirinya berwarna keputihan, mudah dilalui air, sedikit 

humus. 

4. Tanah humus ciri-cirinya berwarna hitam, mudah dilalui air, banyak 

mengandung humus. 

  

 

Skor Penilaian = 4 X 25 = 100 
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Lampiran RPP 

PENGEMBANGAN SILABUS PEMBELAJARAN KELAS KONTROL 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahan Alam 

Kelas/Semester :  V/II 

Materi Pokok  :  Pembentukan Tanah 

Waktu   :  3 x 35 menit 

Pelaksanaan  :  27 April 2013 

 

STANDAR KOMPETENSI 

Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam. 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Indikator Kegiatan Pembelajaran 

Media 

Penilaian 
Sumber 

Belajar 

Alokasi 

Waktu 
Alat 

peraga 

Cetak 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1. Mendeskripsik

an proses 

pembentukan 

tanah karena 

Pembe

ntukan 

tanah 

1. Menggolongkan 

batuan 

berdasarkan 

warna, 

1. Guru memberikan penjelasan 
sekilas tentang batuan. 

2. Guru menyampaikan proses 
pelapukan batuan sehingga 
menjadi tanah.  

Gamb

ar 

LKPD 

Lembar 

soal 

evaluasi 

1. Teknik 

Penilaian: 

Teknik 

tes/non 

1. Susilowati, 

dkk. 2010. 

IPA 5. Jakarta 

: Pusat 

3 x 35 

menit 
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pelapukan. kekerasan 

permukaan 

(kasar dan 

halus). 

2. Menjelaskan 

proses 

pembentukan 

tanah karena 

pelapukan. 

3. Mengidentifikas

i komposisi dan 

jenis-jenis 

tanah, misal 

berpasir, tanah 

liat, dan humus. 

3. Guru dan siswa bertanya jawab 
tentang pelapukan batuan. 

4. Guru membimbing kelompok 
siswa dalam melakukan diskusi. 

5. Siswa menyimak penjelasan 
yang disampaikan guru. 

6. Siswa menjawab pertanyaan 
yang diberikan oleh guru 
tentang pelapukan batuan. 

7. Siswa dikelompokkan menjadi 
5 kelompok dan setiap 
kelompok terdiri atas 4-5 orang 
siswa. 

8. Setiap kelompok berdiskusi 
mengerjakan tugas yang 
diberikan oleh guru. 

9. Perwakilan siswa masing-
masing kelompok maju mencari 
jawaban yang ada di katong. 

10. Guru bersama siswa 
meluruskan kesalahpahaman 
tentang materi yang dipelajari. 

11. Guru bersama siswa 
menyimpulkan materi 
pembelajaran yang telah 
disampaikan. 

12. Guru bertanya jawab tentang 

tes 

2. Bentuk 

Penilaian: 

Tes lisan, 

tes 

tertulis 

Perbukuan 

Kementerian 

Pendidikan 

Nasional. 
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materi yang belum dikuasai 
siswa. 

13. Siswa mengerjakan soal 
evaluasi. 

14. Guru menyimpulkan kegiatan 
pembelajaran. 

15. Guru melakukan tindak lanjut 
dengan memberikan PR. 

2. Mengidentifikasi 

jenis-jenis tanah. 

Pembe

ntukan 

tanah 

1. Menggolongkan 

batuan 

berdasarkan 

warna, 

kekerasan 

permukaan 

(kasar dan 

halus). 

2. Menjelaskan 

proses 

pembentukan 

tanah karena 

pelapukan. 

3. Mengidentifikas

1. Guru menyiapkan bahan ajar 
dan media pembelajaran. 

2. Guru mengkondisikan siswa 
agar siap mengikuti pelajaran. 

3. Guru mengajak siswa berdoa 
menurut agama dan 
kepercayaan masing-masing. 

4. Guru memaparkan tujuan 
pembelajaran. 

5. Apersepsi :  
Guru bertanya “siapa yang 
pernah pergi ke sungai?”. 

6. Guru memberikan penjelasan 
sekilas tentang tanah. 

7. Guru menyampaikan tentang 
jenis-jenis tahan yang ada di 
sekitar.  

8. Guru dan siswa bertanya jawab 
tentang jenis tanah. 

Gamb

ar 

LKPD 

Lembar 

soal 

evaluasi 

1. Teknik 

Penilaian: 

Teknik 

tes/non 

tes 

2. Bentuk 

Penilaian: 

Tes lisan, 

tes 

tertulis 

2. Susilowati, 

dkk. 2010. 

IPA 5. Jakarta 

: Pusat 

Perbukuan 

Kementerian 

Pendidikan 

Nasional. 

2 x 35 

menit 
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i komposisi dan 

jenis-jenis 

tanah, misal 

berpasir, tanah 

liat, dan humus. 

9. Guru membimbing kelompok 
siswa dalam melakukan diskusi. 

10. Siswa menyimak penjelasan 
yang disampaikan guru. 

11. Siswa menjawab pertanyaan 
yang diberikan oleh guru 
tentang jenis-jenis tanah. 

12. Siswa dikelompokkan menjadi 
5 kelompok dan setiap 
kelompok terdiri atas 4-5 orang 
siswa. 

13. Setiap kelompok berdiskusi 
mengerjakan tugas yang 
diberikan oleh guru. 

14. Perwakilan siswa masing-
masing kelompok maju mencari 
jawaban yang ada di katong. 

15. Guru bersama siswa 
meluruskan kesalahpahaman 
tentang materi yang dipelajari. 

16. Guru bersama siswa 
menyimpulkan materi 
pembelajaran yang telah 
disampaikan. 

17. Guru bertanya jawab tentang 
materi yang belum dikuasai 
siswa. 
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18. Siswa mengerjakan soal 
evaluasi. 

19. Guru menyimpulkan kegiatan 
pembelajaran. 

20. Guru melakukan tindak lanjut 
dengan memberikan PR. 

Karakter yang diharapkan: 
Disiplin, tanggung jawab, kerjasama, tekun, toleransi, ketelitian, percaya diri, menghargai pendapat orang lain. 

Tegal,  
              Mahasiswa 
Praktikan 
 
 
 
              Beny Asyhar 
              NIM. 1401409036 
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Lampiaran 11 
LEMBAR PENILAIAN AKTIVITAS SISWA KELAS EKSPERIMEN 

DALAM PEMBELAJARAN IPA 

 

Petunjuk 

Berdasarkan pengamatan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran 

Matematika dengan menggunakan media Kartu Pecahan, maka pengamat dapat 

menilai aktivitas belajar siswa dengan cara menghitung jumlah skor siswa pada 

masing-masing kriteria penilaian dari skor terendah 1 sampai skor tertinggi 4. 

 
No
. Nama Siswa Aspek yang Diamati Jml 

Skor Persentase A B C D E F
1. Arif Oki W         
2. Danisa         
3. A. Syahrul G         
4. Intan Sepriyani         
5. Moh. Subhan         
6. Wiwi Apriyani         
7. Amelia Febri A         
8. Dimas Satrio         
9. Dini Fati K         
10. Fadli Dwi A         
11. Fajar Mustofa         
12. Hendri Ade F         
13. Irfan Safrudin         
14. Khofifah Nur A         
15. M. Rofik M         
16. Munayah A         
17. Mita Inayatul A         
18. Nur Laela         
19. Qurotun Aeni         
20. Rina Safitri         
21. Silfia Pangesti         
22. Wiranto         
23. Yahya Windi A         
24. Syaugi A         

Jumlah         
Rata-rata         
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LEMBAR PENILAIAN AKTIVITAS SISWA KELAS KONTROL 

DALAM PEMBELAJARAN IPA 

 

Petunjuk 

Berdasarkan pengamatan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran Matematika 
tanpa menggunakan Kartu Pecahan, maka pengamat dapat menilai aktivitas 
belajar siswa dengan cara menghitung jumlah skor siswa pada masing-masing 
kriteria penilaian dari skor terendah 1 sampai skor tertinggi 4. 
No
. Nama Siswa Aspek yang Diamati Jml 

Skor Persentase A B C D E F
1. Dinda Novi A         
2. M. Arman M         
3. Anis Kurlilah         
4. Akhmad Fauzi         
5. Angga Setia W         
6. Deti S         
7. Devi Alifah         
8. Devi Ratnasari         
9. Veti K         
10. Fajar N         
11. Isnaeni Tasya F         
12. Marsella S         
13. M. Nur Cholis         
14. Mita Anggraeni         
15. M. Krisnanda I         
16. Mohammad I         
17. Mohammad D         
18. Rahmat Ruli A         
19. Renita D         
20. Siti Syafikoh         
21. Sri Indriyani         
22. Vikcy Evalino         
23. Nur Azizah         
24. Irfan A         
25. Rofi Irfanto         

Jumlah         
Rata-rata         
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Lampiran 12 
DESKRIPTOR 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

 

1. Ketekunan siswa dalam melaksanakan tugas yang diberikan guru 
Untuk menilai butir ini, perhatikan deskriptor berikut: 
a. Siswa memahami tugas yang diberikan guru. 
b. Siswa menyelesaikan sendiri tugas individu. 
c. Siswa menyelesaikan tugas bersama saat bekerja dalam kelompok. 
d. Siswa menyelesaikan tugas tepat waktu. 

Skor Penilaian Keterangan 
 1  Satu deskriptor tampak 

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

 
2. Kerja keras siswa dalam memecahkan masalah 

Untuk menilai butir ini, perhatikan deskriptor berikut: 
a. Siswa mampu menerjemahkan masalah dengan membuat gambar atau 

ilustrasi. 
b. Siswa menggunakan benda konkret, alat peraga, atau media yang sesuai 

untuk membantu memecahkan masalah. 
c. Siswa meminta bimbingan guru saat mengalami kesulitan. 
d. Siswa mencoba berbagai strategi dalam memecahkan masalah. 

Skor Penilaian Keterangan 
 1  Satu deskriptor tampak 

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

 
3. Kerjasama pada saat kerja kelompok 

Untuk menilai butir ini, perhatikan deskriptor berikut: 
a. Siswa berinteraksi dengan setiap anggota kelompok. 
b. Siswa memberikan dan menerima urunan pendapat dalam memecahkan 

masalah. 
c. Berdiskusi mencari solusi untuk memecahkan masalah. 
d. Mengutamakan kesepakatan kelompok. 

Skor Penilaian Keterangan 
 1  Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 
3 Tiga deskriptor tampak 
4 Empat deskriptor tampak 
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4. Keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan kepada siswa lain atau guru 
Untuk menilai butir ini, perhatikan deskriptor berikut: 
a. Siswa bertanya tanpa ditunjuk oleh guru atau siswa lain. 
b. Pertanyaan yang disampaikan berkaitan dengan materi pelajaran. 
c. Menyampaikan pertanyaan secara jelas dan singkat. 
d. Menyampaikan pertanyaan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang 

baik dan benar. 
Skor Penilaian Keterangan 

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

 
5. Keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat atau tanggapan 

Untuk menilai butir ini, perhatikan deskriptor berikut: 
a. Siswa mengemukakan pendapat atau tanggapan tanpa ditunjuk oleh guru 

atau siswa lain. 
b. Siswa mengemukakan pendapat atau tanggapan yang logis. 
c. Siswa mengemukakan pendapat untuk memecahkan masalah. 
d. Siswa mengemukakan tanggapan terhadap presentasi siswa lain. 

Skor Penilaian Keterangan 
 1  Satu deskriptor tampak 

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

 
6. Keberanian siswa dalam mempresentasikan hasil kerja 

Untuk menilai butir ini, perhatikan deskriptor berikut: 
a. Mempresentasikan hasil kerja dengan ditunjuk oleh guru. 
b. Mempresentasikan hasil kerja dengan kesadaran sendiri. 
c. Mempresentasikan hasil kerja dengan baik. 
d. Mempresentasikan hasil kerja dengan baik dan benar. 

Skor Penilaian Keterangan 
 1  Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 
3 Tiga deskriptor tampak 
4 Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 13 
LEMBAR OBSERVASI GURU PADA KELAS KONTROL DAN EKSPERIMEN 
DALAM PEMBELAJARAN IPA DENGAN METODE BERMAIN JAWABAN 

 

Hari/ Tanggal  : 

Nama Sekolah  : SD Negeri Tunon 2 

Nama Observer : Ngatour Rochman 

Nama Guru  : Beny Asyhar 

Kelas/ Semester : IV/ 2 

Mata Pelajaran : IPA 

Pokok Bahasan : Pembentukan Tanah 

Alokasi Waktu  : 3x35 menit 
 
Petunjuk : 
Amati proses pembelajaran IPA materi Pembentukan Tanah di Kelas V dengan 
menggunakan metode pembelajaran Bermain Jawaban, kemudian berilah tanda 
cek (  ) pada kolom Ya, jika langkah langkah metode Bermain Jawaban benar-
benar dilaksanakan. Berilah tanda cek (  ) pada kolom Tidak, jika langkah-
langkah metode Bermain Jawaban tidak dilaksanakan. 
 
No. Aspek yang diamati Ya Tidak 

1. Guru membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok. 

  

2. Guru memberikan lembar soal kepada setiap 

kelompok. 

  

3. Guru membimbing siswa dalam berdiskusi 

dengan kelompoknya. 

  

4. Guru membimbing siswa untuk mencari 

jawaban dari soal yang sudah diberikan oleh 

guru dan memasangnya di kertas karton. 

  

5. Guru membimbing siswa mempresentasikan 

hasil diskusi kelompok kepada teman sekelas. 
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6. Guru membimbing siswa untuk 

menyimpulkan hasil diskusi.  

  

 
 Tegal,    April 2013 

          Observer 

 

 

       Beny Asyhar 

       1401409036 
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Lampiran 14 
KISI-KISI SOAL UJI COBA IPA (PILIHAN GANDA) 

 

Satuan  Pendidikan  : SD      

Kelas/Semester           : V/2  

Materi Pokok    : Pembentukan Tanah 

Standar Kompetensi  : 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan 

sumber daya alam. 

 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis 
Soal 

Ranah Kognitif Nomor Soal Jenjang Kemampuan dan 
Tingkat Kesukaran Soal 

Mudah Sedang Sulit 
7.1. Mendeskripsikan 

proses 

pembentukan tanah 

karena pelapukan. 

7.2. Mengidentifikasi 

jenis-jenis tanah. 

1. Ditanyakan, batu pijar yang 
terletak di bagian lapisan perut 
bumi. 

Pilihan ganda C1 1    

2. Ditanyakan, batuan mengalami 
perubahan bentuk akibat suhu dan 
tekanan tinggi 

Pilihan ganda C1 2    

3. Ditanyakan, batu kapur 
mengalami perubahan suhu dan 
tekanan tinggi 

Pilihan ganda C1 3    

4. Ditanyakan, tanah yang memiliki 
ciri-ciri sulit dilalui air,sangat 
lengket, dan elastis 

Pilihan ganda C2 4    

5. Menyebutkan jenis batuan Pilihan ganda C1 5  
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sedimen (endapan). C1 33   
6. Ditanyakan, jenis batuan beku. Pilihan ganda C1 6    
7. Ditanyakan, pembentukan tanah. Pilihan ganda C1 

C1 
7 
27 

  
 

 

8. Ditanyakan, pelapukan batuan. Pilihan ganda C1 
C3 
C1 
C2 
C1 
C1 
C2 

8 
9 
14 
19 
23 
24 
31 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

9. Ditanyakan, jenis tanah. Pilihan ganda C2 10    
10. Disajikan gambar, siswa diminta 

menentukan jenis tanah. 
Pilihan ganda C2 11 

 
   

11. Ditanyakan, pembentukan batuan. Pilihan ganda C2 12 
 

   

12. Disajikan gambar, siswa diminta 
menyebutkan jenis batuan dari 
gambar tersebut. 

Pilihan ganda C2 13 
 

  
 
 

 
 

13. Ditanyakan, ciri-ciri batuan. Pilihan ganda C2 
C2 
C2

15 
16 
17

  
 
 

 

14. Disajikan gambar, siswa diminta 
menjawab salah satu jenis batuan 
beku. 

Pilihan ganda C2 18    

15. Ditanyakan, jenis batu malihan. Pilihan ganda C1 20  
16. Ditanyakan, lapiasan tanah yang 

mengandung humus. 
Pilihan ganda C1 21 

 
   

17. Ditanyakan, jenis dari batu 
malihan. 

Pilihan ganda C1 22    
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 18. Ditanyakan, tanah untuk 
membuat batu bata. 

Pilihan ganda C3 25    

19. Menyebutkan batuan sedimen. Pilihan ganda C2 27    
20. Ditanyakan, ciri-ciri batuan 

obsidian. 
Pilihan ganda C2 28    

21. Ditanyakan, jenis tanah yang 
subur. 

Pilihan ganda C3 29    

22. Ditanyakan, bahan penyusun 
tanah 

Pilihan ganda C2 30    

23. Ditanyakan, jenis tanah untuk 
membangun rumah. 

Pilihan ganda C3 32    

24. Ditanyakan, batuan untuk 
menghaluskan kayu. 

Pilihan ganda C3 34    

25. Ditanyakan, tanah yang baik 
untuk menanam.

Pilihan ganda C3 35    

26. Ditanyakan, ciri dari batuan 
endapan. 

Pilihan ganda C2 36    

27. Ditanyakan, faktor yang 
mempengaruhi batuan.

Pilihan ganda C2 37    

28. Ditanyakan, warna tanah. Pilihan ganda C1 
C2 
C1 

26 
38 
42 

 
 
 

  

29. Ditanyakan, tanah berpori kasar. Pilihan ganda C1 39    
30. Ditanyakan, tanah berpasir 

kurang baik untuk pertanian. 
Pilihan ganda C3 40    

31. Ditanyakan, pengelompokan 
batuan. 

Pilihan ganda C1 41    

 32. Ditanyakan, batuan untuk 
membuat meja, lantai dan hiasan. 

Pilihan ganda C3 43    

33. Ditanyakan, pelapukan batuan Pilihan ganda C1 44    
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dari batuan yang sudah ada. 
34. Ditanyakan, pelapukan batuan. Pilihan ganda C3 

C3 
C2 
C2 

45 
54 
56 
60 

 
 
 

 

  
 
 
 

35. Ditanyakan, ciri-ciri tanah. Pilihan ganda C2 46    
36. Ditanyakan, tumbuhan perintis 

pada batuan.
Pilihan ganda C1 47    

37. Ditanyakan, jenis batuan. Pilihan ganda C1 
C1 

48 
49 

 
 

  

38. Ditanyakan, tanah humus. Pilihan ganda C1 50    
39. Ditanyakan, siswa diminta 

menyebutkan jumlah batuan. 
Pilihan ganda C1 51    

40. Ditanyakan, nama lain dari batu 
kapur.

Pilihan ganda C1 52    

41. Ditanyakan, asal tanah. Pilihan ganda C1 53    
42. Ditanyakan, nama lain batu sabak. Pilihan ganda C1 55    
43. Ditanyakan, ciri-ciri tanah 

berpasir 
Pilihan ganda C2 57    

44. Ditanyakan, bahan pembuat 
keramik. 

Pilihan ganda C3 58    

45. Ditanyakan, kerangka purba yang 
membatu. 

Pilihan ganda C1 59    
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Lampiran 15 

Validasi Soal oleh Tim Ahli 

TELAAH SOAL PILIHAN GANDA 
Petunjuk 
Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran IPA di SD Negeri 
Tunon 2 Kota Tegal, berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah dan tanda 
silang (x) jika tidak sesuai. 
 
 
 

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 sesuai dengan indikator (menuntut tes tertulis 

untuk bentuk pilihan ganda 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi 
(urgensi, relevasi, kontinuitas, keterpakaian sehari-
hari tinggi) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Pilihan jawaban homogen dan logis √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Hanya ada satu kunci jawaban √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. Konstruksi                     

1. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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2. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban merupakan 
pernyataan yang diperlukan saja 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

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 
3. Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Pokok soal bebas dan pernyataan yang bersifat 
negatif ganda 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

5. Pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau dari segi 
materi 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya jelas 
dan berfungsi 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Panjang pilihan jawaban relatif sama √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan 
"semua jawaban di atas salah/benar" dan sejenisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban yang berbentuk angka/waktu disusun
berdasarkan urutan besar kecilnya angka atau
kronologisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal 
sebelumnya 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 



232 
 

 
 

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 
C. Bahasa/Budaya                     
1. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah 

bahasa Indonesia 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Menggunakan bahasa yang komunikatif √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
3. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
4. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok

katayang sama, kecuali merupakan satu kesatuan
pengertian 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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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 sesuai dengan indikator (menuntut tes tertulis 

untuk bentuk pilihan ganda 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi 
(urgensi, relevasi, kontinuitas, keterpakaian sehari-
hari tinggi) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Pilihan jawaban homogen dan logis √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
4. Hanya ada satu kunci jawaban √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
B. Konstruksi                     
1. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
2. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban merupakan 

pernyataan yang diperlukan saja 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
4. Pokok soal bebas dan pernyataan yang bersifat 

negatif ganda 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

5. Pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau dari segi 
materi 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

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 
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6. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya jelas 
dan berfungsi 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Panjang pilihan jawaban relatif sama √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan 
"semua jawaban di atas salah/benar" dan sejenisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban yang berbentuk angka/waktu disusun
berdasarkan urutan besar kecilnya angka atau
kronologisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal 
sebelumnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. Bahasa/Budaya                     

1. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah 
bahasa Indonesia 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Menggunakan bahasa yang komunikatif √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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4. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok
katayang sama, kecuali merupakan satu kesatuan
pengertian 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 
 
 
 
 
 
 

No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

A. Materi                     
1. Soal sesuai dengan indikator (menuntut tes tertulis 

untuk bentuk pilihan ganda 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi 
(urgensi, relevasi, kontinuitas, keterpakaian sehari-
hari tinggi) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Pilihan jawaban homogen dan logis √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
4. Hanya ada satu kunci jawaban √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
B. Konstruksi                     
1. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan 

tegas 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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2. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban 
merupakan pernyataan yang diperlukan saja 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

3. Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
4. Pokok soal bebas dan pernyataan yang bersifat 

negatif ganda 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

5. Pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau dari 
segi materi 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya 
jelas dan berfungsi 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Panjang pilihan jawaban relatif sama √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
8. Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan 

"semua jawaban di atas salah/benar" dan sejenisnya 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban yang berbentuk angka/waktu 
disusun berdasarkan urutan besar kecilnya angka 
atau kronologisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal 
sebelumnya 
 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

C. Bahasa/Budaya                     
1. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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bahasa Indonesia 
2. Menggunakan bahasa yang komunikatif √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
3. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku 

setempat/tabu 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok 
kata yang sama, kecuali merupakan satu kesatuan 
pengertian 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

  
 
Tegal, 18 Maret 2013 
Penilai Ahli 
 
 
 
Mur Fatimah, S. Pd, M.Pd. 
19761004 200604 2001 
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Validasi Soal oleh Tim Ahli 

TELAAH SOAL PILIHAN GANDA 
Petunjuk 
Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran IPA di SD Negeri 
Tunon 2 Kota Tegal, berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah dan tanda 
silang (x) jika tidak sesuai. 
 

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 sesuai dengan indikator (menuntut tes tertulis 
untuk bentuk pilihan ganda 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi 
(urgensi, relevasi, kontinuitas, keterpakaian sehari-
hari tinggi) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Pilihan jawaban homogen dan logis √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Hanya ada satu kunci jawaban √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. Konstruksi                     

1. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban merupakan 
pernyataan yang diperlukan saja 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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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 

3. Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Pokok soal bebas dan pernyataan yang bersifat 
negatif ganda 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

5. Pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau dari segi 
materi 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya jelas 
dan berfungsi 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Panjang pilihan jawaban relatif sama √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan 
"semua jawaban di atas salah/benar" dan sejenisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban yang berbentuk angka/waktu disusun
berdasarkan urutan besar kecilnya angka atau
kronologisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal 
sebelumnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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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 
C. Bahasa/Budaya                     

1. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah 
bahasa Indonesia 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Menggunakan bahasa yang komunikatif √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok
katayang sama, kecuali merupakan satu kesatuan
pengertian 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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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 sesuai dengan indikator (menuntut tes tertulis 
untuk bentuk pilihan ganda 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi 
(urgensi, relevasi, kontinuitas, keterpakaian sehari-
hari tinggi) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Pilihan jawaban homogen dan logis √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Hanya ada satu kunci jawaban √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. Konstruksi                     

1. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban merupakan 
pernyataan yang diperlukan saja 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Pokok soal bebas dan pernyataan yang bersifat 
negatif ganda 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

5. Pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau dari segi 
materi 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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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 

6. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya jelas 
dan berfungsi 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Panjang pilihan jawaban relatif sama √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan 
"semua jawaban di atas salah/benar" dan sejenisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban yang berbentuk angka/waktu disusun
berdasarkan urutan besar kecilnya angka atau
kronologisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal 
sebelumnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. Bahasa/Budaya                     

1. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah 
bahasa Indonesia 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Menggunakan bahasa yang komunikatif √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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4. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok
katayang sama, kecuali merupakan satu kesatuan
pengertian 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 
 
 
 
 
 
 

No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

A. Materi                     

1. Soal sesuai dengan indikator (menuntut tes tertulis 
untuk bentuk pilihan ganda 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi 
(urgensi, relevasi, kontinuitas, keterpakaian sehari-
hari tinggi) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Pilihan jawaban homogen dan logis √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Hanya ada satu kunci jawaban √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. Konstruksi                     

1. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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dantegas 

2. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban 
merupakan pernyataan yang diperlukan saja 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

3. Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Pokok soal bebas dan pernyataan yang bersifat 
negatif ganda 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

5. Pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau dari 
segi materi 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya 
jelas dan berfungsi 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Panjang pilihan jawaban relatif sama √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan 
"semua jawaban di atas salah/benar" dan sejenisnya 

 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban yang berbentuk angka/waktu 
disusun berdasarkan urutan besar kecilnya angka 
atau kronologisnya 

 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal 
sebelumnya 

 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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No. Aspek yang ditelaah 
Nomor Soal 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

C. Bahasa/Budaya                     

1. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah 
bahasa Indonesia 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Menggunakan bahasa yang komunikatif √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku 
setempat/tabu 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok 
kata yang sama, kecuali merupakan satu kesatuan 
pengertian 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

  
 

Tegal,     Maret 2013 
Penilai Ahli 

 
 
 

Isnayanti, S.Pd. 

NIP. 19651005 198608 2 002 
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Lampiran 16 
SOAL FORMATIF 

Satuan Pendidikan :  SD Tunon 2 Kota Tegal 

Mata Pelajaran :  IPA 

Kelas/Semester :  V/II 

Materi Pokok :  Pembentukan Tanah 

 
A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang benar! 

 
1. Batu pijar yang terletak di bagian lapisan perut bumi disebut .... 

a. lava 
b. lahar 
c. magma 
d. kawah 

2. Batuan yang mengalami perubahan bentuk akibat suhu dan tekanan tinggi, 
air, dan perubahan kimia disebut batuan .... 
a. beku 
b. sedimen 
c. endapan 
d. metamorf 

3. Jenis batuan yang terjadi jika batu kapur mengalami perubahan suhu dan 
tekanan tinggi adalah batu .... 
a. granit 
b. pualam 
c. sabak 
d. serpih 

4. Tanah yang memiliki ciri-ciri sulit dilalui air, jika basah tanah menjadi 
sangat lengket dan elastis disebut tanah .... 
a. liat 
b. berpasir 
c. berkapur 
d. berhumus 

5. Batu-batu berikut yang merupakan jenis batuan sedimen (endapan) adalah 
.... 
a. batu granit, batu apung, batu basal 
b. batu pasir, batu serpih, batu kapur 
c. batu pualam, batu sabak, batu kuarsa 
d. batu gamping, batu obsidian, batu marmer 

6. Batu yang termasuk jenis batuan beku adalah .... 
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a. batu obsidian 
b. batu pualam 
c. batu gamping 
d. batu kuarsa 

7. Tanah terbentuk dari .... 
a. batuan yang lapuk dan hancur 
b. kotoran hewan dan dedaunan 
c. batu pasir, tanah liat, dan tumbuhan 
d. tumbuhan dan hewan yang telah mati 

8. Pelapukan tanah karena perubahan suhu dan kegiatan alam lain disebut .... 
a. pelapukan fisika 
b. pelapukan biologi 
c. pelapukan oksigen 
d. pelapukan kimiawi 

9. Pelapukan batuan yang disebabkan oleh makhluk hidup disebut .... 
a. pelapukan fisika 
b. pelapukan biologi 
c. pelapukan oksigen 
d. pelapukan kimiawi 

10. Tanah yang termasuk jenis tanah yang berat adalah .... 
a. tanah berpasir 
b. tanah liat 
c. tanah berhumus 
d. tanah berkapur 

11.  
 
 
 
 
 
 
Gambar diatas merupakan jenis tanah …. 
a. liat 
b. pasir 
c. kapur 
d. humus 

12. Berdasarkan cara pembentukannya, batuan dibedakan menjadi .... 
a. dua 
b. empat 
c. tiga 
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d. lima 
13.  

 
 
 
 
Gambar diatas adalah contoh gambar dari jenis batuan …. 
a. batuan beku 
b. batuan sedimen 
c. batuan metamorf 
d. batuan malihan 

14. Pelapukan biologi disebabkan oleh .... 
a. panas matahari 
b. ombak laut 
c. air hujan 
d. makhluk hidup 

15. Susunan berlapis-lapis merupakan ciri-ciri dari batuan .... 
a. beku 
b. sedimen 
c. malihan 
d. metamorf 

16. Di bawah ini yang merupakan ciri-ciri batu apung adalah .... 
a. berpori-pori, ringan, dan bergelombang 
b. kasar, berpori-pori, dan ringan 
c. ringan, rata, halus, dan tidak berpori-pori 
d. ringan, rata, kasar, dan bergelombang 

17. Ciri-ciri batuan obsidian adalah .... 
a. berwarna abu-abu, berongga-rongga, dan ringan 
b. berwarna hitam kehijau-hijauan dan berongga-rongga 
c. berwarna hitam keabu-abuan dan berongga-rongga 
d. berwarna hitam dan permukaannya licin seperti kaca 

 
18.  

 
 
 
 
 
 
 Gambar diatas adalah gambar batu …. 
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a. apung 
b. marmer 
c. obsidian 
d. breksi 

19. Batuan yang hancur karena panas matahari dan tertimpa air hujan 
termasuk pelapukan secara .... 
a. kimia 
b. biologi 
c. fisika 
d. geologi 

20. Berikut yang termasuk jenis batuan malihan adalah batu .... 
a. apung dan pualam 
b. pasir dan kapur 
c. sabak dan pualam 
d. breksi dan konglomerat 

21. Bagian tanah yang banyak mengandung humus adalah .... 
a. lapisan tanah atas 
b. lapisan tanah tengah 
c. lapisan tanah induk 
d. lapisan tanah bawah 

22. Batuan marmer termasuk batuan malihan yang berasal dari batuan .... 
a. serpih 
b. gamping 
c. hancuran 
d. pasir 

23. Berikut termasuk proses pelapukan tanah secara fisika, kecuali .... 
a. akibat angin 
b. akibat lumut 
c. akibat suhu 
d. akibat sinar matahari 

24. Pelapukan batuan oleh lumut termasuk pelapukan .... 
a. fisis 
b. fisika 
c. kimia 
d. biologi 

25. Tanah yang digunakan untuk membuat batu bata yaitu tanah …. 
a. pasir 
b. liat 
c. humus 
d. kapur 
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26. Warna dari tanah berpasir yaitu …. 
a. hijau 
b. biru 
c. hitam 
d. putih 

27. Kelompok batuan sedimen adalah .... 
a. batu apung, granit, dan serpih 
b. batu serpih, basal, dan breksi 
c. batu pasir, kapur, dan apung 
d. batu kapur, batu pasir, dan serpih 

28. 1) Permukaan lilin  3) Tepi-tepi tajam 
2) Mengkilap   4) Terdiri dari kristal 
Ciri-ciri batu obsidian adalah .... 
a. 1 dan 3 
b. 1, 2, dan 3 
c. 2 dan 4 
d. 1 dan 4 

29. Jenis tanah yang paling subur, sehingga bermanfaat bagi pertanian adalah 
tanah .... 
a. berhumus 
b. berkapur 
c. berpasir 
d. liat 

30. Di antara bahan berikut ini yang merupakan salah satu bahan penyusun 
tanah adalah .... 
a. pasir 
b. bongkah 
c. plastik 
d. kayu 

31. Pelapukan yang disebabkan oleh perubahan suhu disebut .... 
a. pelapukan biologi 
b. pelapukan kimia 
c. pelapukan fisika 
d. pelapukan geologi 

32. Jenis tanah yang digunakan untuk membangun rumah yaitu …. 
a. tanah pasir 
b. tanah kapur 
c. tanah liat 
d. tanah humus 

33. Berikut yang termasuk batuan endapan adalah …. 
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a. batu konglomerat 
b. batu granit 
c. batu basal 
d. batu obsidian 

34. Batu yang dimanfaatkan untuk menghaluskan kayu adalah .… 
a. batu apung 
b. batu kapur 
c. batu obsidian 
d. batu breksi 

35. Tanah yang sangat baik ditanami tanaman pangan adalah …. 
a. tanah lempung 
b. tanah kapur 
c. tanah berpasir 
d. tanah humus 

36. Batuan endapan yang memiliki ciri ciri lunak, baunya seperti tanah liat, 
butir-butir batuan halus, warna hijau, hitam, kuning, merah, abu-abu 
adalah …. 
a. batu konglomerat 
b. batu breksi 
c. batu serpih 
d. batu granit 

37. Berikut faktor yang menyebabkan pelapukan pada batuan yaitu …. 
a. akar tumbuhan dan erosi 
b. abrasi dan erosi 
c. perubahan suhu dan abrasi 
d. perubahan suhu dan akar tumbuhan 

38. Tanah yang mengandung humus berwarna …. 
a. Terang 
b. kehitam-hitaman 
c. gelap 
d. keabu-abuan 

39. Tanah yang memiliki pori-pori kasar adalah …. 
a. pasir 
b. kerikil 
c. humus 
d. liat 

40. Tanah berpasir kurang baik untuk pertanian karena …. 
a. tersedia banyak air 
b. kekurangan air 
c. banyak udara 
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d. kekurangan udara 
41. Berdasarkan proses terjadinya, pelapukan batuan dikelompokkan menjadi 

… bagian. 
a. satu 
b. dua 
c. tiga 
d. empat 

42. Warna dari tanah liat adalah …. 
a. merah 
b. coklat 
c. biru 
d. kuning 

43. Batuan yang biasanya digunakan untuk membuat lantai, meja, dan hiasan 
lainnya adalah batu …. 
a. marmer 
b. granit 
c. basal 
d. kapur 

44. Batuan yang terjadi karena pelapukan dari batuan yang sudah ada adalah 
jenis batuan …. 
a. metamorf 
b. sedimen 
c. beku 
d. malihan 

45. Pelapukan yang disebabkan oleh zat kimia dinamakan pelapukan …. 
a. fisika 
b. kimia 
c. biologi 
d. alami 

46. Warna hitam, banyak mengandung humus, dan cocok untuk menanam 
adalah ciri-ciri dari tanah …. 
a. berhumus 
b. berkapur 
c. liat 
d. berpasir 

47. Tumbuhan perintis yang dapat hidup di batuan adalah …. 
a. lumut 
b. kelapa 
c. pisang 
d. anggur 
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48. Batu apung termasuk jenis batuan …. 
a. malihan 
b. endapan 
c. sedimen 
d. beku 

49. Batu pualam termasuk jenis batuan …. 
a. beku 
b. sedimen 
c. malihan 
d. endapan 

50. Tanah humus berasal dari .... 
a. pelapukan batuan 
b. batuan endapan 
c. sisa tumbuhan 
d. pembekuan lava 

51. Berdasarkan cara pembentukannya, batuan dibedakan menjadi … macam. 
a. dua 
b. tiga 
c. empat 
d. lima 

52. Nama lain dari batu kapur adalah …. 
a. gamping 
b. basal 
c. marmer 
d. breksi 

53. Tanah merupakan hasil dari pelapukan …. 
a. tanaman 
b. hewan 
c. batuan 
d. makhluk hidup 

54. Pelapukan fisika terjadi akibat adanya …. 
a. lumut 
b. zat kimia 
c. perubahan suhu 
d. tumbuhan 

55. Nama lain dari batu sabak adalah …. 
a. batu marmer 
b. batu granit 
c. batu tulis 
d. batu gamping 
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56. Pelapukan batuan yang disebabkan oleh makhluk hidup disebut pelapukan 
…. 
a. kimia 
b. fisika 
c. biologi 
d. alami 

57. Ciri-ciri tanah berpasir adalah …. 
a. mudah dilalui air 
b. banyak mengandung humus 
c. sulit dilalui air 
d. sangat elastis 

58. Bahan untuk membuat keramik adalah tanah …. 
a. liat 
b. kapur 
c. pasir 
d. humus 

59. Kerangka binatang purba yang hancur pada masa lalu dapat membentuk 
.... 
a. kapur 
b. fosil 
c. granit 
d. marmer 

60. Suhu yang turun naik secara berulang-ulang akan mengembangkan dan 
mengerutkan batuan yang ada. Ini adalah salah satu contoh pelapukan …. 
a. kimia 
b. alami 
c. biologi 
d. fisika 
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Lampiran 17 
KUNCI JAWABAN 
Pilihan ganda 

1. C   21. A   41. C 
2. D   22. B   42. B 
3. B   23. B   43. A 
4. A   24. D   44. B 
5. B   25. B   45. B 
6. A   26. C   46. A 
7. A   27. D   47. A 
8. A   28. B   48. D 
9. B   29. A   49. C 
10. B   30. A   50. C 
11. A   31. C   51. B 
12. C   32. A   52. A 
13. B   33. A   53. C 
14. D   34. A   54. C 
15. B   35. D   55. C 
16. B   36. C   56. C 
17. D   37. D   57. A 
18. A   38. B   58. A 
19. C   39. B   59. B 
20. C   40. B   60. D 
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Lampiran 18 
NILAI HASIL UJI COBA SOAL 

abse
n 

soal
1 

soal
2 

soal
3 

soal
4 

soal
5 

soal
6 

soal
7 

soal
8 

soal
9 

soal
10 

soal
11 

soal
12 

soal
13 

soal
14 

soal
15 

soal
16 

soal
17 

soal
18 

soal
19 

soal
20 

soal
21 

soal
22 

1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 

2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 

3 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 

6 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

7 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 

8 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 

9 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 

10 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

11 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 

12 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

13 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

14 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 

15 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 

16 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 

17 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

18 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 

20 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 

21 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 

22 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 



257 
 

 
 

23 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 

24 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 

25 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

26 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

28 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

29 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 

30 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

31 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 

32 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 

33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

34 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

35 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 

36 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

38 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 

39 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

40 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 

41 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
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abs
en 

soal
23 

soal
24 

soal
25 

soal
26 

soal
27 

soal
28 

soal
29 

soal
30 

soal
31 

soal
32 

soal
33 

soal
34 

soal
35 

soal
36 

soal
37 

soal
38 

soal
39 

soal
40 

soal
41 

soal
42 

soal
43 

soal
44 

soal
45 

1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 

2 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 

3 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

4 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

5 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 

6 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 

7 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 

8 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 

9 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 

10 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 

11 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 

13 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 

14 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 

15 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 

16 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 

17 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 

18 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 

19 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

20 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 

21 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 

22 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 
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23 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 

24 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 

25 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 

26 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 

27 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 

28 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 

29 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 

30 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 

31 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

32 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 

33 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 

34 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 

35 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 

36 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 

37 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 

38 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 

39 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 

40 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

41 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 
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absen soal46 soal47 soal48 soal49 soal50 soal51 soal52 soal53 soal54 soal55 soal56 soal57 soal58 soal59 soal60 Nilai 
1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 50 
2 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 40 
3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 40 
4 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 26.66667 
5 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 63.33333 
6 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 48.33333 
7 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 48.33333 
8 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 51.66667 
9 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 41.66667 
10 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 50 
11 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 50 
12 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 46.66667 
13 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 46.66667 
14 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 45 
15 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 63.33333 
16 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 45 
17 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 50 
18 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 43.33333 
19 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 65 
20 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 41.66667 
21 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 35 
22 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 55 
23 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 66.66667 
24 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 43.33333 
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25 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 46.66667 
26 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 41.66667 
27 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 25 
28 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 55 
29 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 63.33333 
30 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 30 
31 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 66.66667 
32 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 48.33333 
33 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 26.66667 
34 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 40 
35 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 45 
36 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 51.66667 
37 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 31.66667 
38 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 56.66667 
39 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 51.66667 
40 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 73.33333 
41 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 38.33333 
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Lampiran 19 
HASIL UJI VALIDITAS 

    total 

soal4 Pearson 
Correlation 

.327* 

  Sig. (2-
tailed) 

.037 

  N 41 
soal6 Pearson 

Correlation 
.343* 

  Sig. (2-
tailed) 

.028 

  N 41 
soal7 Pearson 

Correlation 
.605** 

  Sig. (2-
tailed) 

.000 

  N 41 
soal8 Pearson 

Correlation 
.596** 

  Sig. (2-
tailed) 

.000 

  N 41 
soal9 Pearson 

Correlation 
.447** 

  Sig. (2-
tailed) 

.003 

  N 41 
soal13 Pearson 

Correlation 
.626** 

  Sig. (2-
tailed) 

.000 

  N 41 
soal14 Pearson 

Correlation 
.362* 

  Sig. (2-
tailed) 

.020 

  N 41 
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soal16 Pearson 
Correlation 

.357* 

  Sig. (2-
tailed) 

.022 

  N 41 
soal19 Pearson 

Correlation 
.493** 

  Sig. (2-
tailed) 

.001 

  N 41 
soal23 Pearson 

Correlation 
.585** 

  Sig. (2-
tailed) 

.000 

  N 41 
soal24 Pearson 

Correlation 
.685** 

  Sig. (2-
tailed) 

.000 

  N 41 
soal29 Pearson 

Correlation 
-.311* 

  Sig. (2-
tailed) 

.047 

  N 41 
soal31 Pearson 

Correlation 
.486** 

  Sig. (2-
tailed) 

.001 

  N 41 
soal38 Pearson 

Correlation 
.418** 

  Sig. (2-
tailed) 

.007 

  N 41 
soal41 Pearson 

Correlation 
.539** 

  Sig. (2-
tailed) 

.000 

  N 41 
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soal45 Pearson 
Correlation 

.533** 

  Sig. (2-
tailed) 

.000 

  N 41 
soal46 Pearson 

Correlation 
.492** 

  Sig. (2-
tailed) 

.001 

  N 41 
soal49 Pearson 

Correlation 
.461** 

  Sig. (2-
tailed) 

.002 

  N 41 
soal50 Pearson 

Correlation 
.418** 

  Sig. (2-
tailed) 

.007 

  N 41 
soal52 Pearson 

Correlation 
.353* 

  Sig. (2-
tailed) 

.024 

  N 41 
soal53 Pearson 

Correlation 
.576** 

  Sig. (2-
tailed) 

.000 

  N 41 
soal54 Pearson 

Correlation 
.383* 

  Sig. (2-
tailed) 

.013 

  N 41 
soal56 Pearson 

Correlation 
.483** 

  Sig. (2-
tailed) 

.001 

  N 41 
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soal58 Pearson 
Correlation 

.556** 

  Sig. (2-
tailed) 

.000 

  N 41 
soal59 Pearson 

Correlation 
.397* 

  Sig. (2-
tailed) 

.010 

  N 41 
soal60 Pearson 

Correlation 
.545** 

  Sig. (2-
tailed) 

.000 

  N 41 
total Pearson 

Correlation 
1 

  Sig. (2-
tailed) 

  

  Sum of 
Squares 
and Cross-
products 

1714.195 

  Covariance 42.855 

  N 41 
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Lampiran 20 
HASIL UJI RELIABILITAS 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

soal4 13.1220 32.510 .284 .865 

soal6 13.7317 32.751 .262 .865 

soal7 13.3415 30.380 .615 .855 

soal8 13.4390 30.902 .514 .858 

soal9 13.4146 31.199 .457 .860 

soal13 13.5366 30.355 .642 .854 

soal14 13.3415 31.730 .363 .863 

soal16 13.5854 32.399 .265 .866 

soal19 13.5366 31.605 .401 .862 

soal23 13.6585 31.330 .518 .858 

soal24 13.6829 30.672 .688 .854 

soal29 13.1220 35.310 -.290 .879 

soal31 13.3659 31.338 .433 .861 

soal38 13.2439 32.239 .288 .865 

soal41 13.3659 30.938 .507 .858 

soal45 13.2683 31.001 .516 .858 

soal46 13.0244 32.324 .426 .862 

soal49 13.6098 32.094 .332 .864 

soal50 13.1951 31.911 .368 .863 

soal52 13.2683 32.151 .299 .865 

soal53 13.3659 30.288 .629 .854 

soal54 13.3902 31.444 .412 .861 

soal56 13.3171 31.472 .414 .861 

soal58 13.2683 30.951 .525 .858 

soal59 13.0488 32.498 .347 .863 

soal60 13.3171 30.872 .527 .858 
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Lampiran 21 
HASIL ANANLISIS TINGKAT KESUKARAN SOAL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nomor 

soal 
I Kategori 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

0.51 

0.92 

0.04 

0.17 

0.65 

0.29 

0.26 

0.65 

0.65 

0.60 

0.53 

0.95 

0.41 

0.34 

0.63 

0.85 

0.87 

0.21 

0.29 

0.75 

0.21 

0.63 

0.53 

0.51 

0.31 

0.58 

0.65 

0.56 

0.85 

0.51 

Sedang 

Mudah 

Sukar 

Sukar 

Sedang 

Sukar 

Sukar 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Mudah 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Mudah 

Mudah 

Sukar 

Sukar 

Mudah 

Sukar 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Mudah 

Sedang 

Nomor 

soal 
I Kategori 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

0.46 

0.12 

0.24 

0.75 

0.39 

0.21 

0.56 

0.46 

0.46 

0.53 

0.14 

0.19 

0.75 

0.56 

0.41 

0.31 

0.31 

0.51 

0.26 

0.21 

0.21 

0.34 

0.24 

0.21 

0.80 

0.70 

0.34 

0.29 

0.78 

0.73 

Sedang 

Sukar 

Sukar 

Mudah 

Sedang 

Sukar 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sukar 

Sukar 

Mudah 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sukar 

Sukar 

Sukar 

Sedang 

Sukar 

Sukar 

Mudah 

Sedang 

Sedang 

Sukar 

Mudah 

Mudah 



268 
 

 
 

Lampiran 22 
HASIL ANALISIS DAYA BEDA SOAL 

Ket Soal
1 

Soal
2 

Soal
3 

Soal
4 

Soal
5 

Soal
6 

Soal
7 

Soal
8 

Soal
9 

Soal
10 

Soal
11 

Soal
12 

Soal
13 

Soal
14 

Soal
15 

Soal
16 

Soal
17 

Soal
18 

Soa1
19 

Soal
20 

BA 12 3 5 18 9 5 17 14 12 10 3 4 12 13 8 7 6 10 11 4 
JA 0.6 0.15 0.25 0.9 0.45 0.25 0.85 0.7 0.6 0.5 0.15 0.2 0.6 0.65 0.4 0.35 0.3 0.5 0.55 0.2 
BB 7 2 5 14 7 2 6 5 8 12 3 4 3 10 9 6 7 11 4 5 
JB 0.35 0.1 0.25 0.7 0.35 0.1 0.3 0.25 0.4 0.6 0.15 0.2 0.15 0.5 0.45 0.3 0.35 0.55 0.2 0.25 
D 0.25 0.05 0 0.2 0.1 0.15 0.55 0.45 0.2 -0.1 0 0 0.45 0.15 -0.05 0.05 -0.05 -0.05 0.35 -0.05 
    cuk

up 
 cuk

up 
baik baik cuk

up 
   cuku

p 
Tdk 
baik 

 Tdk 
baik 

  cuku
p 

 

 
 
K
et 

Soal
21 

Soal
22 

Soal
23 

Soal
24 

Soal
25 

Soal
26 

Soal
27 

Soal
28 

Soal
29 

Soal
30 

Soal
31 

Soal
32 

Soal
33 

Soal
34 

Soal
35 

Soal
36 

Soal
37 

Soal
38 

Soal
39 

Soal
40 

B
A 

6 10 8 8 18 14 8 5 14 15 13 19 0 4 14 7 6 17 14 12 

J
A 

0.3 0.5 0.4 0.4 0.9 0.7 0.4 0.25 0.7 0.75 0.65 0.95 0 0.2 0.7 0.35 0.3 0.85 0.7 0.6 

B
B 

3 4 2 1 15 14 5 6 17 14 9 18 1 3 13 4 5 10 13 13 

JB 0.15 0.2 0.1 0.05 0.75 0.7 0.25 0.3 0.85 0.7 0.45 0.9 0.05 0.15 0.65 0.2 0.25 0.5 0.65 0.65 
D 0.15 0.3 0.3 0.35 0.15 0 0.15 -0.05 -0.15 0.05 0.2 0.05 -0.05 0.05 0.05 0.15 0.05 0.35 0.05 -0.05 
   cuku

p 
cuku
p 

    Tdk 
baik 

 cuku
p 

      cuku
p 
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K
et 

Soal
41 

Soal
42 

Soal
43 

Soal
44 

Soal
45 

Soal
46 

Soal
47 

Soal
48 

Soal
49 

Soal
50 

Soal
51 

Soal
52 

Soal
53 

Soal
54 

Soal
55 

Soal
56 

Soal
57 

Soal
58 

Soal
59 

Soal
60 

B
A 

14 18 11 7 18 20 19 4 8 16 6 16 15 14 5 15 16 19 20 17 

J
A 

0.7 0.9 0.55 0.35 0.9 1 0.95 0.2 0.4 0.8 0.3 0.8 0.75 0.7 0.25 0.75 0.8 0.95 1 0.85 

B
B 

8 20 6 7 8 16 16 5 4 13 2 9 7 6 7 9 10 7 14 7 

JB 0.4 1 0.3 0.35 0.4 0.8 0.8 0.25 0.2 0.65 0.1 0.45 0.35 0.3 0.35 0.45 0.5 0.35 0.7 0.35 
D 0.3 -0.1 0.25 0 0.5 0.2 0.15 -0.05 0.2 0.15 0.2 0.35 0.4 0.4 -0.1 0.3 0.3 0.6 0.3 0.5 
 cuku

p 
   baik cuku

p 
  cuku

p 
cuku
p 

 cuku
p 

cuku
p 

cuku
p 

 cuku
p 

 Sngt 
baik 

cuku
p 

Sngt 
baik 
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Lampiran 23 
KISI-KISI SOAL PRETEST IPA 

Satuan  Pendidikan  : SD      
Kelas/Semester           : V/2  
Materi Pokok    : Pembentuka Tanah 
Standar Kompetensi  : Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber 

daya alam. 
 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis 
Soal 

Ranah Kognitif Nomor Soal Jenjang Kemampuan dan 
Tingkat Kesukaran Soal 

Mudah Sedang Sulit 
7.3. Mendeskripsikan 

proses 

pembentukan tanah 

karena pelapukan. 

7.4. Mengidentifikasi 

jenis-jenis tanah. 

1. Ditanyakan, tanah yang memiliki 
ciri-ciri sulit dilalui air,sangat 
lengket, dan elastis 

Pilihan ganda C2 4    

2. Ditanyakan, jenis batuan beku Pilihan ganda C1 6    
3. Ditanyakan, pembentukan tanah. Pilihan ganda C1 7    
4. Ditanyakan, pelapukan batuan. Pilihan ganda C1 

C3 
C1 
C2 
C1 
C1 
C2 

8 
9 
14 
19 
23 
24 
31 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

5. Disajikan gambar, siswa diminta 
menyebutkan jenis batuan dari 
gambar tersebut. 

Pilihan ganda C2 13 
 

  
 
 

 
 

6. Ditanyakan, ciri-ciri batuan. Pilihan ganda C2 16 
 

   

7. Ditanyakan, jenis tanah yang Pilihan ganda C3 29    
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subur. 
8. Ditanyakan, warna tanah. Pilihan ganda C2 38    
9. Ditanyakan, pengelompokan 

batuan. 
Pilihan ganda C1 41    

10. Ditanyakan, pelapukan batuan. Pilihan ganda C3 
C3 
C2 
C2 

45 
54 
56 
60 

 
 
 

 

  
 
 
 

11. Ditanyakan, ciri-ciri tanah. Pilihan ganda C2 46    
12. Ditanyakan, jenis batuan. Pilihan ganda C1 49    
13. Ditanyakan, tanah humus. Pilihan ganda C1 50    
14. Ditanyakan, nama lain dari batu 

kapur.
Pilihan ganda C1 52    

15. Ditanyakan, asal tanah. Pilihan ganda C1 53    
16. Ditanyakan, bahan pembuat 

keramik. 
Pilihan ganda C3 58    

17. Ditanyakan, kerangka purba yang 
membatu. 

Pilihan ganda C1 59    
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Lampiran 24 

SOAL PRETEST DAN KUNCI JAWABAN 

 

A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang benar! 

1. Tanah yang memiliki ciri-ciri sulit dilalui air, jika basah tanah menjadi sangat 

lengket dan elastis disebut tanah .... 

a. liat 

b. berpasir 

c. berkapur 

d. berhumus 

2. Batu yang termasuk jenis batuan beku adalah .... 

a. batu obsidian 

b. batu pualam 

c. batu gamping 

d. batu kuarsa 

3. Tanah terbentuk dari .... 

a. batuan yang lapuk dan hancur 

b. kotoran hewan dan dedaunan 

c. batu pasir, tanah liat, dan tumbuhan 

d. tumbuhan dan hewan yang telah mati 

4. Tumbuhan lumut yang menempel pada batuan akan membuat batuan menjadi 

hancur. Pelapukan batuan yang disebabkan oleh lumut disebut .... 

a. pelapukan fisika 
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b. pelapukan biologi 

c. pelapukan oksigen 

d. pelapukan kimiawi 

5.  

  

 

 

 

 

Gambar diatas adalah contoh gambar dari jenis batuan …. 

a. batuan beku 

b. batuan sedimen 

c. batuan metamorf 

d. batuan malihan 

6. Di bawah ini yang merupakan ciri-ciri batu apung adalah .... 

a. berpori-pori, ringan, dan bergelombang 

b. kasar, berpori-pori, dan ringan 

c. ringan, rata, halus, dan tidak berpori-pori 

d. ringan, rata, kasar, dan bergelombang 

7. Batuan yang hancur karena panas matahari dan tertimpa air hujan termasuk 

pelapukan secara .... 

a. kimia  

b. biologi 

c. fisika 

d. geologi 
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8. Berikut termasuk proses pelapukan tanah secara fisika, kecuali .... 

a. akibat angin 

b. akibat lumut 

c. akibat suhu 

d. akibat sinar matahari 

9. Pelapukan batuan oleh lumut termasuk pelapukan .... 

a. fisis 

b. fisika 

c. kimia 

d. biologi 

10. Jenis tanah yang paling subur, sehingga bermanfaat bagi pertanian adalah 

tanah .... 

a. berhumus 

b. berkapur 

c. berpasir 

d. liat 

11. Pelapukan dengan ciri-ciri yang disebabkan oleh perubahan suhu, air, angin 

disebut .... 

a. pelapukan biologi 

b. pelapukan kimia 

c. pelapukan fisika 

d. pelapukan geologi 

12. Ciri-ciri tanah yang mengandung humus adalah berada dilapisan tanah paling 

atas, berwarna …. 

a. Terang 
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b. kehitam-hitaman 

c. gelap 

d. keabu-abuan 

a. kekurangan udara 

13. Batuan yang terkena zat kimia lama-kelamaan akan mengalami keretakan dan 

pelapukan. Pelapukan yang disebabkan oleh zat kimia dinamakan pelapukan …. 

a. fisika 

b. kimia 

c. biologi 

d. alami 

14. Warna hitam, banyak mengandung humus, dan cocok untuk menanam adalah 

ciri-ciri dari tanah …. 

a. berhumus 

b. berkapur 

c. liat 

d. berpasir 

15. Batu pualam termasuk jenis batuan …. 

a. beku 

b. sedimen 

c. malihan 

d. endapan 

16. Nama lain dari batu kapur adalah …. 

a. gamping 

b. basal 

c. marmer 
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d. breksi 

17. Batu yang terkena panas matahari, lama-lama akan hancur. Ini menunjukkan 

bahwa pelapukan fisika terjadi akibat adanya …. 

a. lumut  

b. zat kimia 

c. perubahan suhu 

d. tumbuhan 

18. Akar dari pohon-pohon dapat menghancurkan batu-batuan. Pelapukan ini 

termasuk pelapukan …. 

a. kimia 

b. fisika 

c. biologi 

d. alami 

19. Bahan untuk membuat keramik adalah tanah …. 

a. liat 

b. kapur 

c. pasir 

d. humus 

20. Suhu yang turun naik secara berulang-ulang akan mengembangkan dan 

mengerutkan batuan yang ada. Ini adalah salah satu contoh pelapukan …. 

a. kimia 

b. alami 

c. biologi 

d. fisika 
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KUNCI JAWABAN 
Pilihan ganda 
1. A 
2. A 
3. A 
4. B 
5. B 
6. B 
7. C 
8. B 
9. D 
10. A 
11. C 
12. B 
13. B 
14. A 
15. C 
16. A 
17. C 
18. C 
19. A 
20. D 
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Lampiran 25 
KISI-KISI SOAL POSTEST IPA 

Satuan  Pendidikan  : SD      
Kelas/Semester           : V/2  
Materi Pokok    : Pembentuka Tanah 
Standar Kompetensi  : Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber 

daya alam. 
 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis 
Soal 

Ranah Kognitif Nomor Soal Jenjang Kemampuan dan 
Tingkat Kesukaran Soal 

Mudah Sedang Sulit 
7.1. Mendeskripsikan 

proses 

pembentukan 

tanah karena 

pelapukan. 

7.2. Mengidentifikasi 

jenis-jenis tanah. 

1. Ditanyakan, tanah yang memiliki 
ciri-ciri sulit dilalui air,sangat 
lengket, dan elastis 

Pilihan ganda C2 4    

2. Ditanyakan, jenis batuan beku Pilihan ganda C1 6    
3. Ditanyakan, pembentukan tanah. Pilihan ganda C1 7    
4. Ditanyakan, pelapukan batuan. Pilihan ganda C1 

C3 
C1 
C2 
C1 
C1 
C2 

8 
9 
14 
19 
23 
24 
31 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

5. Disajikan gambar, siswa diminta 
menyebutkan jenis batuan dari 
gambar tersebut. 

Pilihan ganda C2 13 
 

  
 
 

 
 

6. Ditanyakan, ciri-ciri batuan. Pilihan ganda C2 16 
 

   

7. Ditanyakan, jenis tanah yang Pilihan ganda C3 29    
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subur. 
8. Ditanyakan, warna tanah. Pilihan ganda C2 38    
9. Ditanyakan, pengelompokan 

batuan. 
Pilihan ganda C1 41    

10. Ditanyakan, pelapukan batuan. Pilihan ganda C3 
C3 
C2 
C2 

45 
54 
56 
60 

 
 
 

 

  
 
 
 

11. Ditanyakan, ciri-ciri tanah. Pilihan ganda C2 46    
12. Ditanyakan, jenis batuan. Pilihan ganda C1 49    
13. Ditanyakan, tanah humus. Pilihan ganda C1 50    
14. Ditanyakan, nama lain dari batu 

kapur.
Pilihan ganda C1 52    

15. Ditanyakan, asal tanah. Pilihan ganda C1 53    
16. Ditanyakan, bahan pembuat 

keramik. 
Pilihan ganda C3 58    

17. Ditanyakan, kerangka purba yang 
membatu. 

Pilihan ganda C1 59    
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Lampiran 26 
SOAL POSTEST DAN KUNCI JAWABAN 

A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang benar! 

1. Tanah yang memiliki ciri-ciri sulit dilalui air, jika basah tanah menjadi sangat 

lengket dan elastis disebut tanah .... 

a. liat 

b. berpasir 

c. berkapur 

d. berhumus 

2. Batu yang termasuk jenis batuan beku adalah .... 

a. batu obsidian 

b. batu pualam 

c. batu gamping 

d. batu kuarsa 

3. Tanah terbentuk dari .... 

a. batuan yang lapuk dan hancur 

b. kotoran hewan dan dedaunan 

c. batu pasir, tanah liat, dan tumbuhan 

d. tumbuhan dan hewan yang telah mati 

4. Tumbuhan lumut yang menempel pada batuan akan membuat batuan menjadi 

hancur. Pelapukan batuan yang disebabkan oleh lumut disebut .... 

a. pelapukan fisika 

b. pelapukan biologi 

c. pelapukan oksigen 
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d. pelapukan kimiawi 

5.  

 

 

 

 

Gambar diatas adalah contoh gambar dari jenis batuan …. 

a. batuan beku 

b. batuan sedimen 

c. batuan metamorf 

d. batuan malihan 

6. Di bawah ini yang merupakan ciri-ciri batu apung adalah .... 

a. berpori-pori, ringan, dan bergelombang 

b. kasar, berpori-pori, dan ringan 

c. ringan, rata, halus, dan tidak berpori-pori 

d. ringan, rata, kasar, dan bergelombang 

7. Batuan yang hancur karena panas matahari dan tertimpa air hujan termasuk 

pelapukan secara .... 

a. kimia 

b. biologi 

c. fisika 

d. geologi 

8. Berikut termasuk proses pelapukan tanah secara fisika, kecuali .... 
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a. akibat angin 

b. akibat lumut 

c. akibat suhu 

d. akibat sinar matahari 

9. Pelapukan batuan oleh lumut termasuk pelapukan .... 

a. fisis 

b. fisika 

c. kimia 

d. biologi 

10. Jenis tanah yang paling subur, sehingga bermanfaat bagi pertanian adalah 

tanah .... 

a. berhumus 

b. berkapur 

c. berpasir 

d. liat 

11. Pelapukan dengan ciri-ciri yang disebabkan oleh perubahan suhu, air, angin 

disebut .... 

a. pelapukan biologi 

b. pelapukan kimia 

c. pelapukan fisika 

d. pelapukan geologi 

12. Ciri-ciri tanah yang mengandung humus adalah berada dilapisan tanah paling 

atas, berwarna …. 
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a. Terang 

b. kehitam-hitaman 

c. gelap 

d. keabu-abuan 

a. kekurangan udara 

13. Batuan yang terkena zat kimia lama-kelamaan akan mengalami keretakan dan 

pelapukan. Pelapukan yang disebabkan oleh zat kimia dinamakan pelapukan …. 

a. fisika 

b. kimia 

c. biologi 

d. alami 

14. Warna hitam, banyak mengandung humus, dan cocok untuk menanam adalah 

ciri-ciri dari tanah …. 

a. berhumus 

b. berkapur 

c. liat 

d. berpasir 

15. Batu pualam termasuk jenis batuan …. 

a. beku 

b. sedimen 

c. malihan 

d. endapan 

16. Nama lain dari batu kapur adalah …. 

a. gamping 

b. basal 

c. marmer 

d. breksi 
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17. Batu yang terkena panas matahari, lama-lama akan hancur. Ini menunjukkan 

bahwa pelapukan fisika terjadi akibat adanya …. 

a. lumut 

b. zat kimia 

c. perubahan suhu 

d. tumbuhan 

18. Akar dari pohon-pohon dapat menghancurkan batu-batuan. Pelapukan ini 

termasuk pelapukan …. 

a. kimia 

b. fisika 

c. biologi 

d. alami 

19. Bahan untuk membuat keramik adalah tanah …. 

a. liat 

b. kapur 

c. pasir 

d. humus 

20. Suhu yang turun naik secara berulang-ulang akan mengembangkan dan 

mengerutkan batuan yang ada. Ini adalah salah satu contoh pelapukan …. 

a. kimia 

b. alami 

c. biologi 

d. fisik 
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KUNCI JAWABAN 
Pilihan ganda 
1. A 

2. A 

3. A 

4. B 

5. B 

6. B 

7. C 

8. B 

9. D 

10. A 

11. C 

12. B 

13. B 

14. A 

15. C 

16. A 

17. C 

18. C 

19. A 

20. D 
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Lampiran 27 
DAFTAR NILAI POSTEST KELAS KONTROL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mengetahui, 

   Kepala Sekolah 

  

 

 

H. Riyanto, S.Pd. 

NIP. 19631203 198608 1 001 

 

 

 

 

No Nama Nilai 
1 Dinda Novi A 50 
2 M. Arman Maulana 30 
3 Anis Kurlilah 90 
4 Akhmad Fauzi 100 
5 Angga Setia Wijaya 80 
6 Deti Sulistiawati 60 
7 Devi Alifah 75 
8 Devi Ratnasari 100 
9 Veti Khotimatun 70 
10 Fajar Nurhidayah 65 
11 Isnaeni Tasya Febriyanti 60 
12 Marsella Septiana R 65 
13 M. Nur Cholis 60 
14 Mita Anggraeni 25 
15 M. Krisnanda Irawan 40 
16 Mohammad Ibnu Fatah 90 
17 Mohammad Daffa Abiyu 80 
18 Rahmat Ruli A 55 
19 Renita Dwiyana 75 
20 Siti Syafikoh 70 
21 Sri Indriyani 65 
22 Vikcy Evalino 55 
23 Nur Azizah 60 
24 Irfan Ardiansyah 75 
25 Rofi Irfanto 80 
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Lampiran 28 

DAFTAR NILAI POSTEST KELAS EKSPERIMEN 
No Nama Nilai 
1 Arif Oki Wijaya 70 
2 Danisa 70 
3 A. Syahrul Gunawan 85 
4 Intan Sepriyani 65 
5 Moh. Subhan 60 
6 Wiwi Apriyani 70 
7 Amelia Febri Agustin 90 
8 Dimas Satrio 80 
9 Dini Fati Khasari 90 
10 Fadli Dwi Adiyanto 95 
11 Fajar Mustofa 75 
12 Hendri Ade Fadilah 70 
13 Irfan Safrudin 85 
14 Khofifah Nur Azizah 65 
15 M. Rofik Maulana 95 
16 Munayah Azizah 65
17 Mita Inayatul Auliya 85 
18 Nur Laela 75 
19 Qurotun Aeni 85 
20 Rina Safitri 75 
21 Silfia Pangesti 75 
22 Wiranto 95
23 Yahya Windi Auliya 85
24 Syaugi Abdillah 100 

 
 
 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

 

H. Riyanto, S.Pd. 

NIP. 19631203 198608 1 001 
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Lampiran 29 
DAFTAR NILAI PRETEST KELAS KONTROL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

 

H. Riyanto, S.Pd. 

NIP. 19631203 198608 1 001 
 
 
 
 
 

No Nama Nilai 
1 Dinda Novi A 60 
2 M. Arman Maulana 30 
3 Anis Kurlilah 85 
4 Akhmad Fauzi 60 
5 Angga Setia Wijaya 80 
6 Deti Sulistiawati 75 
7 Devi Alifah 70 
8 Devi Ratnasari 40 
9 Veti Khotimatun 80 
10 Fajar Nurhidayah 70 
11 Isnaeni Tasya Febriyanti 60 
12 Marsella Septiana R 75 
13 M. Nur Cholis 25 
14 Mita Anggraeni 30 
15 M. Krisnanda Irawan 70 
16 Mohammad Ibnu Fatah 85 
17 Mohammad Daffa Abiyu 85 
18 Rahmat Ruli A 55 
19 Renita Dwiyana 90 
20 Siti Syafikoh 60 
21 Sri Indriyani 60 
22 Vikcy Evalino 65 
23 Nur Azizah 80 
24 Irfan Ardiansyah 55 
25 Rofi Irfanto 75 
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Lampiran 30 
DAFTAR NILAI PRETEST KELAS EKSPERIMEN 

 
No Nama Nilai 
1 Arif Oki Wijaya 50 
2 Danisa 55 
3 A. Syahrul Gunawan 80 
4 Intan Sepriyani 50 
5 Moh. Subhan 30
6 Wiwi Apriyani 50
7 Amelia Febri Agustin 70 
8 Dimas Satrio 50 
9 Dini Fati Khasari 80 
10 Fadli Dwi Adiyanto 85 
11 Fajar Mustofa 60 
12 Hendri Ade Fadilah 55 
13 Irfan Safrudin 80 
14 Khofifah Nur Azizah 70 
15 M. Rofik Maulana 80 
16 Munayah Azizah 60 
17 Mita Inayatul Auliya 85 
18 Nur Laela 35 
19 Qurotun Aeni 70 
20 Rina Safitri 45 
21 Silfia Pangesti 60 
22 Wiranto 85 
23 Yahya Windi Auliya 75 
24 Syaugi Abdillah 55 

 
 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

 

H. Riyanto, S.Pd. 

NIP. 19631203 198608 1 001 
 
 
 
 
 
 



289 
 

 
 

Lampiran 31 
Data Nilai Aktivitas Siswa Pertemuan 1 Kelas V 

SD Negeri Tunon 2Kota Tegal(Kelas Eksperimen)Tahun Ajaran 2012/2013 

 

No. Nama Siswa A B C D E F Jml 
skor 

Persentase 
(%) 

1 Arif Oki W 3 3 4 3 3 3 19 79.16 
2 Danisa 3 3 4 3 4 4 21 87.5 
3 A. Syahrul G 3 3 4 3 4 3 20 83.33 
4 Intan Sepriyani 3 4 4 4 3 4 22 91.66 
5 Moh. Subhan 4 3 3 3 4 3 20 83.33 
6 Wiwi Apriyani 4 4 4 3 4 4 23 95.83 
7 Amelia Febri A 4 4 4 4 4 3 23 95.83 
8 Dimas Satrio 3 3 3 3 3 4 19 79.16 
9 Dini Fati K 2 3 3 4 3 3 18 75 
10 Fadli Dwi A 4 4 4 3 3 4 22 91.66 
11 Fajar Mustofa 3 3 4 3 4 4 21 87.5 
12 Hendri Ade F 3 3 3 3 3 4 19 79.16 
13 Irfan Safrudin 2 4 4 3 4 3 20 83.33 
14 Khofifah Nur A 4 4 4 4 3 4 23 95.83 
15 M. Rofik M 4 3 4 3 4 3 21 87.5 
16 Munayah A 2 3 4 3 4 4 20 83.33 
17 Mita Inayatul A 4 3 4 3 4 3 21 87.5 
18 Nur Laela 4 3 3 3 3 4 20 83.33 
19 Qurotun Aeni 3 3 3 4 4 3 20 83.33 
20 Rina Safitri 3 4 4 4 3 3 21 87.5 
21 Silfia Pangesti 4 4 4 3 4 3 22 91.66 
22 Wiranto 2 3 4 3 4 4 20 83.33 
23 Yahya Windi A 4 3 4 4 4 4 23 95.83 
24 Syaugi A 3 3 4 4 3 4 21 87.5 
Jumlah 78 80 90 80 86 85 499 2079.16 
Rata-rata 3.25 3.33 3.75 3.33 3.58 3.54 20.79 86.63 

 
Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

 
 

H. Riyanto, S.Pd. 
NIP. 19631203 198608 1 001 
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Lampiran 32 

Data Nilai Aktivitas Siswa Pertemuan 2 Kelas V 

SD Negeri Tunon 2Kota Tegal(Kelas Eksperimen)Tahun Ajaran 2012/2013 

 

No Nama A B C D E F Jumlah Skor (%) 
1 Arif Oki Wijaya 3 4 3 3 4 4 21 87.5 
2 Danisa 4 3 4 3 3 4 21 87.5 
3 A. Syahrul G 3 3 3 4 4 3 20 83.33 
4 Intan Sepriyani 3 4 2 4 4 4 21 87.5 
5 Moh. Subhan 4 3 3 3 4 3 20 83.33 
6 Wiwi Apriyani 3 3 4 3 3 4 20 83.33 
7 Amelia Febri A 3 3 3 4 3 3 19 79.16 
8 Dimas Satrio 3 4 3 4 4 4 22 91.66 
9 Dini Fati K 4 4 4 4 4 3 23 95.83 
10 Fadli Dwi A 3 4 3 4 3 3 20 83.33 
11 Fajar Mustofa 4 4 3 3 4 4 22 91.66 
12 Hendri Ade F 3 4 3 4 4 4 22 91.66 
13 Irfan Safrudin 4 3 3 4 3 3 20 83.33 
14 Khofifah Nur A 3 4 4 4 3 4 22 91.66 
15 M. Rofik M 3 3 4 4 4 4 22 91.66 
16 Munayah A 3 4 4 3 3 4 21 87.5 
17 Mita Inayatul A 4 4 4 4 4 4 24 100 
18 Nur Laela 4 4 3 4 4 3 22 91.66 
19 Qurotun Aeni 4 3 4 4 3 4 22 91.66 
20 Rina Safitri 4 4 4 3 4 3 22 91.66 
21 Silfia Pangesti 3 3 4 4 3 3 20 83.33 
22 Wiranto 4 3 4 4 3 4 22 91.66 
23 Yahya Windi A 4 3 4 4 4 4 23 95.83 
24 Syaugi Abdillah 3 4 3 4 4 4 22 91.66 

Jumlah 83 85 83 89 86 87 513 2137.5 
Rata-rata 3.45 3.54 3.45 3.70 3.58 3.62 21.375  89.06 

 
Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

 
 

H. Riyanto, S.Pd. 
NIP. 19631203 198608 1 001 
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Lampiran 33 
Data Nilai Aktivitas Siswa Pertemuan 1 Kelas V 

SD Negeri Tunon 2Kota Tegal(Kelas Kontrol)Tahun Ajaran 2012/2013 

 
Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

 
 

H. Riyanto, S.Pd. 
NIP. 19631203 198608 1 001 

 
 

No Nama A B C D E F Jumlah Skor (%) 
1 Dinda Novi A 3 2 2 2 3 2 14 58.33 
2 M. Arman M 2 3 2 3 2 3 15 62.5 
3 Anis Kurlilah 3 2 2 2 2 2 13 54.16 
4 Akhmad Fauzi 4 2 3 2 2 2 15 62.5 
5 Angga Setia W 2 3 2 3 3 2 15 62.5 
6 Deti S 4 4 2 2 3 3 18 75 
7 Devi Alifah 4 3 3 2 3 2 17 70.83 
8 Devi Ratnasari 3 3 4 3 2 3 18 75 
9 Veti K 2 2 3 2 2 2 13 54.16 
10 Fajar N 4 3 3 4 2 3 19 79.16 
11 Isnaeni Tasya F 3 3 2 2 3 4 17 70.83 
12 Marsella S 2 3 2 3 2 3 15 62.5 
13 M. Nur Cholis 3 3 3 3 3 2 17 70.83 
14 Mita Anggraeni 2 2 2 3 2 3 14 58.33 
15 M. Krisnanda I 4 3 2 2 3 3 17 70.83 
16 Mohammad I 2 3 2 3 2 3 15 62.5 
17 Mohammad D 4 2 2 3 2 4 17 70.83 
18 Rahmat Ruli A 2 2 2 3 2 3 14 58.33 
19 Renita D 2 3 3 3 2 2 15 62.5 
20 Siti Syafikoh 3 3 2 2 3 2 15 62.5 
21 Sri Indriyani 2 2 2 3 2 2 13 54.16 
22 Vikcy Evalino 3 4 2 3 3 2 17 70.83 
23 Nur Azizah 3 2 3 4 2 2 16 66.66 
24 Irfan A 4 2 2 2 3 2 15 62.5 
25 Rofi Irfanto 3 2 2 2 3 3 15 62.5 

Jumlah 73 66 59 66 61 64 389 1620.83 
Rata-rata 2.92 2.64 2.36 2.64 2.44 2.56 15.56 64.83 
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Lampiran 34 
Data Nilai Aktivitas Siswa Pertemuan 2 Kelas V 

SD Negeri Tunon 2Kota Tegal(Kelas Kontrol)Tahun Ajaran 2012/2013 

 
Mengetahui, 
Kepala Sekolah 

 
 

H. Riyanto, S.Pd. 
NIP. 19631203 198608 1 001 

 
 

No Nama A B C D E F Jumlah Skor (%) 
1 Dinda Novi A 3 3 3 2 2 3 16 66.66 
2 M. Arman M 3 2 2 3 2 3 15 62.5 
3 Anis Kurlilah 3 3 4 3 3 2 18 75 
4 Akhmad Fauzi 3 3 3 3 3 3 18 75 
5 Angga Setia W 2 3 3 2 2 4 16 66.66 
6 Deti S 3 2 3 3 3 3 17 70.83 
7 Devi Alifah 3 3 3 2 3 3 17 70.83 
8 Devi Ratnasari 4 2 2 2 3 3 16 66.66 
9 Veti K 3 3 2 2 2 2 14 58.33 
10 Fajar N 3 4 3 3 2 3 18 75 
11 Isnaeni Tasya F 2 3 2 2 2 3 14 58.33 
12 Marsella S 3 2 3 3 3 4 18 75 
13 M. Nur Cholis 4 3 4 3 3 3 20 83.33 
14 Mita Anggraeni 2 2 3 2 2 3 14 58.33 
15 M. Krisnanda I 3 2 3 3 3 2 16 66.66 
16 Mohammad I 2 3 2 2 2 3 14 58.33 
17 Mohammad D 3 3 3 2 2 3 16 66.66 
18 Rahmat Ruli A 2 3 2 3 2 3 15 62.5 
19 Renita D 3 2 3 3 3 3 17 70.83 
20 Siti Syafikoh 2 2 3 2 3 4 16 66.66 
21 Sri Indriyani 3 2 2 2 3 3 15 62.5 
22 Vikcy Evalino 2 2 2 3 3 3 15 62.5 
23 Nur Azizah 3 2 3 3 2 3 16 66.66 
24 Irfan A 2 3 2 3 4 3 17 70.83 
25 Rofi Irfanto 3 3 3 4 3 3 19 79.16 

Jumlah 69 65 68 65 65 75 407 1695.83 
Rata-rata 2.76 2.6 2.72 2.6 2.6 3 16.28 67.83 
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Lampiran 35 
Lembar Observasi Guru Dalam Pembelajaran IPA Dengan Metode Bermain 
Jawaban di Kelas Eksperimen 
 

No. Aspek yang diamati 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 

Ya Tidak Ya Tidak 

1. Guru membagi siswa menjadi 

beberapa kelompok. 
√ - √ - 

2. Guru memberikan lembar soal 

kepada setiap kelompok. 
√ - √ - 

3. Guru membimbing siswa dalam 

berdiskusi dengan 

kelompoknya. 

√ - √ - 

4. Guru membimbing siswa untuk 

mencari jawaban dari soal yang 

sudah diberikan oleh guru dan 

memasangnya di kertas karton. 

√ - √ - 

5. Guru membimbing siswa 

mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok kepada teman 

sekelas. 

√ - √ - 

6. Guru membimbing siswa untuk 

menyimpulkan hasil diskusi.  
√ - √ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

L

 
H
 

 

 

 
 
U
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran 36
HASIL 

Hasil Uji No

VAR00002 

*. This is a low

a. Lilliefors Sig

Uji Homoge

6 
UJI NORM

ormalitas 

VAR00001 

eksperimen 

kontrol 

wer bound of th

gnificance Corr

enitas 

MALITAS D

T

Kolm

Statistic 

.144

.156

he true significa

rection 

DAN HOMO

Tests of Norm

mogorov-Smirno

df 

24

25

ance. 

OGENITAS

mality 

ova 

Sig. St

.200*

.121

S DATA PR

Shapi

tatistic d

.935 

.911 

294

RETES 

ro-Wilk 

df Sig

24 .

25 .

. 

.128

.033
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Lampiran 37 
HASIL KESAMAAN RATA-RATA 
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Lampiran 38 
HASIL UJI NORMALITAS AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR 

 

Uji Normalitas Aktivitas Belajar 

 
Tests of Normality 

 

KELAS 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

AKTIVITAS EKSPERIMEN ,175 24 ,054 ,925 24 ,076 

KONTROL ,093 25 ,200* ,972 25 ,700 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

 

 
 
Uji Normalitas Hasil Belajar 

 
Tests of Normality 

 VAR00001 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

VAR00002 
eksperimen .150 24 .173 .949 24 .256

kontrol .116 25 .200* .968 25 .594

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Lampiran 39 
HASIL UJI HOMOGENITAS HASILAKTIVITAS BELAJAR 

 
 
 
 

 

 

 

HASIL UJI HOMOGENITAS HASIL BELAJAR 
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Lampiran 40 
HASIL UJI HIPOTESIS 

Hasil Uji-t Aktivitas Belajar 
Independent Samples Test 
 t-test for Equality of Means 

t df Sig. 
(2-
tailed
) 

Mean 
Differenc
e 

Std. Error 
Differenc
e 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
Lower Upper 

AKTIVITA
S 

Equal 
variance
s 
assumed 

16.64
6 

47 .000 21.60053 1.29767 18.9899
6 

24.2111
1 

Equal 
variance
s not 
assumed 

16.79
5 

40.79
9 

.000 21.60053 1.28615 19.0027
1 

24.1983
6 

 
 
Hasil Uji-t Hasil Belajar 
Independent Samples Test 
  t-test for Equality of Means 

t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differen
ce 

Std. 
Error 
Differen
ce 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
Lower Upper 

VAR000
02 

Equal 
varianc
es 
assume
d 

2.760 47 .008 12.375 4.483 3.357 21.393 

Equal 
varianc
es not 
assume
d 

2.788 39.563 .008 12.375 4.439 3.400 21.350 
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Lampiran 41 
MEDIA KERTAS KARTON 
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Lampiran 42 
MEDIA GAMBAR 
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Lampiran 43 

DOKUMENTASI FOTO PELAKSANAAN PENELITIAN 
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Lampiran 44 

SURAT IJIN PENELITIAN 
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Lampiran 45 

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



306 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Abdurrahman, dkk. 2011. Dasar-dasar Metode Statistika untuk Penelitian. 
Bandung: CV Pustaka Setia. 

 
Anni, Chatarina Tri, dkk. 2006. Psikologi Belajar. Semarang: Universitas Negeri 

Semarang 
 
Anita, Lie. 2008 Cooperative Learning. Jakarta : Gramedia 
 
Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. 

Jakarta: Rineka Cipta 
 
Aydin, Suleyman. 2011. Effect of cooperative learning and traditional methods 

on students’ achievements and identifications of laboratory equipments in 
science-technology laboratory course. Online. Available at 
http://www.academicjournals.org/err/PDF/Pdf%202011/5Sep/Aydin.pdf 
[accessed 02/02/13] 

 
Carpenter, D. R. dan Mary J. S. H. 2011. Integrating cooperative learning into 

classroom testing: implications for nursing education and practice. 
Online. Available at 
http://Gale%20Education,%20Religion%20an%20Humanities%20Lite%2
0Package%20coop%20-%20Document.html [accessed 09 /01/13] 

 
Depdiknas, Balitbang. 2012. Masalah Pendidikan di Indonesia. Online. Available 

at http://pangeransagitarius.wordpress.com/tag/balitbang-depdiknas/ 
[accessed 22 /02/13] 

 
Hamalik, Oemar. 2003. Kurikulum dan Pembelajaran. Jakarta: PT Bumi Aksara. 
 
Hardini, Isriani dan Dewi Puspitasari. 2012. Strategi Pembelajaran Terpadu 

(Teori, Konsep dan Implementasinya). Yogyakarta: Familia. 
 
Hasyim, Ali Usman. 2010. Permendiknas No. 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi 

Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Online. Available at 
http://aliusmanhs.wordpress.com/2010/07/18/permendiknas-no-22-tahun-
2006-tentang-standar-isi-untuk-satuan-pendidikan-dasar-dan-menengah/ 
[accessed 09/01/13] 

 
Komalasari, Kokom. 2010. Pembelajaran Kontekstual Konsep dan Aplikasi. 

Bandung: Bina Tugas Mandiri 
 
Kurnia, Inggridwati, dkk. 2007. Perkembangan Belajar Peserta Didik. Jakarta: 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional 



307 
 

 
 

 
Hidayat, Komarrudin. 2009. Active Learning. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani 
 
Iman. 2013. Metode Bermain Jawaban. Online. Available at 

http://metodepembelajarankhususpai.blogspot.com/2013/04/metode-
bermain-jawaban.html [accessed 12/04/13] 

 
Isjoni. 2010. Pembelajaran kooperatif. Bandung: ALFABETA. 
 
Lapono, Nabisi dkk. 2008. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional 
 
Munib, Achmad. 2007. Pengantar Ilmu Pendidikan. Semarang: UPT UNNES 

press 
 
Muhidin Ali, Sambas. 2011. Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan 

Perorangan. Online. Available at http://pgsd-unlambjb.tk/keterampilan-
mengajar-kelompok-kecil-dan-perorangan-dalam-pkr/ [accessed 22/02/13] 

 
Permendiknas. 2006. Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan 

Pendidikan Dasar SD/ MI. Jakarta: Cipta Jaya 
 
Priyatno, Duwi. 2010. Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS. Jakarta: PT 

Buku Seru 
 
Priyono. Titik Sayekti. 2010. Jakarta : Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan 

Nasional 
 
Purwantari, Teguh & Karsono. 2010. Jakarta : Pusat Perbukuan Kementerian 

Pendidikan Nasional 
 
Purwanto. 2011. Evaluasi Hasil Belajar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 
 
Rajieb, Ahmed. 2013. Hakikat IPA.Online.  Available  at 

http://utakatikituk.blogspot.com/2013/03/hakikat-ipa-a_17.html [accessed 
24/06/13] 

 
Rifa’i, Achmad. 2010. Psikologi Pendidikan. Semarang: Universitas Negeri 

Semarang 
 
Ruminiati. 2007. Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan SD. Jakarta: 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional 
 
Salbiyah, Almaratus. 2012. Strategi Pembelajaran Terpadu. Yogyakarta: Familia 
 
Samatowa, Usman. Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar. Jakarta: Indeks 



308 
 

 
 

 
Sanjaya, Wina. 2009. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses 

Pendidikan. Jakarta: Kencana 
 
Sardiman, A.M. 2011. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta: Raja 

Grafindo Persada 
 
Siberman, Mel. 2009. Active Learning. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani 
 
Slameto. 2010. Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi. Jakarta: PT 

Rineka Cipta. 
 
Soeparto, Lise Chamisijatin. 2011. Pengembangan Kurikulum SD. Jakarta: 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional 
 
Sudjana, Nana. 2009. Penilaian dan Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya. 
 
Sugandi, Achmad . 2007. Teori Pembelajaran. Semarang: UPT MKK UNNES 
 
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta 
 
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kombinasi. Bandung: Alfabeta 
 
Sugiyanto. 2010. Model-Model Pembelajaran Inovatif. Surakarta: Yuma Pustaka 
 
Sukmadinata, Nana Syaodih. 2006. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya 
 
Suprijono, Agus. 2009. Cooperative Learning. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 
 
Suratno. Konsep Evektifitas.  Online.  Available  at 

http://sulut.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=13858 [accessed 
24/02/13] 

 
Susilowati, dkk. 2010. IPA 5. Jakarta : Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan 

Nasional. 
 
Trianto. 2010. Model Pembelajaran Terpadu. Jakarta: Bumi Aksara 
 
Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2006. Sisdiknas (Sistem 

Pendidikan Nasional). Bandung: Fermana 
 
Winataputra. Udin S dkk. 2008. Teori Belajar Dan Pembelajaran. Jakarta: 

Universitas Terbuka 
 


