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ABSTRAK 

Emilia, Atika, 2013. Keefektifan Model Pembelajaran TGT terhadap Minat dan 
Hasil Belajar Struktur Bumi pada Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 
Marga Ayu 01 Kabupaten Tegal. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: I 
Drs. Daroni, M.Pd., II Dra. Noening Andrijati, M.Pd. 

 
Kata Kunci: Model Pembelajaran Teams Games Tournament (TGT), Minat, dan 
Hasil Belajar. 
 

IPA merupakan salah satu mata pelajaran penting yang diajarkan di SD. 
Dalam pembelajaran IPA, guru masih cenderung difokuskan pada penguasaan 
konsep dasar yang bersifat hapalan. Model pembelajaran Teams Games 
Tournament dapat dijadikan model alternatif dalam pembelajaran IPA. Model 
pembelajaran TGT memberi kesempatan siswa aktif bekerja sama dalam 
menguasai materi pelajaran hingga mencapai hasil belajar yang bermakna. Tujuan 
penelitian ini yaitu mengetahui ada tidaknya peningkatan minat dan hasil belajar 
IPA antara siswa kelas VA dan VB yang mendapatkan pembelajaran dengan 
menggunakan model pembelajaran Teams Games Tournament dan yang 
menggunakan model konvensional pada materi Struktur Bumi. 

Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas V SD Maarif NU Marga 
Ayu dan SD Negeri Marga Ayu 01 Kabupaten Tegal yang berjumlah 90 siswa. 
Sampel penelitian terbagi menjadi dua kelas yaitu 24 sampel dari kelas VA dan 25 
sampel dari VB SD Negeri Marga Ayu 01 Kabupaten Tegal. Teknik pengumpulan 
data menggunakan dokumentasi, tes dan angket. Desain eksperimen yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu Quasi Experimental Design dengan bentuk 
Posttest only control design. Analisis statistik yang digunakan untuk uji validitas 
yaitu korelasi product moment. Sementara untuk uji reliabilitas angket 
menggunakan Cronbach’s Alpha dan KR-21 untuk tes. Analisis data meliputi 
deskripsi data, uji prasyarat analisis, dan analisis akhir. 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 17. 

Hasil penelitian menunjukkan rata-rata skor minat belajar siswa dikelas 
eksperimen dan kelas kontrol setelah penelitian sebesar 88,12% dan 70,85%. 
Sementara rata-rata skor hasil belajar siswa dikelas eksperimen dan kelas kontrol 
setelah penelitian sebesar 82,71 dan 66,2. Hasil uji t untuk minat dan hasil belajar 
menunjukkan nilai thitung = 7,476 dengan signifikansi sebesar 0,000 dan thitung = 
6,251 dan signifikansi sebesar 0,000. Harga ttabel dengan dk = 47 dan α = 0,05 
yaitu 2,012. Hal ini berarti thitung > ttabel yaitu (7,476 >2,012) dan (6,251 >2,012)  
atau signifikannya 0,000< 0,05, sehingga dapat disimpulkan minat dan hasil 
belajar IPA antara siswa kelas V SD Negeri Marga Ayu 01 Kabupaten Tegal yang 
mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 
tipe TGT lebih tinggi daripada yang menggunakan model konvensional. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pendidikan memiliki peranan 

penting yaitu untuk menjamin kelangsungan hidup dan berkembangnya suatu 

negara. Oleh karena itu peningkatan serta penyempurnaan pendidikan perlu 

dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

berkualitas, beriman, bertakwa dan bertanggung jawab sebagaimana tercantum 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Bab II pasal 3, bahwa: 

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

Untuk merealisasikan tujuan Pendidikan Nasional tersebut, pemerintah 

telah berupaya melaksanakan pendidikan nasional melalui jalur pendidikan 

formal, nonformal, dan informal. Pendidikan dasar merupakan salah satu bentuk 

dari jalur pendidikan formal. Pendidikan dasar merupakan penyelenggaraan 

pendidikan untuk mengembangkan potensi siswa guna melanjutkan ke jenjang 

pendidikan menengah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab VI 

pasal 17 bahwa: 
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(1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang 
melandasi jenjang pendidikan menengah. 

(2) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah 
Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tanawiyah (MTs), 
atau bentuk lain yang sederajat. 

(3) Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah 
 

Paparan di atas searah dengan pendapat Lapono dkk (2008: 2.54) yang 

mengemukakan penyelenggaraan pendidikan dinyatakan sebagai suatu proses 

pembudayaan dan pemberdayaan siswa yang berlangsung sepanjang hayat, di 

mana dalam proses tersebut harus ada guru yang memberikan keteladanan dan 

mengembangkan potensi siswa. Dengan kata lain, penyelenggaraan pendidikan di 

sekolah dasar diwujudkan dengan adanya proses pembelajaran. Pembelajaran 

dapat diartikan sebagai kegiatan yang ditujukan untuk membelajarkan siswa. 

Pembelajaran diarahkan agar siswa dapat mencapai tujuan yaitu pemerolehan 

hasil belajar. 

Guru dalam proses pembelajaran mempunyai peran penting. Hal ini 

dikarenakan keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh kemampuan guru. Guru 

merupakan orang pertama yang berhubungan langsung dengan siswa sebagai 

subjek dan objek belajar. Sanjaya (2012: 11) mengemukakan bahwa dalam 

implementasi pembelajaran guru perlu mamahami tiga hal. Pertama, pemahaman 

dalam perencanaan program pendidikan, yaitu menyangkut pemahaman dalam 

menjabarkan isi ke dalam bentuk silabus yang dapat dijadikan dalam 

pembelajaran. Kedua, pemahaman dalam pengelolaan pembelajaran termasuk 

dalam desain dan implementasi strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan 
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dan isi pendidikan. Ketiga, pemahaman tentang evaluasi, baik yang berhubungan 

dengan evaluasi proses maupun evaluasi hasil pembelajaran. Ketiga hal 

implementasi pembelajaran guru tersebut mengacu pada kurikulum. 

Lapono (2008: 56) menyatakan bahwa sebagai pengaturan proses 

pembelajaran, kurikulum dapat difungsikan secara ideal, instruksional, dan 

operasional. Secara umum, kurikulum berfungsi sebagai acuan dalam menetapkan 

tujuan, isi, bahan, dan strategi pada setiap proses pembelajaran yang berlangsung. 

Sementara itu secara ideal, kurikulum berfungsi mengarahkan proses 

pembelajaran agar tetap sesuai dengan amanat UUD 1945; secara instruksional, 

kurikulum berfungsi mengarahkan agar proses pembelajaran pada suatu satuan 

pendidikan relatif sama dengan proses pembelajaran pada satuan pendidikan 

lainnya; secara operasional, kurikulum berfungsi mengarahkan proses 

pembelajaran agar sesuai dengan karakteristik individual peserta didik. Menurut 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 

X Pasal 37, kurikulum pada jenjang pendidikan sekolah dasar memuat beberapa 

mata pelajaran, salah satunya yaitu ilmu pengetahuan alam (IPA). 

Menurut Semiawan (1998) dalam Bundu (2006: 4), sains (sebelumnya 

lebih dikenal dengan Ilmu Pengetahuan Alam) dalam arti luas adalah pelajaran 

dan penerjemahan pengalaman manusia tentang dunia fisik dengan cara teratur 

dan sistematik, mencakup semua aspek pengetahuan yang dihasilkan oleh metode 

saintifik, tidak terbatas pada fakta dan konsep saja tetapi juga aplikasi 

pengetahuan dan prosesnya yang mengacu pada pemelekan pikir manusia. Terkait 

dengan definisi IPA tersebut, Samatowa (2012: 2-3) mengungkapkan alasan IPA 
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diajarkan di sekolah dasar dapat digolongkan menjadi empat golongan yakni: a) 

IPA berfaedah bagi suatu bangsa, b) IPA merupakan suatu mata pelajaran yang 

memberikan kesempatan berpikir kritis, c) bila IPA diajarkan melalui percobaan-

percobaan yang dilakukan sendiri oleh anak, maka IPA bukan merupakan mata 

pelajaran yang berupa hapalan belaka, d) IPA mempunyai potensi membentuk 

kepribadian anak secara keseluruhan. Dari paparan di atas maka dapat diketahui 

bahwa IPA merupakan salah satu mata pelajaran penting yang diajarkan di 

sekolah dasar. IPA mengembangkan cara berpikir sistematik dan menggunakan 

metode saintifik sehingga siswa dapat memiliki pemikiran kritis. Namun 

kenyataannya, IPA sering dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit oleh siswa 

karena hanya berupa hapalan fakta-fakta.  

Pembelajaran IPA di sekolah dasar masih difokuskan pada penguasaan 

konsep dasar. Strategi pembelajaran berpikir tidak digunakan secara baik dalam 

setiap proses pembelajaran. Hal ini menyebabkan siswa menjadi kurang dapat 

mengembangkan keterampilan proses dalam memperoleh produk IPA. Terkait 

dengan kondisi tersebut maka hakikat IPA yang meliputi produk dan proses 

belum terlaksana. 

Pembelajaran IPA belum mengembangkan keterampilan proses juga 

terjadi pada SD Negeri Marga Ayu 01 Kabupaten Tegal. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan guru kelas V, diperoleh hasil bahwa siswa sulit menerima 

materi pelajaran khususnya tentang struktur bumi. Dalam materi ini, dijelaskan 

penggolongan batuan, proses pembentukan tanah yang terjadi dari pelapukan 

batuan, komposisi dan jenis-jenis tanah, proses terbentuknya bumi dan susunan 
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bumi. Dijelaskan juga lapisan penyusun atmosfer serta fungsinya. Dari hasil 

observasi pra penelitian menunjukkan pembelajaran masih berpusat pada guru 

(teacher centered) atau yang sering disebut dengan pembelajaran konvensional. 

Ujang Sukandi dalam Sunarto (2009) menjelaskan bahwa dalam pembelajaran 

konvensional guru lebih banyak mengajarkan tentang konsep-konsep bukan 

kompetensi, tujuannya adalah siswa mengetahui sesuatu, bukan mampu untuk 

melakukan sesuatu, dan pada saat proses pembelajaran siswa lebih banyak 

mendengarkan. 

Dengan pembelajaran yang lebih banyak mengajarkan tentang konsep-

konsep tersebut mengakibatkan minat belajar siswa terhadap pelajaran IPA 

menjadi rendah. Kurangnya minat siswa terhadap pembelajaran ditandai dengan 

kurangnya semangat, perhatian, ketekunan dan partisipasi aktif siswa dalam 

proses pembelajaran. Rendahnya minat belajar siswa dapat berpengaruh terhadap 

hasil belajar siswa yang menjadi kurang optimal. Hal ini menunjukkan guru perlu 

mengadakan variasi dalam pembelajaran yang dapat memudahkan pemahaman 

siswa serta dapat menumbuhkan bahkan meningkatkan minat siswa terhadap mata 

pelajaran IPA. 

Salah satu hal untuk mengadakan variasi dalam pembelajaran adalah 

dengan memilih strategi pembelajaran yang tepat. Pemilihan strategi pembelajaran 

yang tepat manakala dapat sesuai dengan karakteristik siswa. Kesemuanya 

dimaksudkan agar dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Menurut 

Sinolungan (1997) dalam Kurnia (2007: 1.4) mengidentifikasi karakteristik siswa 

usia SD antara lain usia bermain, berkelompok, dan kreatif. Dalam 
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mengimplementasikan strategi pembelajaran terkandung model pembelajaran 

untuk menjamin keefektifannya. Salah satu model pembelajaran yang sesuai 

dengan salah satu karakteristik siswa sekolah dasar yang senang dalam kelompok 

adalah model pembelajaran kooperatif. 

Johnson dan Johnson (1994) dalam Isjoni (2010: 17), pembelajaran 

kooperatif adalah mengelompokkan siswa di dalam kelas ke dalam suatu 

kelompok kecil agar siswa dapat bekerja sama dengan kemampuan maksimal 

yang mereka miliki dan mempelajari satu sama lain dalam kelompok tersebut. 

Dalam pembelajaran kooperatif ini, guru lebih berperan sebagai fasilitator yang 

berfungsi sebagai jembatan penghubung ke arah pemahaman yang lebih tinggi, 

dengan catatan siswa itu sendiri. Guru tidak hanya memberi pengetahuan pada 

siswa tetapi juga membangun pengetahuan pada pikirannya. Siswa mempunyai 

kesempatan untuk mendapatkan pengalaman langsung dalam menemukan dan 

menerapkan ide-ide mereka sendiri. 

Menurut Sanjaya (2012: 241), pengelompokkan siswa dalam model 

pembelajaran kooperatif dapat ditetapkan berdasarkan beberapa pendekatan, di 

antaranya pengelompokkan yang didasarkan atas minat siswa, pengelompokkan 

yang didasarkan atas latar belakang kemampuan, pengelompokkan yang 

didasarkan atas campuran baik ditinjau dari minat maupun kemampuan. Tujuan 

diadakan pengelompokkan ini agar setiap anggota kelompok dapat saling 

memberikan pengalaman, saling memberi dan menerima, sehingga setiap anggota 

dapat memberi kontribusi terhadap keberhasilan kelompok. Dengan demikian, 

keberhasilan setiap individu pada dasarnya adalah keberhasilan kelompok. 
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Pembelajaran kooperatif mempunyai beberapa tipe. Salah satu tipe model 

pembelajaran kooperatif yang menentukan pembentukan kelompok berdasarkan 

latar belakang kemampuan adalah teams games tournament. 

Teams Games Tournament adalah model pembelajaran kooperatif yang 

menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok belajar yang memiliki 

kemampuan, jenis kelamin, dan suku atau ras yang berbeda. Model pembelajaran 

TGT juga menambahkan dimensi kegembiraan yang diperoleh dari penggunaan 

permainan. Kegembiraan siswa karena mendapatkan pengetahuan tidak hanya 

terbatas mendengarkan penjelasan guru tetapi juga dengan bermain. Dalam model 

pembelajaran teams games tournament terdapat game, turnamen akademik, kuis-

kuis dan sistem skor kemajuan individual. Game terdiri atas pertanyaan-

pertanyaan yang kontennya relevan yang dirancang untuk menguji pengetahuan 

siswa yang diperoleh dari presentasi guru di kelas dan pelaksanaan kerja tim. 

Turnamen adalah sebuah struktur dimana game berlangsung. Dengan adanya 

game yang sifatnya menggembirakan maka semakin menunjukkan bahwa teams 

games tournament  merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang 

sesuai dengan karakteristik yang dimiliki siswa SD yaitu senang bermain dan 

berkelompok. 

Penerapan model pembelajaran teams games tournament, siswa 

dikelompokkan berdasarkan latar belakang kemampuan. Setelah guru 

menyampaikan materi pelajaran, para siswa yang telah terbentuk dalam kelompok  

mengerjakan lembar kegiatan dalam tim mereka untuk menguasai materi. 

Kemudian setiap anggota masing-masing kelompok memainkan game akademik 
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dengan anggota tim lain untuk menyumbangkan skor bagi timnya. Siswa 

memainkan game ini bersama tiga orang pada meja tunamen. Pada akhir 

pembelajaran, setiap tim akan mendapatkan penghargaan dari guru apabila skor 

yang diperoleh mencapai kriteria yang telah ditetapkan. 

Adanya variasi dalam langkah-langkah model pembelajaran teams games 

tournament menjadikan model ini sangat tepat untuk menyampaikan materi 

struktur bumi yang bersifat konsep. Dengan pemberian soal dalam setiap 

komponen TGT, baik yang diberikan secara klasikal yang disampaikan guru pada 

presentasi kelas maupun yang diberikan secara secara kelompok dengan 

menggunakan game, siswa dapat berlatih soal-soal  yang lebih banyak dan variatif 

sehingga siswa tidak merasa bosan, bersemangat dan memperoleh penguasaan 

materi yang lebih baik. Dengan semangat yang tinggi dan penguasaan materi yang 

lebih baik sangat memungkinkan untuk meningkatkan minat siswa dan hasil 

belajarnya pada materi struktur bumi. 

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Keefektifan Model Pembelajaran TGT terhadap Minat 

dan Hasil Belajar Struktur Bumi pada Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 

Marga Ayu 01 Kabupaten Tegal”.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat didentifikasi beberapa 

permasalahan.  
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Identifikasi masalah tersebut yaitu sebagai berikut: 

(1) Guru belum menghayati hakikat IPA karena pembelajaran di sekolah baru 

menekankan produk saja, sedangkan pembelajaran IPA tidak hanya 

menekankan pada produk saja, tetapi juga proses. 

(2) Pendapat siswa bahwa pelajaran IPA dianggap sulit karena harus 

menghafal materi yang cukup menyebabkan kurangnya minat untuk 

belajar, sehingga berdampak pada rendahnya hasil belajar yang diperoleh 

siswa. 

(3) Untuk anak-anak yang taraf berpikirnya masih berada pada tingkat 

konkret, maka semua yang diamati, diraba, dicium, dilihat, didengar, dan 

dikecap akan kurang berkesan kalau sesuatu itu hanya diceritakan, karena 

mereka belum dapat menyerap hal yang bersifat abstrak. 

(4) Guru lebih suka mengajar dengan model konvensional, yaitu model 

pembelajaran yang berpusat pada guru (teacher centered) sehingga 

kesempatan siswa untuk mengembangkan kemampuannya menjadi 

terbatas. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dari permasalahan yang cukup luas mengenai pembelajaran IPA di kelas 

V Sekolah Dasar, maka diperlukan pembatasan masalah. Fokus dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

(1) Penelitian ini hanya dilaksanakan untuk materi pembelajaran IPA tentang 

struktur bumi dengan menggunakan model pembelajaran teams games 
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tournament, yang terangkum dalam suatu penelitian eksperimen siswa 

kelas V SD Negeri Marga Ayu 01 Kabupaten Tegal. 

(2) Sasaran penelitian diarahkan pada siswa kelas V SD Negeri Marga Ayu 01 

Kabupaten Tegal. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

(1) Apakah minat belajar siswa pada materi struktur bumi yang diajar dengan 

menggunakan model pembelajaran teams games tournament lebih tinggi 

dari pada minat belajar siswa yang diajar menggunakan pembelajaran 

konvensional yang lebih berpusat pada guru (teacher centered ? 

(2) Apakah hasil belajar siswa pada materi struktur bumi yang diajar dengan 

menggunakan model pembelajaran teams games tournament lebih tinggi 

dari pada hasil belajar siswa yang diajar menggunakan pembelajaran 

konvensional yang lebih berpusat pada guru (teacher centered)? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini meliputi tujuan umum 

dan tujuan khusus.  

Tujuan-tujuan tersebut yaitu sebagai berikut: 

1.5.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dilaksanakannya penelitian ini yaitu: 
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1) Untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran teams games 

tournament dalam pembelajaran IPA. 

2) Untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

IPA di SD. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dilaksanakannya penelitian ini yaitu: 

(1) Untuk memperoleh informasi tentang minat belajar siswa pada materi 

struktur bumi yang diajar dengan pembelajaran teams games tournament 

dan yang diajar dengan model pembelajaran konvensional yang lebih 

berpusat pada guru (teacher centered). 

(2) Untuk memperoleh informasi tentang perolehan hasil belajar siswa pada 

materi struktur bumi yang diajar dengan pembelajaran teams games 

tournament dan yang diajar dengan model pembelajaran konvensional 

yang lebih berpusat pada guru (teacher centered). 

(3) Untuk memperoleh informasi apakah minat belajar siswa pada materi 

struktur bumi yang diajar dengan pembelajaran teams games tournament 

lebih tinggi daripada yang diajar dengan model pembelajaran 

konvensional. 

(4) Untuk memperoleh informasi apakah perolehan hasil belajar siswa pada 

materi struktur bumi yang diajar dengan pembelajaran teams games 

tournament lebih tinggi daripada yang diajar dengan model pembelajaran 

konvensional. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Selain memiliki tujuan penelitian ini juga memberikan beberapa manfaat. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang 

terlibat  baik bagi peneliti maupun siswa, guru, dan sekolah. Manfaat yang 

diharapkan setelah menyelesaikan penelitian ini secara rinci deijelaskan sebagai 

berikut: 

1.6.1 Bagi Peneliti 

(1) Menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan peneliti khususnya 

yang terkait dengan penelitian yang menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT. 

(2) Mendapatkan pengalaman langsung pelaksanaan pembelajaran kooperatif 

tipe Teams Games Tournament (TGT).  

1.6.2 Bagi Siswa 

(1) Memudahkan pemahaman materi struktur bumi, sehingga memperoleh 

hasil belajar yang optimal. 

(2) Meningkatnya minat belajar IPA pada siswa, terutama pada pembelajaran 

struktur bumi. 

(3) Siswa mampu bekerja sama dan saling membantu dalam mempelajari 

materi pelajaran, khususnya IPA. 

(4) Siswa dapat memperoleh pengetahuannya secara komprehensif. 

1.6.3 Bagi Guru  

(1) Menambah pengetahuan tentang pemanfaatan model teams games 

tournament sebagai model pembelajaran. 
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(2) Tersedianya alternatif model pembelajaran dalam mata pelajaran IPA 

khususnya materi struktur bumi. 

(3) Menambah variasi model pembelajaran yang lebih menarik. 

(4) Meningkatnya keterampilan guru dalam membelajarkan materi struktur 

bumi pada mata pelajaran IPA dengan menggunakan model pembelajaran 

teams games tournament. 

1.6.4 Bagi Sekolah  

(1) Memberikan kontribusi untuk melakukan evalusi proses pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam yang sesuai dengan hakikatnya. 

(2) Meningkatkan efektivitas proses pembelajaran sehingga tercapai hasil 

belajar yang optimal. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

Pada landasan teori, akan dijelaskan tentang teori-teori yang membantu 

pelaksanaan penelitian yaitu: 

2.1.1 Hakikat Belajar 

Menurut Gagne dalam Slameto (2010: 13), belajar adalah suatu proses 

untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. 

Pendapat lain Bruner dalam Slameto (2010: 11), belajar adalah tidak untuk 

mengubah perilaku seseorang tetapi untuk mengubah kurikulum sekolah menjadi 

sedemikian rupa sehingga siswa dapat belajar lebih banyak dan mudah. 

Belajar mempunyai prinsip-pinsip yang dapat dilaksanakan dalam situasi 

dan kondisi yang berbeda.  

2.1.1.1 Sesuai Prasyarat yang Diperlukan untuk Belajar 

(1) Dalam belajar setiap siswa harus diusahakan partisipasi aktif, 

meningkatkan minat dan membimbing untuk mencapai tujuan 

instruksional. 

(2) Belajar harus dapat menimbulkan reinforcement dan motivasi yang kuat 

pada siswa untuk mencapai tujuan instruksional. 

(3) Belajar perlu lingkungan yang menantang dimana anak dapat 

mengembangkan kemampuannya bereksplorasi dan belajar dengan efektif. 
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(4) Belajar perlu ada interaksi siswa dengan lingkungannya. 

2.1.1.2 Sesuai Hakikat Belajar 

(1) Belajar itu proses kontinyu, maka harus tahap demi tahap menurut 

perkembangannya. 

(2) Belajar adalah proses organisasi, adaptasi, eksplorasi, dan discovery. 

(3) Belajar adalah proses kontinguitas (hubungan antara pengertian yang satu 

dengan pengertian yang lain) sehingga mendapatkan pengertian yang 

diharapkan. Stimulus yang diberikan menimbulkan respon yang 

diharapkan. 

2.1.1.3 Sesuai Materi atau Bahan yang Harus Dipelajari. 

(1) Belajar bersifat keseluruhaan dan materi itu harus memiliki struktrur, 

penyajian yang sederhana, sehingga siswa mudah menangkap 

pengertiannya. 

(2) Belajar harus dapat mengembangkan kemampuan tertentu sesuai dengan 

tujuan instruksional yang harus dicapainya. 

2.1.1.4 Syarat Keberhasilan Belajar 

(1) Belajar memerlukan sarana yang cukup, sehingga siswa dapat belajar 

dengan tenang. 

(2) Repitisi, dalam proses belajar perlu ulangan berkali-kali agar pengertian 

atau keterampilan atau sikap itu mendalam pada siswa. 

(Slameto 2010 : 27-28) 

Jadi, belajar merupakan suatu proses untuk memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku yang mana dapat mudah diperoleh oleh 
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siswa apabila kurikulum sekolah diubah menjadi sedemikian rupa. Pengubahan 

kurikulum tetap mengacu pada prinsip-prinsip belajar sehingga dapat 

dilaksanakan dalam situasi dan kondisi yang berbeda. 

2.1.2 Hakikat Pembelajaran 

Lapono (2008:1-14) mengatakan pembelajaran sebagai upaya membuat 

individu belajar, yang dirumuskan Robert W. Gagne (1977) sebagai pengaturan 

peristiwa yang ada di luar diri seseorang peserta didik, dan dirancang serta 

dimanfaatkan untuk memudahkan proses belajar. Searah dengan pendapat 

Lapono, dalam Siddiq (2008: 9) pembelajaran adalah suatu upaya yang dilakukan 

oleh seseorang (guru atau yang lain) untuk membelajarkan siswa yang belajar. 

Pendapat lain dikemukakan Sanjaya (2012: 129), pembelajaran pada dasarnya 

adalah proses penambahan informasi dan kemampuan baru. Dari pendapat-

pendapat tersebut maka yang dimaksud dengan pembelajaran adalah interaksi 

antara guru dan siswa yang dirancang sedemikian rupa guna menambah informasi 

dan kemampuan baru siswa. 

Namun Siddiq (2008: 15) menjelaskan bahwa secara konseptual, 

pembelajaran merupakan suatu sistem. Pembelajaran sebagai sistem di dalamnya 

merupakan perpaduan beberapa komponen pembelajaran. Searah dengan pendapat 

di atas, Oemar Hamalik (2005) dalam Siddiq (2008: 16) mengungkapkan tujuh 

komponen dalam pembelajaran yaitu:    

(1) Tujuan pendidikan dan pengajaran.  

(2) Siswa. 

(3) Tenaga pendidikan khususnya guru.  
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(4) Perencanaan pengajaran sebagai segmen kurikulum.  

(5) Strategi pembelajaran.  

(6) Media pengajaran. 

(7) Evaluasi pengajaran.    

Pembelajaran sebagai upaya menambah informasi dan kemampuan siswa, 

diperlukan persiapan yang matang, dengan memperhatikan kelengkapan 

komponen pendukung pembelajaran. Beberapa komponen tersebut 

dimanipulasikan, agar terjadi saling berhubungan, melengkapi, dan bekerja sama. 

Meskipun masing-masing komponen pembelajaran memiliki fungsi atau peran 

yang berbeda, tetapi dengan perpaduan antar komponen tersebut dapat membuat 

proses pembelajaran menjadi lebih sistematis dan berhasil. 

2.1.3 Minat Belajar 

Menurut Slameto (2010: 180),  minat adalah suatu  rasa lebih suka dan 

rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat 

pada dasarnya adalah penerimaan akan hubungan antara diri sendiri dengan 

sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar 

minat. Sementara Sanjaya (2012: 71), minat adalah kecenderungan individu untuk 

melakukan sesuatu perbuatan. Pendapat lain dari Rasyid dan Mansur (2009: 207) 

menyebutkan definisi konseptual minat adalah watak yang tersusun melalui 

pengalaman yang mendorong individu mencari objek, aktivitas, pengertian, 

keterampilan untuk tujuan perhatian atau penguasaan dan untuk definisi 

operasionalnya, minat adalah keingintahuan seseorang tentang keadaan suatu 

objek. 
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Berdasarkan pandangan-pandangan di atas, minat adalah suatu  rasa lebih 

suka dan keingintahuan seseorang pada suatu hal atau aktivitas yang tersusun 

secara sistematis melalui pengalaman sehingga terdorong untuk memperoleh  

pemahaman dan keterampilan. Sementara jika dikaitkan dengan pembelajaran, 

maka yang dimaksud dengan minat belajar adalah keingintahuan seseorang yang 

diwujudkan dengan melakukan kegiatan belajar guna memperoleh pemahaman 

dan keterampilan. 

Slameto (2010: 180), minat belajar dapat diekspresikan melalui suatu 

pernyataan yang menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai suatu hal daripada hal 

lainnya, dapat pula dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. 

Siswa yang memiliki minat terhadap obyek tertentu cenderung untuk memberikan 

perhatian yang lebih besar terhadap subjek tersebut. 

Sehubungan dengan indikator minat yang dikemukakan oleh Slameto 

tersebut, guru harus  harus kreatif meningkatkan minat belajar siswa. Di bawah ini 

dikemukakan beberapa petunjuk untuk membangkitkan minat siswa. 

(1) Beberapa ahli pendidikan berpendapat tentang cara yang efektif untuk 

membangkitkan minat pada suatu obyek yang baru adalah dengan 

menggunakan minat-minat siswa yang telah ada. 

(2) Di samping memanfaatkan minat yang telah ada, disarankan agar para 

guru juga berusaha membentuk minat-minat baru pada diri siswa. Hal ini 

dapat dicapai dengan memberikan informasi siswa mengenai hubungan 

antara suatu bahan pengajaran yang akan diberikan dengan bahan 
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pengajaran yang lalu, menguraikan kegunaannya bagi siswa di masa yang 

akan datang. 

(3) Rooijakkers (1980) berpendapat hal ini dapat pula dicapai dengan cara 

menghubungkan bahan pengajaran dengan suatu berita sensasional yang 

sudah diketahui kebanyakan siswa. 

(4) Guru juga dapat memakai insentif dalam usaha mencapai tujuan 

pengajaran. 

Slameto (2010: 180-1). 

Selanjutnya Sanjaya (2012: 29-30) mengemukakan beberapa cara yang 

dapat dilakukan untuk membangkitkan minat belajar siswa, diantaranya: 

(1) Menghubungkan bahan pelajaran yang akan diajarkan dengan kebutuhan 

siswa. 

(2) Menyesuaikan materi pelajaran dengan tingkat pengalaman dan 

kemampuan siswa. 

(3) Menggunakan model dan strategi pembelajaran secara bervariasi. 

Dengan demikian, dalam proses pembelajaran, minat merupakan salah satu 

aspek dinamis yang sangat penting. Proses pembelajaran akan berhasil manakala 

siswa mempunyai minat untuk belajar. Siswa yang memiliki minat belajar 

ditandai dengan memiliki rasa lebih suka terhadap suatu hal daripada hal lainnya. 

Perhatian yang diberikan siswa juga cenderung lebih besar terhadap subjek 

tersebut. Selain itu, dapat juga dimanifestasikan melalui  partisipasi aktif dalam 

proses pembelajaran (Slameto 2010: 180). Sering terjadi siswa yang hasil 

belajarnya rendah bukan disebabkan oleh kemampuannya yang kurang tetapi 
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dikarenakan tidak adanya minat untuk belajar. Oleh karena itu, guru harus mampu 

kreatif dalam merencanakan proses pembelajaran agar dapat membangkitkan 

minat siswa sehingga berdampak positif pada hasil belajar. 

2.1.4 Hasil Belajar 

Sudjana (2005: 22) menguraikan hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. 

Berikut Gagne dalam Suprijono (2010: 5) berpendapat bahwa hasil belajar adalah 

pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan 

keterampilan. Pendapat lain Rifa’i dan Anni (2009: 85) menjelaskan bahwa hasil 

belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah mengalami 

kegiatan belajar. 

Dengan pandangan-pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah perubahan perilaku secara komprehensif setelah mengalami 

kegiatan belajar. Perubahan perilaku tersebut mencerminkan kemampuan yang 

dimiliki seseorang terhadap apa yang dipelajarinya. 

Gagne dalam Suprijono (2010: 5-6), membagi hasil belajar ke dalam lima 

kategori, yaitu informasi verbal, keterampilan intelektual, strategi kognitif, 

keterampilan motorik, dan sikap. 

(1) Informasi verbal, yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis.  

(2) Keterampilan intelektual, yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 

lambang. 
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(3) Strategi kognitif, yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan minat 

kognitifnya sendiri. 

(4) Keterampilan motorik, yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme 

gerak jasmani. 

(5) Sikap, yaitu kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut. 

Bloom (1976) dalam Rasyid dan Mansur (2009: 13) mengungkapkan hasil 

belajar mencakup peringkat dan tipe prestasi belajar, kecepatan belajar, dan hasil 

afektif. Anderson (1981) sependapat dengan Bloom bahwa karakteristik manusia 

meliputi cara yang tipikal dari berpikir, berbuat, dan perasaan. Tipikal berpikir 

berkaitan dengan ranah kognitif, berbuat berkaitan dengan ranah psikomotor, dan 

perasaan berkaitan dengan ranah afektif. Ketiga ranah tersebut merupakan 

karakteristik manusia dan dalam bidang pendidikan ketiga ranah tersebut 

merupakan hasil belajar. 

Hasil belajar merupakan indikator tercapainya tujuan pembelajaran. Hasil 

belajar ditentukan oleh kualitas proses pembelajaran. Dalam kegiatan 

pembelajaran terjadi interaksi antara guru dan siswa. Interaksi dalam 

pembelajaran berupa interaksi edukatif, dimana guru dan siswa berperan aktif 

mengolah materi pelajaran hingga memperoleh kebermaknaan. Untuk 

menciptakan interaksi edukatif tersebut guru perlu membangkitkan minat belajar 

siswa. Dengan minat belajar yang tinggi memungkinkan siswa dapat berperan 
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aktif dalam proses pembelajaran. Dengan demikian siswa mampu 

mengembangkan dirinya melalui kegiatan belajar sehingga dapat tercapai hasil 

belajar yang optimal. Indikator keberhasilan belajar siswa dapat dilihat dari ranah 

kognitif dan afektif. Hasil belajar yang berkaitan dengan ranah kognitif dapat 

dilihat dari nilai yang diperoleh setelah terjadi proses pembelajaran terutama pada 

materi struktur bumi. Sementara untuk ranah afektif dapat diidentifikasi dari minat 

siswa terhadap pelajaran IPA apakah terjadi peningkatan atau sebaliknya setelah 

pembelajaran terjadi. 

2.1.5 Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

Sinolungan (1997) dalam Kurnia (2007: 1.4), siswa dalam arti luas adalah 

setiap orang yang terkait dengan proses pendidikan sepanjang hayat, sedangkan 

dalam arti sempit adalah setiap siswa yang belajar di sekolah. Siswa merupakan 

salah satu komponen yang mempunyai kedudukan sentral dalam proses 

pembelajaran. Proses pembelajaran tidak akan berlangsung tanpa adanya siswa. 

Untuk dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, guru perlu 

memahami karakteristik siswa terlebih dahulu.  

Siswa usia SD adalah semua anak yang berada pada rentang usia 6 -12 

atau 13 tahun yang sedang berada dalam jenjang pendidikan SD. Kurnia (2007: 

1.18-19) mengidentifikasi karakteristik perkembangan siswa usia SD antara lain: 

(1) Siswa usia SD disebut sebagai usia bermain 

Penyebutan usia bermain pada siswa SD di karenakan sebagian besar 

waktu digunakan untuk bermain. Karakteristik ini menuntut guru untuk 
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melaksanakan kegiatan pendidikan yang bermuatan permainan terutama untuk 

kelas rendah. Guru hendaknya merancang model pembelajaran yang 

memungkinkan adanya unsur permainan di dalamnya. 

(2) Siswa usia SD disebut sebagai usia berkelompok 

Hal ini dikarenakan perhatian utama anak tertuju pada diterima oleh 

teman-teman sebaya sebagai anggota kelompoknya. Dari pergaulannya dengan 

kelompok sebaya, anak belajar aspek-aspek yang penting dalam proses sosialisasi. 

Karakteristik ini membawa implikasi bahwa guru harus merancang model 

pembelajaran yang memungkinkan anak untuk bekerja atau belajar dalam 

kelompok. Guru dapat meminta siswa untuk membentuk kelompok kecil dengan 

anggota 3-4 orang untuk mempelajari atau menyelesaikan suatu tugas secara 

kelompok. 

(3) Siswa usia SD disebut sebagai usia kreatif 

Kecenderungan kreatif ini perlu mendapat bimbingan dan dukungan dari 

guru sehingga bekembang menjadi tindakan kreatif yang positif dan orisinal, tidak 

negatif dan sekedar meniru tindakan kreatif orang atau  anak yang lain. 

Jadi, dalam merencanakan kegiatan pembelajaran, guru harus memilih 

model pembelajaran yang mengandung unsur permainan, bekerja kelompok, serta 

memberikan kesempatan untuk mengembangkan kreativitas dalam pembelajaran. 

Hal ini sesuai dengan model pembelajaran Teams Games Tournament yang 

menyertakan permainan, bekerja kelompok, dan turnamen dalam pembelajaran 

sehingga kreativitas anak dapat lebih mudah untuk dikembangkan. Pemilihan 

model pembelajaran Teams Games Tournament diharapkan dapat memberikan 
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kemudahan bagi siswa untuk belajar. Selain itu, proses pembelajaran menjadi 

maksimal yang sebanding dengan perolehan hasil belajar siswanya. 

2.1.6 Model Pembelajaran 

Perencanaan pembelajaran merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh 

seorang guru, karena merupakan kegiatan menetapkan hal-hal yang harus 

dilakukan agar proses pembelajaran berlangsung dengan baik. Hal tersebut dapat 

dilakukan salah satunya dengan cara menerapkan model pembelajaran. 

Suprijono (2010: 46), model pembelajaran adalah pola yang digunakan 

sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial. 

Sementara Arends dalam Suprijono (2010: 46) mengemukakan bahwa model 

pembelajaran dapat didefinisikan sebagai kerangka konseptual yang melukiskan 

prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai 

tujuan belajar. Sejalan dengan pendapat Arends tersebut, Joyce dan Weil (1986) 

dalam Abimanyu dkk (2008: 2.4-5) menyebutkan model pembelajaran adalah 

kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu 

yang berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para 

pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. 

Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa model pembelajaran 

adalah suatu pola atau kerangka yang dijadikan landasan seseorang untuk 

merencanakan dan melaksanakan pembelajaran di kelas. Melalui model 

pembelajaran guru dapat membantu siswa mencapai hasil belajar. Jadi, guru harus 
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dapat memilih model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik 

siswa sehingga dapat membangkitkan minat siswa dan mencapai hasil belajar 

yang optimal. 

2.1.7 Model Pembelajaran Kooperatif 

2.1.7.1 Hakikat Model Pembelajaran Kooperatif 

Isjoni (2010: 7) menjelaskan bahwa konsep cooperative learning pada 

intinya menempatkan pengetahuan yang dipunyai siswa merupakan hasil dari 

aktivitas yang dilakukannya, bukan pengajaran yang diterima secara pasif. 

Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran berbasis sosial. Menurut Lie dalam 

Suprijono (2010: 56), model pembelajaran kooperatif didasarkan pada falsafah 

homo homini socius. Falsafah ini menekankan bahwa manusia adalah makhluk 

sosial. Secara umum tanpa interaksi sosial tidak akan ada yang disebut 

pengetahuan. 

Selanjutnya Panitz dalam Suprijono (2010: 54-55), pembelajaran 

kooperatif adalah konsep yang meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk 

bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru. Slavin 

(1995) dalam Isjoni (2010: 17) menyebutkan Cooperative Learning merupakan 

model pembelajaran yang telah dikenal sejak lama, di mana pada saat itu guru 

mendorong para siswa untuk melakukan kerja sama dalam kegiatan-kegiatan 

tertentu seperti diskusi atau pengajaran oleh teman sebaya (peer teching). 

Pendapat lain dari Johnson and Johnson (1994) dalam Isjoni (2010: 17), 

cooperative learning adalah mengelompokkan siswa di dalam kelas ke dalam 

suatu kelompok kecil agar siswa dapat bekerja sama dengan kemampuan 
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maksimal yang mereka miliki dan mempelajari satu sama lain dalam kelompok 

tersebut. 

Sementara Cabrera dkk (2002) dalam McWey (2006: 252) mendefinisikan 

pembelajaran kooperatif sebagai berikut: 

Cooperative Learning (CL) has been identified as an effective 
pedagogical strategy that promotes a variety of positive cognitive, 
affective, and social outcomes. 
 

Definisi ini mengandung pengertian bahwa pembelajaran kooperatif (CL) 

diidentifikasi sebagai strategi pedagogis efektif yang meningkatkan berbagai 

kognitif positif, afektif, dan hubungan sosial. Pembelajaran kooperatif merupakan 

model pembelajaran yang dikembangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang baik dari segi kognitif, afektif maupun kerja sama atau hubungan sosial.  

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang menekankan pada 

kerja kelompok siswa seperti diskusi atau pengajaran oleh teman sebaya untuk 

mencapai hasil belajar berupa kemampuan akademik, afektif, dan keterampilan 

sosial. Dalam pembelajaran kooperatif, guru hanya mengarahkan jalannya diskusi 

agar siswa dapat bekerja sama dengan baik. 

2.1.7.2 Tujuan Model Pembelajaran Kooperatif  

Slavin (2010: 33) mengungkapkan tujuan yang paling penting dari 

pembelajaran kooperatif adalah untuk memberikan para siswa pengetahuan, 

konsep, kemampuan, dan pemahaman yang mereka butuhkan supaya bisa menjadi 

anggota masyarakat yang bahagia dan memberikan kontribusi. Sanjaya (2012: 

244) berpendapat bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran kooperatif 
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tidak hanya kemampuan akademik dalam pengertian penguasaan bahan pelajaran, 

tetapi juga adanya unsur kerja sama untuk penguasaan materi tersebut. Sementara 

Suprijono (2010: 61) mengungkapkan model pembelajaran kooperatif 

dikembangkan untuk mencapai hasil belajar berupa prestasi akademik, toleransi, 

menerima keragaman, dan pengembangan keterampilan sosial. 

Ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

kooperatif adalah membantu siswa mencapai hasil belajar yang tidak hanya 

berupa kemampuan akademik tetapi juga keterampilan sosial. Untuk mencapai 

hasil belajar itu model pembelajaran kooperatif menuntut kerja sama agar siswa 

mampu menguasai pelajaran dan juga keterampilan sosial. Adanya kerja sama 

inilah yang menjadi ciri khas dari pembelajaran kooperatif. 

2.1.7.3 Karakteristik Model Pembelajaran Kooperatif  

Slavin (2010: 35-40) berpendapat bahwa belajar melalui kooperatif dapat 

dijelaskan dari perspektif motivasi dan kognitif.  

(1) Perspektif motivasi 

Perspektif artinya bahwa dengan adanya penghargaan yang diberikan pada 

kelompok akan menjadikan setiap anggota kelompok akan saling 

membantu. Dengan demikian, keberhasilan setiap individu pada dasarnya 

adalah keberhasilan kelompok. 

(2) Perspektif kognitif  

Perspektif kognitif terbagi menjadi dua kategori: perspektif pembangunan 

dan perspektif elaborasi kognitif. Pembangunan kognitif artinya bahwa 

dengan adanya kerja sama antara anggota kelompok dapat membangun 
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prestasi berpikir siswa untuk mengolah informasi. Sedangkan elaborasi 

kognitif, artinya bahwa setiap siswa akan berusaha untuk memahami dan 

menimba infromasi untuk menambah pengetahuan kognitifnya. 

Mengacu pada beberapa perpektif tersebut, Sanjaya (2012: 244) 

menjelaskan karakteristik pembelajaran kooperatif yaitu: 

(1) Pembelajaran Tim 

Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran tim. Tim merupakan tempat 

untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, tim harus membuat setiap siswa 

belajar. Semua anggota tim (anggota kelompok) harus saling membantu 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan demikian, kriteria 

keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh keberhasilan tim. 

(2) Didasarkan pada Manajemen Kooperatif 

Dalam manajemen kooperatif mempunyai empat fungsi pokok, yaitu 

fungsi perencanaan, funsi organisasi, fungsi pelaksanaan, dan fungsi 

kontrol. Fungsi perencanaan menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif 

memerlukan perencanaan yang matang agar proses pembelajaran berjalan 

secara efektif. Fungsi organisasi menunjukkan bahwa pembelajaran 

kooperatif adalah pekerjaan bersama antar setiap anggota kelompok. 

Pelaksanaan menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif harus 

dilaksanakan sesuai dengan perencanaan,melalui langkah-langkah 

pembelajaran yang sudah ditentukan dan kontrol menunjukkan bahwa 

dalam pembelajaran kooperatif perlu ditentukan kriteria keberhasilan baik 

tes maupun nontes. 
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(3) Kemampuan untuk Bekerja Sama 

Keberhasilan pembelajaran kooperatif ditentukan oleh keberhasilan secara 

kelompok. Oleh sebab itu, prinsip bekerja sama perlu ditekankan dalam 

proses pembelajaran kooperatif. 

(4) Keterampilan Bekerja Sama 

Kemampuan bekerja sama itu kemudian dipraktikkan melalui aktivitas dan 

kegiatan yang tergambarkan dalam keterampilan bekerja sama. Dengan 

demikian, siswa perlu didorong untuk mau dan sanggup berinteraksi 

dengan anggota lain. 

2.1.7.4 Unsur-unsur Model Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif tidak sama dengan sekadar belajar dalam 

kelompok. Ada unsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif yang membedakannya 

dengan pembagian kelompok yang dilakukan asal-asalan. 

Sanjaya (2012: 246) menjelaskan terdapat empat unsur dasar pembelajaran 

kooperatif, yaitu: 

(1) Ketergantungan positif 

Dalam pembelajaran kelompok, keberhasilan suatu penyelesaian tugas 

sangat tergantung kepada usaha yang dilakukan setiap anggota 

kelompoknya. Dengan demikian, semua anggota dalam kelompok akan 

merasa saling ketergantungan. 

(2) Tanggung jawab perseorangan 

Unsur kedua ini merupakan konsekuensi dari unsur yang pertama. Oleh 

karena keberhasilan kelompok tergantung pada setiap anggotanya, maka 
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setiap anggota kelompok harus memiliki tanggung jawab sesuai dengan 

tugasnya. Setiap anggota harus memberikan yang terbaik untuk 

keberhasilan kelompoknya. 

(3) Interaksi tatap muka 

Pembelajaran kooperatif memberi ruang dan kesempatan yang luas kepada 

setiap anggota kelompok untuk bertatap muka saling memberikan 

informasi dan saling membelajarkan. 

(4) Partisipasi dan komunikasi 

Pembelajaran kooperatif melatih siswa untuk dapat mampu berpartisipasi 

aktif dan komunikasi. Kemampuan ini sangat penting sebagai bekal 

mereka dalam kehidupan di masyarakat kelak. 

Johnson and Johnson (1989) dalam Kupczynski dkk (2012: 82) 

menyebutkan: 

The CL model incorporates five essential elements: positive 
interdependence, individual accountability, face-to-face promotive 
interaction, social skills, and group processing. 
 

Uraian di atas mengandung pengertian bahwa pembelajaran kooperatif 

menggabungkan lima unsur penting: saling ketergantungan positif, tanggung 

jawab individu, tatap muka interaksi promotif, keterampilan sosial, dan 

pemrosesan kelompok. Pembelajaran kooperatif tidak sama dengan sekadar 

belajar dalam kelompok. Dalam pembelajaran kooperatif , tugas dikerjakan secara 

bersama-sama sehingga ada saling ketergantungan antar anggota yang mana hal 

ini dapat melatih tanggung jawab perseorangan. Pengerjaan tugas secara bersama-

sama ini juga tentunya memberikan kesempatan bertatap muka antar individu 
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sehingga kemampuan berpartisipasi aktif dan komunikasi siswa juga dapat 

terlatih. Dengan demikian, untuk mencapai hasil belajar yang maksimal, unsur-

unsur dalam model pembelajaran kooperatif harus diterapkan. 

2.1.7.5 Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Kooperatif 

Sebagai model pembelajaran tentunya model pembelajaran kooperatif 

memiliki kelebihan dan kekurangan. Hal ini dapat dijadikan sebagai acuan guru 

agar mampu menerapkan model pembelajaran kooperatif dengan tepat dan 

meminimalisir kesalahan. 

Sanjaya (2012: 249-0) mengungkapkan kelebihan pembelajaran kooperatif 

sebagai suatu model di antaranya: 

(1) Melalui model pembelajaran kooperatif siswa tidak terlalu 

menggantungkan pada guru, akan tetapi dapat menambah kepercayaan 

kemampuan berpikir sendiri, menemukan informasi dari berbagai sumber, 

dan belajar dari siswa yang lain. 

(2) Dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan 

dengan kata-kata secara verbal dan membandingkan dengan ide-ide orang 

lain. 

(3) Dapat membantu anak untuk respek pada orang lain dan menyadari akan 

segala keterbatasannya serta menerima segala perbedaan. 

(4) Dapat membantu memperdayakan setiap siswa untuk lebih bertanggung 

jawab dalam belajar. 

(5) Ampuh dalam meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan 

sosial, termasuk mengembangkan rasa harga diri, hubungan interpersonal 
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yang positif dengan yang lain, mengembangkan keterampilan me-manage 

waktu, dan sikap positif terhadap sekolah. 

(6) Dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk menguji ide dan 

pemahamannya sendiri, menerima umpan balik. 

(7) Dapat meningkatkan kemampuan siswa menggunakan informasi dan 

kemampuan belajar, abstrak menjadi nyata. 

(8) Interaksi selama kooperatif berlangsung dapat meningkatkan motivasi dan 

memberikan rangsangan untuk berpikir.  

Sementara kekurangan pembelajaran kooperatif sebagai suatu model 

diantaranya : 

(1) Untuk siswa yang memiliki kelebihan, contohnya, mereka akan merasa 

terhambat oleh siswa yang dianggap kurang memiliki kemampuan. 

Akibatnya, keadaan semacam ini dapat mengganggu iklim kerja sama 

dalam kelompok. 

(2) Ciri utama pembelajaran kooperatif adalah bahwa siswa saling 

membelajarkan. Oleh karena itu, jika tanpa peer teaching yang efektif, 

maka dibandingkan dengan pengajaran langsung dari guru, bisa terjadi 

cara belajar yang demikian apa yang seharusnya dipelajari dan dipahami 

tidak pernah dicapai oleh siswa. 

(3) Penilaian yang diberikan dalam pembelajaran kooperatif didasarkan 

kepada hasil kerja kelompok. Namun demikian, guru perlu menyadari, 

bahwa sebenarnya hasil atau prestasi yang diharapkan adalah prestasi 

setiap individu siswa. 
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(4) Memerlukan waktu yang panjang untuk mengembangkan kesadaran 

berkelompok. 

(5) Walaupun kemampuan bekerja sama merupakan kemampuan yang penting 

untuk siswa, akan tetapi banyak aktivitas yang hanya didasarkan kepada 

kemampuan secara individual. 

Sementara Slavin (2010: 40), menyatakan bahwa jika tidak dirancang 

dengan baik dan benar, model pembelajaran kooperatif memicu munculnya 

“pengendara bebas”, atau para pembonceng, di mana sebagian anggota kelompok 

melakukan semua atau sebagian besar dari seluruh pekerjaan (dan pembelajaran) 

sementara yang lain hanya tinggal mengendarainya. Maksud dari pernyataan 

tersebut yaitu jika tidak dirancang dengan baik dan benar, model pembelajaran 

kooperatif dapat menimbulakan difusi tanggung jawab. Difusi tanggung jawab 

artinya dalam mengerjakan tugas kelompok terdapat ketidakmerataan. Kontribusi 

siswa yang dianggap kurang mampu lebih sedikit dibandingkan dengan siswa 

yang lebih mampu dalam menguasai mata pelajaran. Difusi tanggung jawab dapat 

ditiadakan dalam pembelajaran kooperatif dengan dua cara prinsipal. Cara yang 

pertama adalah dengan membuat masing-masing anggota kelompok bertanggung 

jawab atas unit yang berbeda dalam tugas kelompok. Cara kedua untuk 

meniadakan difusi tanggung jawab adalah dengan membuat para siswa 

bertanggung jawab secara individual atas pembelajaran mereka. Misalnya masing-

masing kelompok dihargai berdasarkan jumlah skor kuis individual atau hasil 

kerja individual lainnya. 
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2.1.8 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournament 

(TGT) 

Teori-teori yang akan dibahas mengenai model pembelajaran Teams 

Games Tournament (TGT) meliputi pengertian model pembelajaran Teams 

Games Tournament (TGT), komponen model pembelajaran Teams Games 

Tournament (TGT), dan langkah-langkah model pembelajaran Teams Games 

Tournament (TGT). Berikut merupakan penjelasan dari teori-teori tersebut. 

2.1.8.1 Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games 

Tournament 

Rusman (2011: 224) menjelaskan bahwa teams games tournament adalah 

salah satu tipe model pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa dalam 

kelompok-kelompok belajar yang memiliki kemampuan, jenis kelamin, dan suku 

atau ras yang berbeda. Slavin (2010: 13), model pembelajaran teams games 

tournament adalah salah satu metode pembelajaran cooperative learning yang 

dikembangkan oleh David DeVries dan Keith Edward, ini merupakan model 

pembelajaran pertama dari John Hopkins. Model ini menggunakan presentasi guru 

untuk menyampaikan pelajaran, dibentuknya tim kerja, dan adanya turnamen, 

dimana siswa memainkan game akademik dengan anggota tim lain untuk 

menyumbangkan poin bagi skor timnya.  

Berdasarkan pendapat dari Rusman dan Slavin, dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran kooperatif teams games tournament merupakan model 

pembelajaran yang terdiri dari kelompok-kelompok belajar bersifat heterogen 
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yang menambahkan dimensi kegembiraan yang diperoleh dari peran aktif siswa 

pada turnamen. Adanya turnamen akedemik inilah yang membedakan TGT 

dengan tipe model pembelajaran kooperatif lainnya. 

2.1.8.2 Komponen Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games 

Tournament 

Menurut Slavin (2010: 166-7), komponen dalam TGT mencakup 

presentasi di kelas, tim, game, turnamen, dan rekognisi tim. Deskripsi dari 

komponen-komponen TGT adalah sebagai berikut: 

(1) Presentasi Kelas 

Materi dalam TGT pertama-tama diperkenalkan dalam presentasi di dalam 

kelas. Ini merupakan pengajaran langsung atau diskusi yang dipimpin oleh 

guru. Dengan cara ini, para siswa akan menyadari bahwa mereka harus 

benar-benar memberi perhatian penuh selama presentasi kelas, karena 

dengan demikian akan sangat membantu dalam menjawab soal-soal pada 

saat turnamen. 

(2) Tim  

Latar belakang pembentukan tim dalam TGT adalah kemampuan 

akademik, yaitu kemampuan akademik tinggi, sedang dan rendah. Fungsi 

utama dari tim ini adalah memastikan bahwa semua anggota tim benar-

benar belajar, dan lebih khususnya lagi adalah untuk mempersiapkan 

anggotanya agar bisa mengerjakan soal dengan baik. Setelah guru 

menyampaikan materi pelajaran, tim berkumpul untuk mempelajari lembar 

kegiatan. Dalam pelaksanaanya mencakup pembahasan permasalahan 
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secara bersama, membandingkan jawaban, dan mengoreksi tiap kesalahan 

pemahaman apabila anggota tim ada yang membuat kesalahan. 

(3) Game (permainan) 

Game dalam TGT ini terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang dirancang 

untuk menguji pengetahuan siswa yang diperoleh dari presentasi di kelas 

dan pelaksanaan kerja tim. Masing-masing siswa mewakili timnya untuk 

bermain di meja turnamen. Dalam pelaksanaannya, game ini berbeda 

dengan kebanyakan game lainnya yaitu dengan adanya aturan baru tentang 

penantang. Jadi siswa mengambil kartu bernomor dan menjawab 

pertanyaan sesuai nomor yang tertera pada kartu tersebut. Siswa 

(penantang) lainnya berhak menyetujui atau memberi jawaban yang 

berbeda dan melakukan cek pada lembar jawaban. 

(4) Tournament (turnamen) 

Turnamen adalah sebuah struktur di mana game berlangsung. Pada 

turnamen, siswa dengan kemampuan yang setara duduk dalam meja 

turnamen yang sama untuk melakukan pertandingan dan permainan 

akademik. Siswa dengan kemampuan akademik tinggi akan berada pada 

meja turnamen dengan siswa mempunyai kemampuan akademik tinggi, 

siswa yang mempunyai kemampuan akademik sedang dengan siswa 

berkemampuan sedang dan siswa dengan kemampuan akademik rendah 

dengan siswa berkemampuan rendah juga. Kompetisi yang seimbang ini 

memungkinkan siswa berkontribusi secara maksimal terhadap skor tim. 

Jadi, hubungan antar tim heterogen dan meja turnamen homogen. 
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Setelah turnamen pertama, para siswa akan bertukar meja bergantung pada 

kinerja siswa saat turnamen. Pemenang pada tiap meja “naik tingkat” ke 

meja berikutnya yang lebih tinggi. Dengan cara ini, jika pada awalnya 

siswa salah ditempatkan dalam tim, untuk turnamen berikutnya mereka 

akan terus dinaikkan atau diturunkan sampai mencapai tingkat kinerja 

siswa yang sesungguhnya. Pemenang dalam turnamen ditentukan dari 

banyaknya poin yang diperoleh. 

(5) Rekognisi Tim 

Tim akan mendapatkan setifikat atau bentuk penghargaan yang lain 

apabila skor rata-rata yang mereka peroleh mencapai kriteria tertentu. 

Dengan adanya rekognisi ini diharapkan dapat meningkatkan minat siswa 

untuk melakukan yang terbaik. 

2.1.8.3 Langkah-langkah Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games 

Tournament (TGT) 

Menurut Slavin (2010: 170-4), langkah-langkah penerapan model 

kooperatif tipe TGT yaitu sebagai berikut: 

(1) Pengajaran 

Pada awal pembelajaran guru menyampaikan materi dalam presentasi 

kelas. Presentasi mencakup pembukaan, pengembangan, dan pengarahan 

praktis tiap komponen dari keseluruhan materi pelajaran. 

(2) Belajar Tim 

Dalam langkah kedua ini, para siswa mengerjakan lembar kegiatan dalam 

tim mereka untuk menguasai materi. Setiap tim mendapatkan dua lembar 

kegiatan dan lembar jawaban. Lembar kegiatan dan lembar jawaban selain 
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dapat mereka gunakan untuk melatih kemampuan selama proses 

pengajaran juga untuk menilai diri mereka sendiri dan teman sekelasnya. 

Selama belajar dalam tim, tugas para anggota tim yaitu selain menguasai 

materi yang telah disampaikan guru dalam presentasi kelas, juga 

membantu anggota lainnya untuk menguasai materi tersebut. 

(3) Turnamen 

Sebelum melaksanakan turnamen, guru mempersiapkan lembar pembagian 

meja turnamen yang sudah diisi, lembar permainan, lembar jawaban, 

lembar skor permainan untuk tiap meja turnamen, dan kartu bernomor. 

Kemudian guru mengumumkan penempatan meja turnamen serta 

mengatur penyusunannya. Guru meminta salah satu siswa untuk 

membagikan lembar permainan, lembar jawaban, kotak kartu nomor, dan 

skor permainan pada tiap meja. Adapun penempatan serta penyusunan 

meja turnamen menurut Slavin (2010: 168) sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Penempatan Siswa pada Meja Turnamen 
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Keterangan: 

A1,B1,C1 =  Siswa berkemampuan tinggi 

A(2,3,4) B(2,3,4) C(2,3,4) =  Siswa berkemampuan sedang 

A5,B5,C5 =  Siswa berkemampuan rendah 

TT1,TT2,TT3,TT4,TT5 =  Tournament Tabel (1,2,3,4,5) 

Untuk memulai turnamen, para siswa dalam setiap meja turnamen menarik 

kartu bernomor untuk menentukan pembaca yang pertama, yaitu siswa yang 

mendapat nomor tertinggi. Pembaca mengocok kartu bernomor dan mengambil 

kartu yang paling atas, kemudian membaca dan menjawab pertanyaan sesuai 

dengan nomor pada kartu yang diambil. Setelah pembaca memberikan jawaban, 

penantang I mempunyai pilihan untuk menantang dan memberikan jawaban yang 

berbeda atau melewatinya. Begitu pula dengan penantang II, jika ia mempunyai 

jawaban yang berbeda dengan pembaca dan penantang I, maka penantang II atau 

penantang terakhir boleh menantang atau memilih untuk melewatinya. 

Setelah semua peserta memberikan jawaban atau melewati pertanyaan, 

penantang terakhir memeriksa dan membacakan jawaban yang benar. Siswa yang 

memberikan jawaban dengan benar akan menyimpan kartunya. Jika jawaban yang 

diberikan pembaca salah, maka pembaca tidak mendapatkan sanksi. Namun, jika 

jawaban yang diberikan penantang salah, maka penantang mendapatkan sanksi, 

yaitu harus mengembalikan kartu kemenangannya. 

Untuk permainan putaran berikutnya, semua peserta bergerak satu posisi, 

yaitu penantang I menjadi pembaca, penantang II menjadi penantang I, dan 

pembaca menjadi penantang II. Pada saat turnamen selesai, siswa mencatat nomor 

yang telah mereka menangkan pada lembar skor permainan dan menambahkan 
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pula poin yang mereka peroleh pada setiap game. Lembar skor permainan 

menurut Slavin (2010: 175) dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut: 

Tabel 2.1 Lembar Skor Permainan 

Pemain Tim Game 
1 

Game 
2 

Game 
3 Total Hari Itu Poin 

Turnamen 
       
       
       

 
Perhitungan poin didasarkan pada jumlah pemain dalam setiap meja turnamen. 

Pedoman menghitung poin-poin turnamen menurut Slavin (2010: 175) dapat 

dilihat pada tabel 2.2, 2.3, dan 2.4 berikut:  

Tabel 2.2 Pedoman Menghitung Poin Turnamen untuk Empat Pemain 

Pemain 

Tidak 
ada 

yang 
seri 

Seri 
nilai 

tertinggi 

Seri nilai 
tengah 

Seri nilai 
rendah 

Seri nilai 
teringgi 3-

macam 

Seri nilai 
terendah 3-

macam 

Seri 4-
macam 

Seri nilai 
tertinggi dan

terendah 

Peraih 
skor 
ter- 
Tinggi 

60 
poin 50 60 60 50 60 40 50 

Peraih 
skor 
tengah 
atas 

40 
poin 50 40 40 50 30 40 50 

Peraih 
skor 
tengah 
bawah 

30 
poin 30 40 30 50 30 40 30 

Peraih 
skor 
rendah 

20 
poin 20 20 30 20 30 40 30 

 
Tabel 2.3 Pedoman Menghitung Poin Turnamen untuk Tiga Pemain 

 

Pemain 
Tidak 

ada yang 
seri 

Seri 
nilai 

tertinggi

Seri 
nilai 

terendah

Seri 3-
macam 

Peraih skor tertinggi 60 poin 50 60 40 
Peraih skor tengah 40 poin 50 30 40 
Peraih skor rendah 20 poin 20 30 40 
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Tabel 2.4 Pedoman Menghitung Poin Turnamen untuk Dua Pemain 
 

Pemain Tidak seri Seri 
Peraih skor tertinggi 60 poin 40 
Peraih skor terendah 20 poin 40 

 
(4) Rekognisi Tim 

Setelah turnamen selesai, guru menentukan skor tim dengan 

menjumlahkan poin yang telah mereka peroleh dalam pelaksanaan turnamen. 

Guru mempersiapkan sertifikat atau bentuk penghargaan lain untuk diberikan 

kepada tim yang memenuhi kriteria tertentu. Untuk penghargaan tim, ada tiga 

tingkatan penghargaan yang didasarkan pada skor rata-rata tim. Kriteria 

penghargaan tim menurut Trianto (2009: 87) dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut: 

Tabel 2.5 Kriteria Penghargaan Tim 

Criteria (team average) Award 
30 – 40 Good Team 
40 – 45 Great Team 

45 ke atas Super Team 
 
2.1.9 Hakikat IPA 

Usman (2012: 1) menjelaskan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dalam arti 

sempit sebagai disiplin ilmu dari phisycal sciences dan life sciences. Dari aspek 

ontologi yaitu menyangkut apa yang ingin diketahui dan aspek epistemologi 

(bagaimana cara kita memperoleh ilmu pengetahuan.  

Sutrisno dkk (2007: 1.19) mengungkapkan bahwa secara ringkas IPA 

merupakan usaha manusia dalam memahami alam semesta melalui pengamatan 

yang tepat (correct), serta menggunakan prosedur yang benar (true), dan 

dijelaskan dengan penalaran yang shahih (valid) sehingga dihasilkan kesimpulan 
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yang benar (truth). Jadi, IPA mengandung tiga hal: proses (usaha manusia 

memahami alam semesta), prosedur (pengamatan yang tepat dan prosedurnya 

benar), dan produk (kesimpulannya benar). Menurut Wahyana (1986) dalam 

Trianto (2010: 136) mengatakan bahwa IPA adalah suatu kumpulan pengetahuan 

yang tersusun secara sistematik, dan dalam penggunaannya secara umum terbatas 

pada gejala-gejala alam. Darmojo (1992) dalam Samatowa (2012: 2), IPA adalah 

pengetahuan yang rasional dan objektif tentang alam semesta dengan segala 

isinya.  

Berdasarkan ketiga pendapat di atas maka IPA pada hakikatnya adalah 

pengetahuan yang rasional dan objektif tentang alam semesta yang mengandung 

tiga hal yaitu, proses, prosedur dan produk. Merujuk pada hakikat IPA 

sebagaimana dijelaskan di atas, maka nilai-nilai IPA yang dapat ditanamkan 

dalam pembelajaran IPA antara lain sebagai berikut. 

(1) Kecakapan bekerja dan berpikir secara teratur dan sistematis melalui 

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 kaitannya dengan pelajaran IPA maupun dalam kehidupan. Laksmi 

(1986) dalam Trianto (2010: 141-2). 

2.1.10 Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

Siswa SD secara umum berusia 7-11 tahun. Secara perkembangan kognitif 

termasuk dalam tahapan perkembangan operasional konkret Chittenden (1971) 
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dalam Sutrisno (2007: 1.9). Tahap operasional konkret ditandai dengan cara 

berpikir yang cenderung konkret atau nyata. Diawali dengan kemampuan berpikir 

logis yang elementer, misalnya mengelompokkan, merangkaikan sederetan objek, 

dan menghubungkan satu dengan yang lain. Siswa belum dapat berpikir abstrak 

seperti membayangkan bagaimana proses fotosintesis ataupun peristiwa osmosis.  

Mengacu pada tahap perkembangan kognitif siswa SD yang masih dalam 

tahap berpikir operasional konkret maka dalam pembelajaran perlu diberikan 

keterampilan-keterampilam proses untuk memperoleh pengetahuan. Hal ini searah 

dengan hakikat IPA yang meliputi produk dan proses. 

Dengan demikian, semakin jelas bahwa pembelajaran IPA lebih 

ditekankan pada pendekatan keterampilan proses, hingga siswa dapat menemukan 

fakta-fakta, membangun konsep-konsep, teori-teori dan sikap ilmiah siswa itu 

sendiri. Untuk itu, guru yang berperan sebagai fasilitator siswa dalam belajar 

produk dan proses IPA harus dapat mengemas pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik siswa. Ada beberapa prinsip pembelajaran IPA untuk SD yang harus 

diperhatikan oleh guru. Prinsip tersebut antara lain: 

(1) Pemahaman kita tentang dunia di sekitar kita dimulai melalui pengalaman 

baik secara inderawi maupun non inderawi. 

(2) Pengetahuan yang diperoleh tidak pernah terlihat secara langsung, karena 

itu perlu diungkap selama proses pembelajaran. Pengetahuan siswa yang 

diperoleh dari pengalaman itu perlu diungkap di setiap awal pembelajaran.  

(3) Pengetahuan pengalaman mereka ini pada umumnya kurang konsisten 

dengan pengetahuan para ilmuwan, pengetahuan yang guru miliki. 
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Pengetahuan yang demikian guru sebut miskonsepsi. Guru perlu 

merancang kegiatan yang dapat membetulkan miskonsepsi ini selama 

pembelajaran.  

(4) Setiap pengetahuan mengandung fakta, data, konsep, lambang, dan relasi 

dengan konsep yang lain. Tugas sebagai guru IPA adalah mengajak siswa 

untuk mengelompokkan pengetahuan yang sedang dipelajari itu ke dalam 

fakta, data, konsep, simbol, dan hubungan dengan konsep yang lain.  

(5) IPA terdiri atas produk dan proses. Guru perlu mengenalkan kedua aspek 

ini walaupun hingga kini masih banyak guru yang lebih senang 

menekankan pada produk IPA saja. Perlu diingat bahwa perkembangan 

IPA sangat pesat. 

Dengan demikian, guru yang akan mengembangkan IPA sebagai proses, 

maka akan memasuki bidang yang disebut prosedur ilmiah. Guru perlu 

mengenalkan cara-cara mengumpulkan data, cara menyajikan data, cara mengolah 

data, serta cara-cara menarik kesimpulan untuk memperoleh produk IPA. 

2.1.11 Materi Struktur Bumi 

Materi pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas V semester 2 

adalah struktur bumi dengan standar kompetensi bumi dan alam semesta. Adapun 

kompetensi dasarnya yaitu mendeskripsikan proses pembentukan tanah karena 

pelapukan, mengidentifikasi jenis-jenis tanah, dan mendeskripsikan struktur bumi. 

Untuk indikatornya yaitu menjelaskan proses pembentukan tanah karena 

pelapukan, mengidentifikasi komposisi dan jenis-jenis tanah, serta 
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menggambarkan secara sederhana lapisan-lapisan bumi dan dengan alokasi waktu 

8 jam pelajaran.   

Sulistyanto dan Wiyono (2008: 147-153) menjelaskan materi struktur 

bumi mencakup penggolongan batuan, proses pembentukan tanah yang terjadi 

dari pelapukan batuan, komposisi dan jenis-jenis tanah, dan struktur bumi itu 

sendiri. (Azmiyati dkk 2008: 128) menerangkan bahwa batuan memiliki sifat dan 

ciri khusus. Hal ini disebabkan bahan-bahan yang terkandung dalam batuan 

berbeda beda. Sifat batuan tersebut meliputi bentuk, warna, kekarasan, kasar atau 

halus, dan mengkilap atau tidaknya permukaan batuan. Berdasarkan proses 

terbentuknya, terdapat tiga jenis batuan yang menyusun lapisan kerak bumi. Tiga 

jenis batuan tersebut yaitu batuan beku (batuan magma atau vulkanik), batuan 

endapan (batuan sedimen), dan batuan malihan (batuan metamorf). Batuan 

memerlukan waktu jutaan tahun untuk berubah menjadi tanah. Batuan menjadi 

tanah karena pelapukan. Batuan dapat mengalami pelapukan karena berbagai 

faktor, di antaranya factor alam dan kegiatan makhluk hidup. Faktor alam yang 

menyebabkan pelapukan batuan antara lain angin, air, perubahan suhu, dan 

gelombang laut. Pelapukan yang disebabkan oleh faktor alam ini disebut 

pelapukan fisika. Adapun makhluk hidup yang menyebabkan pelapukan, misalnya 

pepohonan dan lumut. Pelapukan yang disebabkan oleh aktivitas makhluk hidup 

disebut pelapukan biologi. Sarjan dkk (2004: 124-125) menambahkan bahwa 

bahwa secara kimiawi batuan dapat mengalami pelapukan. Pelapukan batuan 

secara kimiawi disebabkan oleh limbah rumah tangga atau pabrik, sifat kimia air, 

dan aksi kimia air hujan.  
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Jenis tanah yang dibentuk dari hasil pelapukan batuan tentunya berbeda 

antara tempat yang satu dengan tempat yang lainnya. Hal ini sangat dipengaruhi 

oleh jenis batuan yang membentuknya. Berdasarkan komposisi penyusunnya, 

tanah dibedakan menjadi empat jenis, yaitu tanah berpasir, tanah berhumus, tanah 

vulkanik dan tanah liat. Tanah berpasir merupakan jenis tanah yang gembur dan 

mudah dilalui oleh air. Tanah jenis ini mengandung sedikit bahan organik yang 

berasal dari makhluk hidup. Hal inilah yang menyebabkan tanah berpasir tidak 

begitu subur. Tanah berhumus berasal dari sisa-sisa tumbuhan. Tanah yang 

mengandung banyak humus merupakan jenis tanah yang memiliki kesuburan 

yang sangat baik. Tanah jenis ini dapat menahan air dan merupakan tanah yang 

paling subur dibandingkan dengan jenis tanah lainnya. Tanah liat banyak 

digunakan untuk pembuatan keramik dan kerajinan lainnya. Dalam keadaan basah 

tanah ini lengket dan sangat elastis. Tanah jenis ini sulit dilalui oleh air dan tidak 

banyak mengandung bahan organik. Sedangkan untuk tanah vukanik biasanya 

terdapat di sekitar gunung berapi. Tanah vulkanik merupakan tanah yang berasal 

dari gunung berapi yang meletus . Tanah jenis ini sangat mudah menyerap air dan 

banyak mengandung unsur hara. Tanah vulkanik juga memiliki warna lebih gelap 

dan sangat subur untuk lahan pertanian (Sulistyanto dan Wiyono 2008: 151) 

Bumi berbentuk bola bulat yang tersusun atas batuan. Bumi tersusun atas 

tiga lapisan. Lapisan Bumi mulai dari lapisan terluar sampai terdalam yaitu kerak, 

selubung, dan inti. Inti terdiri atas inti luar dan inti dalam. Bumi terselimuti oleh 

selubung udara. Selubung udara itu disebut atmosfer. Lapisan atmosfer tersusun 

atas udara. Semakin jauh dari permukaan bumi, lapisan udara semakin tipis. 
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Lapisan atmosfer melindungi Bumi dari pancaran sinar dan panas Matahari. Oleh 

karena itu, lapisan atmosfer paling berperan dalam mendukung adanya kehidupan 

di muka Bumi ini. Lapisan atmosfer ini memiliki ketebalan ± 640 kilometer. 

Atmosfer terdiri atas lapisan troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer 

(Azmiyati dkk 2008: 138-141).  

2.1.12 Penerapan Model Pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) 

untuk Materi Struktur Bumi 

Penerapan model pembelajaran teams games tournament untuk struktur 

bumi adalah sebagai berikut:  

2.1.12.1 Persiapan 

Tahap persiapan diawali dengan penyusunan materi yang akan 

disampaikan yaitu materi struktur bumi. Kemudian guru menyiapkan lembar 

kegiatan, lembar permainan, lembar jawaban, lembar skor permainan, dan satu 

boks kartu bernomor untuk setiap meja turnamen. 

Sebelum diadakannya belajar tim, guru mempersiapkan terlebih dahulu 

penempatan siswa di dalam tim. Guru membagi kelas menjadi 4 tim. Tim terdiri 

dari 6 siswa dengan karakteristik kemampuan akademik yang berbeda yaitu 

tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian dilanjutkan dengan pengaturan penempatan 

siswa untuk turnamen. Dasar penempatan tersebut adalah kemampuan akademik 

yang telah dicapai. Setiap meja turnamen terdiri dari 4 siswa perwakilan masing-

masing tim dengan ketentuan sebagai berikut: 

Meja turnamen 1 = siswa berkemampuan akademik tinggi 

Meja turnamen 2 =  siswa berkemampuan akademik tinggi 
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Meja turnamen 3 =  siswa berkemampuan akademik sedang 

Meja turnamen 4 =  siswa berkemampuan akademik sedang 

Meja turnamen 5 =  siswa berkemampuan akademik rendah 

Meja turnamen 6 =  siswa berkemampuan akademik rendah 

2.1.12.2 Pelaksanaan 

Setelah persiapan selesai maka langkah selanjutnya adalah pelaksanaan 

pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 

Tournament (TGT) yaitu: 

2.1.12.2.1 Pengajaran 

Pada awal pembelajaran, guru menyampaikan materi struktur bumi pada 

presentasi kelas. Di samping itu, guru juga menyampaikan tujuan, tugas, kegiatan 

yang akan dilaksanakan dan teknik pelaksanaan turnamen. 

2.1.12.2.2 Belajar tim 

Setelah guru menyampaikan materi, tim bertemu untuk mempelajari 

lembar-lembar kegiatan. Dalam diskusi tim tersebut melibatkan siswa untuk 

mendiskusikan soal bersama, membandingkan jawaban, dan mengoreksi jika 

teman satu tim membuat kesalahan. 

2.1.12.2.3 Turnamen 

Setelah melaksanakan diskusi tim, kemudian diadakan turnamen. Siswa 

(sesuai dengan penempatan meja turnamen) menuju meja turnamen untuk 

melakukan turnamen. Siswa dalam meja turnamen mengambil kartu bernomor 

yang sudah di sediakan di atas meja turnamen. Siswa yang mendapatkan nomor 

tertinggi bertugas sebagai pembaca, sedangkan siswa yang mendapakan nomor 
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tertinggi kedua bertugas sebagai penantang I, nomor tertinggi ketiga sebagai 

penantang II, dan siswa yang mendapat nomor terendah bertugas sebagai 

penantang III. Pembaca mengocok kartu dan mengambil kartu yang paling atas 

dilanjutkan dengan pembacaan soalnya. Pembaca menjawab pertanyaan dan 

penantang menggunakan haknya untuk menjawab atau melewati pertanyaan. 

Penantang III memeriksa lembar jawaban dan siswa yang bersangkutan mencatat 

nomor yang telah dimenangkan dan skor yang diperoleh di setiap game pada 

lembar skor permainan. 

2.1.12.2.4 Rekognisi tim 

Setelah turnamen berakhir, guru menjumlahkan skor yang diperoleh 

masing-masing tim. Kemudian guru memberikan sertifikat penghargaan kepada 

tim yang memenuhi kriteria, yaitu predikat “Super Team” untuk tim yang 

memperoleh rata-rata skor 45 atau lebih, “Great Team” untuktim yang rata-

ratanya mencapai 40-45, dan “Good Team” untuk tim dengan rata-rata skor 30-40. 

 

2.2 Penelitian yang Relevan 

Hasil penelitian yang peneliti gunakan sebagai dasar penelitian ini yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Lestari Agustin (2012) dan Sri Wilujeng (2012). 

Lestari Agustin pada tahun 2012 dengan judul “Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran IPA melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT (Teams 

Games Tournament) pada Siswa Kelas IV SDN Gebangsari 01 Semarang”. 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilakukan melalui dua siklus dan setiap 

siklus terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, 
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pengamatan, dan refleksi. Hasil penelitian yang diperoleh dari hasil belajar siswa 

pada siklus I memperoleh rata-rata kelas 62,5 dengan ketuntasan belajar 

secaraklasikal 42%, pada siklus II sebesar 67,7 dengan persentase ketuntasan 

belajar klasikal 72% dan pada siklus III sebesar 80,1 dengan persentase 

ketuntasan belajar klasikal sebesar 92%.  

Dalam skripsi Sri Wilujeng pada tahun 2012 dengan judul “Peningkatan 

Aktivitas dan Hasil Belajar pada Siswa Kelas IV Materi Bangun Ruang Melalui 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) di SDN 

Muarareja 02 Tegal”.PenelitianTindakan Kelas (PTK) ini dilakukan melalui dua 

siklus dan setiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan 

tindakan, pengamatan, dan refleksi. Hasil penelitian yang diperoleh dari hasil 

belajar siswa pada siklus I yaitu: rata-rata kelas 67,29, ketuntasan belajar 

secaraklasikal 70,83%, rata-rata aktivitas siswa 73,19%, dan nilai perfomansiguru 

83,80% dengan kriteria AB. Hasil belajar pada siklus II yaitu: rata-rata kelas 

77,27, ketuntasan belajar secara klasikal 90,90%, rata-rata aktivitas siswa 79,65%, 

dan nilai perfomansi guru 90,60% dengan kriteria A. 

Kedua penelitian yang telah dikemukakan di atas merupakan penelitian 

yang relevan dengan penelitian ini. Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

pertama yaitu dalam hal mata pelajarannya (IPA) dan variabel bebasnya yaitu 

model pembelajaran teams games tournament. Untuk penelitian yang kedua, 

kesamaan dengan penelitian ini pada variabel bebasnya yaitu model pembelajaran 

teams games tournament. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian 

pertama yaitu pada materinya, pada penelitian pertama teknik pembelajaran teams 
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games tournament diterapkan pada mata pelajaran IPA secara umum, sedangkan 

pada penelitian ini menguji model pembelajaran teams games tournament pada 

mata pelajaran IPA dengan materi struktur bumi. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian kedua terletak pada mata pelajarannya. Penelitian kedua menerapkan 

model pembelajaran teams games tournament pada mata pelajaran matematika 

sedangkan pada penelitian ini menguji model pembelajaran teams games 

tournament pada mata pelajaran IPA. 

Penelitian ini akan menguji keefektifan model pembelajaran teams games 

tournament dalam pembelajaran IPA khususnya pada materi struktur bumi pada 

siswa kelas 5. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi minat belajar 

dan perolehan hasil belajar siswa materi struktur bumi antara yang diajar 

menggunakan model pembelajaran teams games tournament lebih tinggi dari pada 

siswa yang diajar dengan pembelajaran konvensional. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

IPA merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib diajarkan di sekolah 

dasar. Selama ini mata pelajaran IPA cenderung kurang diminati sebagian siswa 

jika dibandingkan dengan mata pelajaran lain. Hal ini dikarenakan dalam proses 

pembelajaran IPA hanya berupa fakta-fakta yang dihapalkan. Fokus pembelajaran 

masih terbatas pada produk IPA dan kurang memperhatikan bagaimana proses 

yang dilalui untuk menguasai produk tersebut. 

Masalah kurangnya minat siswa dan hasil belajar yang belum 

menggambarkan hakikat IPA tidak dapat dipisahkan dari kualitas guru dalam 
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melaksanakan pendidikan. Guru sebagian besar menggunakan metode yang 

konvensional berupa ceramah yang mengakibatkan siswa menjadi pasif. 

Pembelajaran IPA di SD seharusnya disesuaikan dengan karakteristik 

siswa SD yang senang bermain dan bekerja dalam kelompok. Salah satu 

pembelajaran yang sesuai dengan karaktersitik siswa SD tersebut yaitu 

pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Teams 

Games Tournament (TGT). 

Model pembelajaran teams games tournament merupakan model 

pembelajaran yang membentuk para siswa dalam kelompok kecil dan 

berkompetisi dalam meja-meja turnamen dengan siswa yang berkemampuan 

hampir sama untuk mewakili masing-masing kelompoknya. Turnamen dilakukan 

melalui permainan-permainan menarik yang menjadikan pembelajaran dapat lebih 

menyenangkan bagi siswa. Adanya unsur permainan yang menyenangkan ini 

diharapkan dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. 

Minat dan hasil belajar dari pembelajaran dengan menggunakan model 

teams games tournament dibandingkan dengan minat dan hasil belajar dari 

pembelajaran dengan materi yang sama melalui metode konvensional berupa 

ceramah. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui keefektifan dari model 

pembelajaran TGT dalam mata pelajaran IPA. Melalui model teams games 

tournament ini diharapkan siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan antusias, 

sehingga minat dan hasil belajar IPA dalam mata pelajaran IPA materi struktur 

bumi dapat meningkat. 
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Berikut ini adalah kerangka berpikir keefektifan teknik pembelajaran 

teams games tournament terhadap minat dan hasil belajar materi struktur bumi 

pada siswa kelas 5 SD Negeri Marga Ayu 01 Kabupaten Tegal yang disajikan 

dalam bentuk diagram. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2.4 Hipotesis 

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah atau 

sub masalah yang diajukan oleh peneliti, yang dijabarkan dari landasan teori atau 

kajian teori dan harus masih diuji kebenarannya” (Riduwan 2012: 37).  

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

Pembelajaran IPA SD : 
1. Hakikat IPA sebagai 

proses dan produk. 
2. Karakteristik siswa 

SD senang bermain 
dan berkelompok. Melaksanakan 

penelitian dengan 

model pembelajaran  

TGT 

Guru: 

Menggunakan 
model pembelajaran 
konvensional 

 

Minat dan hasil 

belajar siswa dengan 

model pembelajaran 

TGT yang sesuai 

dengan karakteristik 

siswa SD 

Minat dan hasil 

belajar siswa dengan 

pembelajaran 

konvensional yang 

berpusat pada guru 

dibandingkan 
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(1) Ho1 :  Minat belajar siswa pada materi struktur bumi yang diajar dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe teams games 

tournament tidak lebih tinggi dari pada yang diajar dengan 

pembelajaran konvensional. 

(2) Ha1 :  Minat belajar siswa pada materi struktur bumi yang diajar dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe teams games 

tournament lebih tinggi dari pada yang diajar dengan pembelajaran 

konvensional. 

(3) Ho2 :  Hasil belajar siswa pada materi struktur bumi yang diajar dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe teams games 

tournament tidak lebih tinggi dari pada yang diajar dengan 

pembelajaran konvensional. 

(4) Ha2 :  Hasil belajar siswa pada materi struktur bumi yang diajar dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe teams games 

tournament lebih tinggi dari pada yang diajar dengan pembelajaran 

konvensional. 
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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SD Maarif NU 

dan kelas V SD Negeri Marga Ayu 01 Kabupaten Tegal. Sementara sampel dalam 

penelitian ini hanya melibatkan siswa kelas V SD Negeri Marga Ayu 01 

Kabupaten Tegal. Kelas V yang digunakan merupakan dua kelas paralel yang 

terbagi menjadi kelas VA dan kelas VB. Populasi dan sampel dalam penelitian ini 

akan dijelaskan selengkapnya sebagai berikut: 

3.1.1  Populasi  

Sugiyono (2011: 119) memberikan pengertian bahwa populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas V SD Maarif NU dan kelas 

V SD Negeri Marga Ayu 01 Kabupaten Tegal tahun pelajaran 2012/2013. Jumlah 

anggota populasi sebanyak 90 siswa yang terdiri dari 37 siswa kelas V SD Maarif 

NU sebagai kelas uji coba, 25 siswa kelas VA dan 28 siswa kelas VB SD Negeri 

Marga Ayu 01 Kabupaten Tegal. Dalam hal ini, alasan penentuan populasi adalah 

karena SD Maarif NU dan SD Negeri Marga Ayu 01 yang lokasinya berdekatan 
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sehingga diharapkan iklim, karakteristik pembelajaran, kualifikasi guru dan juga 

kemampuan awal dari siswa itu sebanding. 

3.1.2 Sampel 

Sugiyono (2008: 81), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel dapat menggunakan beberapa 

teknik, salah satunya yaitu teknik random sampling. Teknik random sampling 

adalah teknik pengambilan sampel di mana semua individu dalam populasi baik 

secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk 

dipilih menjadi anggota sampel. 

Penelitian ini menggunakan teknik random sampling, proses pengambilan 

sampel dilakukan dengan memberi kesempatan yang sama pada setiap anggota 

populasi untuk menjadi anggota sampel. Sampel dalam penelitian ini diambil 

menggunakan tabel Krecjie dengan taraf kesalahan 5%. Selain itu untuk 

mengetahui jumlah sampel dari setiap kelas, menggunakan rumus sebagai berikut: 

Sampel tiap kelas =  

Sugiyono (2011: 132). 

Berdasarkan rumus di atas, maka sampel kelas VA sebanyak 24 siswa dan 

kelas VB sebanyak 25 siswa. Kedua kelompok sampel memiliki karakteristik 

yang sebanding baik dari segi kemampuan akademik siswa maupun kualifikasi 

guru. 

 

3.2 Desain Eksperimen 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi 

experimental design. Sugiyono (2011: 116) mengungkapkan desain quasi 
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experimental design mempunyai kelas kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi 

sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi 

pelaksanaan eksperimen”. Dalam pelaksanaan, peneliti menggunakan bentuk 

design Posttest only control design yang diadaptasi dari desain true experimental. 

Dalam desain ini kelas eksperimen dan kelas kontrol dipilih secara random. Kelas 

eksperimen adalah kelas yang mendapatkan perlakuan (X) dan kelas kontrol 

adalah kelas yang tidak mendapatkan perlakuan. Pengaruh adanya perlakuan 

(treatment) adalah (O1 dan O2). Paradigma penelitian tersebut digambarkan 

sebagai berikut:  

 

 

 

(Sugiyono 2011: 114) 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2011: 64). 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel terikat dan variabel bebas. 

(1) Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono 2011a: 64). 

Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu model pembelajaran teams 

games tournament (X). 

R X O1 

R  O2 
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(2) Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono 2011a: 64). Dalam 

penelitian ini variabel terikatnya adalah minat belajar (Y1) dan hasil 

belajar (Y2) siswa kelas V SD Negeri Marga Ayu 01 Kabupaten Tegal 

pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam materi struktur bumi. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam suatu penelitian cara-cara yang ditempuh untuk memperoleh data-

data disebut teknik pengumpulan data. Dengan kata lain teknik pengumpulan data 

adalah cara yang ditempuh untuk memperoleh data. Teknik yang digunakan dalam 

penelitian keefektifan model teams games tournament terhadap minat dan hasil 

belajar IPA siswa Kelas V terdiri dari: 

3.4.1 Dokumentasi 

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan berbagai arsip atau 

data berupa Kurikulum, Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, daftar nama 

siswa, dan data kemampuan awal siswa kelas V SD Negeri Marga Ayu 01 

Kabupaten Tegal. 

3.4.2 Tes 

Riduwan (2012: 76), tes sebagai instrumen pengumpul data adalah 

serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur 

keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan, atau bakat yang dimiliki 
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oleh individu atau kelompok. Penelitian ini menggunakan tes untuk mengukur 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi struktur bumi. Bentuk tes yang 

digunakan yaitu tes pilihan ganda dengan jumlah soal 20 dan empat alternatif 

jawaban benar. Masing-masing soal hanya mempunyai poin 1 jika jawabannya 

benar, sehingga skor maksimal yang diperoleh yaitu 20. 

3.4.3 Kuesioner atau Angket 

Sugiyono (2011: 192) mengungkapkan kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan 

atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner ini 

dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang minat siswa terhadap mata 

pelajaran IPA materi struktur bumi. 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk 

mengukur variabel penelitian. Dalam penelitian ini ada dua variabel yang diteliti, 

yaitu minat dan hasil belajar siswa, sehingga instrumen yang peneliti gunakan 

adalah instrumen untuk mengukur minat dan hasil belajar. Instrumen untuk 

mengukur minat adalah berupa kuesioner atau angket sedangkan untuk mengukur 

hasil belajar siswa berupa soal-soal pos tes yang diajukan pada akhir 

pembelajaran. 

3.5.1 Soal-soal Angket 

Soal-soal angket digunakan untuk mengukur minat belajar siswa yang 

diujikan pada awal dan akhir pembelajaran materi struktur bumi. Jumlah butir soal 
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yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu 20 butir soal pilihan ganda. Namun, 

karena soal harus diujicobakan terlebih dahulu untuk memperoleh instrumen yang 

valid dan reliabel, maka soal dibuat dibuat sebanyak 30 butir soal pilihan ganda.  

Soal diujicobakan pada siswa diluar sampel atau diluar siswa kelas V SD 

Negeri Marga Ayu 01 Kabupaten Tegal. Uji coba dilakukan pada siswa kelas V 

SD Maarif NU Marga Ayu Kabupaten Tegal. Alasan kelas V SD Maarif NU 

Marga Ayu Kabupaten Tegal dijadikan sebagai kelas uji coba soal-soal angket dan 

tes karena lokasinya yang berdekatan dengan SD Negeri Marga Ayu 01 sehingga 

diharapkan memiliki kriteria yang setara. Hal ini dapat dilihat dari karakteristik 

pembelajaran, materi dan buku-buku yang digunakan, serta kualifikasi gurunya. 

Setelah dilakukan uji coba, langkah-langkah dalam analisis data uji coba 

instrumen yaitu uji validitas dan uji reliabilitas soal angket. Berikut penjelasan 

selengkapnya mengenai analisis data tersebut. 

3.5.1.1 Uji Validitas Soal Angket 

Suatu instrumen pengukuran dikatakan valid jika instrumen dapat 

mengukur sesuatu dengan tepat apa yang hendak diukur (Abdurahman dkk 2011: 

49). Setelah data diperoleh dan ditabulasikan, maka pengujian validitas dilakukan 

dengan analisis faktor, yaitu mengkorelasikan antara skor item instrumen dengan 

skor total menggunakan rumus Pearson Product Moment sebagai berikut: 

 
∑ ∑ . ∑

. ∑  ∑ . . ∑  ∑
 

Keterangan:  

rxy = koefisien korelasi  

∑X = jumlah skor item 
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∑Y = jumlah skor total (seluruh item) 

n = jumlah responden  

(Riduwan 2012: 98) 

Selanjutnya dihitung dengan Uji-t. Rumus untuk Uji-t sebagai berikut: 

√ 2
√1

 

Keterangan: 

t =  nilai  

r =  koefisien korelasi hasil  

n =  jumlah responden 

(Riduwan 2012: 98) 

Setelah diperoleh nilai , selanjutnya adalah membandingkan antara nilai 

 dengan nilai . Dengan menetapkan taraf signifikan (α) = 5% dan 

derajat kebebasan (dk) = n 2, instrumen dikatakan valid jika > . 

Sebaliknya, instrumen dikatakan tidak valid jika . 

3.5.1.2 Uji Reliabilitas Soal Angket 

Untuk mencari reliabilitas instrumen angket digunakan rumus Alpha 

(Arikunto 2010: 239), yaitu sebagai berikut : 

  

  :  reliabilitas instrumen 

    :  banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

  :  jumlah varians butir 

 :  varians total 
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Setelah koefisien korelasi diperoleh, selanjutnya menginterpretasi besar 

koefisien dengan cara sebagai berikut: 

0,800 < r ≤ 1,00  :  tinggi 

0,600 < r ≤ 0,800 :  cukup 

0,400 < r ≤ 0,600 :  agak rendah 

0,200 < r ≤ 0,400 :  rendah 

0,000 < r ≤ 0,200  :  sangat rendah 

(Arikunto 2010: 89) 

3.5.2 Soal-soal Tes 

Soal-soal tes digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa yang diujikan 

pada akhir pembelajaran materi struktur bumi. Pembuatan soal didasarkan pada 

kompetensi dasar dalam silabus pembelajaran ilmu pengetahuan alam kelas V 

yang kemudian dijabarkan dalam kisi-kisi soal. Jumlah butir soal yang diperlukan 

dalam penelitian ini yaitu 20 butir soal pilihan ganda. Namun, karena soal harus 

diujicobakan terlebih dahulu untuk memperoleh instrumen yang valid dan 

reliabel, maka soal dibuat paralel yang setara, baik cakupan materi maupun 

tingkat kesukarannya. Jadi, soal dibuat sebanyak 40 butir soal pilihan ganda.  

Sebelum soal-soal tes dijadikan sebagai alat pengumpul data hasil belajar 

siswa, soal ditelaah terlebih dahulu oleh tim ahli untuk diuji validitas isinya. 

Setelah tim ahli memberikan rekomendasi tentang kelayakan soal dari segi 

validitas isinya, soal diujicobakan pada siswa diluar sampel atau diluar siswa 

kelas V SD Negeri Marga Ayu 01 Kabupaten Tegal. Uji coba dilakukan pada 

siswa kelas V SD Maarif NU Marga Ayu Kabupaten Tegal. Alasan kelas V SD 
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Maarif NU Marga Ayu Kabupaten Tegal dijadikan sebagai kelas uji coba soal-

soal tes karena lokasinya yang berdekatan dengan SD Negeri Marga Ayu 01 

sehinnga diharapkan memiliki kriteria yang sepadan. Setelah dilakukan uji coba, 

langkah-langkah dalam analisis data uji coba instrumen yaitu uji validitas, uji 

reliabilitas, analisis tingkat kesukaran, dan analisis daya pembeda butir soal. 

Berikut penjelasan selengkapnya mengenai analisis data tersebut. 

3.5.2.1 Uji Validitas Butir Soal 

Validitas didefinisikan sebagai ukuran seberapa cermat suatu tes 

melakukan fungsi ukurnya. Tes hanya dapat melakukan fungsinya dengan cermat 

kalau ada “sesuatu” yang diukurnya. Jadi, untuk dikatakan valid, tes harus 

mengukur sesuatu dan melakukannya dengan cermat, Mardapi 2004 dalam Harun 

Rasyid (2009: 133). 

Setelah data diperoleh dan ditabulasikan, maka pengujian validitas 

dilakukan dengan analisis faktor, yaitu mengkorelasikan antara skor item 

instrumen dengan skor total menggunakan rumus Pearson Product Moment 

sebagai berikut: 

 
Keterangan:  

rxy = koefisien korelasi  

∑X = jumlah skor item 

∑Y = jumlah skor total (seluruh item) 

n =  jumlah responden  

(Riduwan 2012: 98) 
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Selanjutnya dihitung dengan Uji-t. Rumus untuk Uji-t sebagai berikut: 

 
Keterangan: 

t =  nilai  

r =  koefisien korelasi hasil  

n =  jumlah responden 

(Riduwan 2012: 98) 

Setelah diperoleh nilai , selanjutnya adalah membandingkan antara nilai 

 dengan nilai . Dengan menetapkan taraf signifikan (α) = 5% dan 

derajat kebebasan (dk) = n 2, instrumen dikatakan valid jika > . 

Sebaliknya, instrumen dikatakan tidak valid jika . Uji validitas 

instrumen pada penelitian ini menggunakan bantuan program Statistical Product 

and Service Solution (SPSS) versi 17 dengan maksud untuk mempermudah proses 

perhitungan tanpa mempengaruhi hasil. 

3.5.2.2 Uji Reliabilitas Butir Soal 

Pengujian reliabilitas perangkat tes soal bentuk pilihan ganda dilakukan 

dengan menggunakan rumus Kuder dan Richardson KR-21 sebagai berikut: 

 

 
Keterangan: 

 =  reliabilitas internal seluruh instrumen 

k  =  jumlah item dalam instrumen 
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M =  mean skor total 

 =  varians total 

(Sugiyono 2011: 180). 

Setelah diperoleh hasil , selanjutnya, nilai  dikonsultasikan dengan 

harga kritik product moment dengan menetapkan taraf signifikansi 5%. Jika           

 > , maka instrumen dinyatakan reliabel. Sebaliknya, jika  ≤ , 

maka instrumen dinyatakan tidak reliabel. Pengujian reliabilitas instrumen soal 

uraian dibantu dengan menggunakan program SPSS versi 17. 

3.5.2.3 Analisis Tingkat Kesukaran Butir Soal 

Analisis tingkat kesulitan soal artinya mengkaji soal-soal tes dari segi 

kesulitannya sehingga dapat diperoleh soal-soal mana termasuk mudah, sedang, 

dan sukar (Rasyid dan Mansur 2009: 239). Bilangan yang menunjukkan sukar 

atau mudahnya suatu butir soal dinamakan indeks kesukaran, yang dilambangkan 

dengan P. Indeks kesukaran dihitung menggunakan rumus: 

 

Keterangan: 

P = indeks kesukaran 

B = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar 

JS = jumlah seluruh siswa peserta tes 

(Arikunto 2010: 208) 

Indeks kesukaran diklasifikasikan sebagai berikut: 

(1) Soal dengan P 1,00 sampai 0,30 adalah soal sukar 

(2) Soal dengan P 0,31 sampai 0,70 adalah soal sedang 
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(3) Soal dengan P 0,71 sampai 1,00 adalah soal mudah 

(Arikunto 2010: 210). 

3.5.2.4 Analisis Daya Pembeda Butir Soal 

Rasyid dan Mansyur (2009: 239), daya pembeda butir soal adalah 

kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai (prestasi 

tinggi) dengan siswa yang kurang pandai (prestasi rendah). Bilangan yang 

menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks diskriminasi (D). Daya 

pembeda butir soal pilihan ganda dihitung menggunakan rumus: 

 

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  =  = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PB  =   = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

(Arikunto 2010: 213-4). 

Klasifikasi daya pembeda butir soal adalah sebagai berikut: 

D  =  0,00 – 0,20  =  jelek (poor) 

D  =  0,21 – 0,40 =  cukup (satifactory) 



68 
 

 
 

D  =  0,41 – 0,70 =  baik (good) 

D  =  0,71 – 1,00  =  baik sekali (excellent) 

D  =  negatif, semuanya tidak baik, jadi semua butir soal yang mempunyai 

nilai D negatif sebaiknya tidak digunakan 

(Arikunto 2010: 218). 

 

3.6 Metode Analisis Data 

Analisis data dilakukan setelah semua data hasil penelitian terkumpul. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi deskripsi data, 

uji prasyarat analisis, dan analisis akhir. Untuk lebih jelasnya, akan dibahas pada 

penjelasan di bawah ini. 

3.6.1 Deskripsi Data 

Deskripsi data dilakukan dengan analisis deskriptif terhadap variabel-

variabel penelitian, baik variabel bebas maupun variabel terikat. Data tentang 

minat diperoleh melalui angket sementara data kuantitatif  berupa data nilai tes 

awal dan nilai hasil belajar (tes akhir). 

3.6.2 Uji Prasyarat Analisis 

Riduwan (2012: 119) menjelaskan bahwa uji prasyarat analisis dilakukan 

apabila peneliti menggunakan analisis parametris, maka harus dilakukan 

pengujian persyaratan analisis terhadap asumsi-asumsinya seperti homogenitas 

untuk uji perbedaan, normalitas, dan lineritas untuk uji korelasi dan regresi. Jadi, 

terdapat dua syarat untuk menggunakan statistik parametris yaitu data 
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berdistribusi normal dan homogen. Uji prasyarat analisis unuk penelitian ini 

meliputi uji normalitas dan uji homogenitas. 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Lilliefors dan dibantu 

dengan menggunakan program SPSS versi 17. Pengambilan keputusan uji dan 

penarikan simpulan diambil pada α = 5%. Data dinyatakan normal apabila 

nilainya di atas 0,05. Namun, apabila nilainya di bawah 0,05 maka 

diinterpretasikan sebagai tidak normal. 

3.6.2.2 Uji Homogenitas 

Abdurahman dkk (2011: 264), uji homogenitas merupakan uji perbedaan 

antara dua kelas, yaitu dengan melihat perbedaan varians kelasnya. Dengan 

demikian, pengujian homogenitas varians ini mengasumsikan bahwa skor setiap 

variabel memiliki varians yang homogen. 

Uji homogenitas yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan independent sample t test dengan metode Levene’s Test. yaitu 

untuk menguji signifikasi beda rata-rata dua kelas. Tes ini digunakan untuk 

menguji pengaruh satu variabel independent terhadap satu atau lebih variabel 

dependent (Trihendradi 2011: 96). Uji homogenitas ini dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS versi 17. Pengambilan keputusan dan penarikan 

simpulan diambil pada taraf signifikan 5%. Jika α > 0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa variannya sama (homogen). Namun, jika α ≤ 0,05 maka variannya berbeda 

(tidak homogen). 
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3.6.2.3 Uji Kesamaan Rata-rata 

Uji kesamaan rata-rata digunakan untuk mengetahui kesetaraan antara 

kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan menganalisis hasil UTS kedua kelas 

tersebut. Hasil uji ini akan menunjukkan setara atau tidaknya kelas-kelas yang 

terlibat dalam eksperimen sebelum perlakuan diberikan. Pengolahan data 

menggunakan SPSS versi 17 dengan metode Independent Samples T Test. Kriteria 

pengujian berdasarkan nilai signifikansi yang diperoleh. Jika  > 0,05, berarti 

kemampuan kedua kelas sampel setara dan tidak ada perbedaan kemampuan yang 

signifikan. 

3.6.3 Analisis Akhir (Pengujian Hipotesis) 

Analisis akhir digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh setelah 

dilakukan eksperimen. Analisis akhir ini untuk menguji hasil belajar IPA materi 

struktur bumi dari kedua kelas setelah masing-masing kelas diberi perlakuan yang 

berbeda. Jika hasil analisis uji normalitas menunjukkan data berdistribusi normal, 

maka menggunakan rumus uji-t. Berikut adalah rumus untuk uji-t. 

t =  

Keterangan:  

 =  rata-rata kelas kontrol 

 =  rata-rata kelas eksperimen 

 =  simpangan baku kelas kontrol 

 =  simpangan baku kelas eksperimen 

 =  varians kelas kontrol 
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 =  varians kelas eksperimen 

(Priyatno 2010: 32). 

Dengan taraf signifikan 5% dan dk = n1 + n2 – 2, jika - , 

maka Ho ditolak dan Ha diterima. Jika hasil analisis uji normalitas menunjukkan 

data berdistribusi tidak normal, maka analisis akhir menggunakan uji non 

parametris yaitu dengan Mann-Whitney U-Test. Adapun rumusnya yaitu sebagai 

berikut: 

 

 
 
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 2011: 153). 

Kedua rumus Mann-Whitney U-Test tersebut digunakan dalam perhitungan untuk 

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

digunakan untuk pengujian dan membandingkan dengan Utabel (Sugiyono 2011: 

153). Dengan menetapkan taraf signifikan 5%, jika Uhitung <Utabel , maka Ho 

ditolak dan Ha diterima.
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Data 

Deskripsi data yang akan disajikan dari hasil penelitian ini untuk 

memberikan gambaran secara umum mengenai penyebaran data hasil penelitian. 

Data yang diperoleh berupa data minat belajar dan hasil belajar siswa. Deskripsi 

data sebelum dan setelah penelitian dapat dibaca pada tabel 4.1 dan 4.2 berikut: 

Tabel 4.1 Deskripsi Data Sebelum Penelitian 

No. Kriteria Data 
Minat Belajar Siswa Hasil Belajar Siswa 
Kelas 

Eksperimen 
Kelas 

   Kontrol 
Kelas 

 Eksperimen 
Kelas 
Kontrol 

1. Rata-rata 69,27 69,35 70 69,6 
2. Median  69,4 68,75 70 70 
3. Modus 68,75 76,25 70 60,00 
4. Rentang 42,5 46,25 20,00 20,00 
5. Varians 119,55 121,5 45,65 60,25 
6. Standar Deviasi 10,93 11,03 6,76 7,76 
7. Nilai Terendah 47,5 47,5 60,00 60,00 
8. Nilai Tertinggi 90,00 93,75 80,00 80,00 

Tabel 4.2 Deskripsi Data Setelah Penelitian 

No. Kriteria Data 
Minat Belajar Siswa Hasil Belajar Siswa 
Kelas 

 Eksperimen 
Kelas 
Kontrol 

Kelas 
 Eksperimen 

Kelas 
   Kontrol 

1. Rata-rata 88,12 70,85 82,71 66,2 
2. Median  90,62 70,00 80,00 65,00 
3. Modus 91,25 71,25 70 70 
4. Rentang 26,67 36,67 41,34 41,33 
5. Varians 59,78 71,12 110,82 58,92 
6. Standar Deviasi 7,73 8,44 10.53 7,68 
7. Nilai Terendah 72,5 56,25 70 55 
8. Nilai Tertinggi 98,75 90,00 100 80 
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Dari deskripsi data minat dan hasil belajar siswa di atas, diperoleh rata-rata 

minat belajar siswa pada kelas eksperimen dan kontrol sebelum penelitian adalah 

69,35 dan 69,27. Sementara rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen dan 

kontrol sebelum penelitian adalah sebesar 70 dan 69,6. Hal ini menunjukkan 

bahwa siswa kelas kontrol maupun kelas eksperimen mempunyai minat dan 

kemampuan awal yang sepadan. Setelah penelitian dilaksanakan, diperoleh rata-

rata minat belajar siswa sebesar 88,12 dan 70,85. Hasil belajar siswa yang 

diperoleh kelas eksperimen dan kelas kontrol sebesar 82,71 dan 66,2. Hal ini 

menunjukkan minat belajar siswa baik di kelas kontrol maupun eksperimen 

mengalami peningkatan. Sementara untuk hasil belajar siswa setelah dilaksanakan 

penelitian, kelas eksperimen mengalami peningkatan tetapi tidak sama halnya 

pada kelas kontrol. 

 

4.2 Uji Prasyarat Instrumen 

Uji prasyarat instrumen dilakukan untuk menguji instrumen guna 

mendapatkan instrumen yang baik sebelum digunakan sebagai instrumen dalam 

penelitian. Uji prasyarat instrumen terdiri dari soal angket dan tes. Uji prasyarat 

instrumen soal angket meliputi uji validitas dan reliabilitas. Sementara uji 

prasyarat instrument soal tes meliputi uji validitas, uji reliabilitas soal, tingkat 

kesukaran, dan daya pembeda butir soal. Uji prasyarat instrumen tersebut 

selengkapnya akan dibahas pada penjelasan berikut. 
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4.2.1 Soal-soal Angket 

Uji prasyarat instrumen soal angket meliputi uji validitas dan reliabilitas. 

Berikut penjelasan selengkapnya mengenai analisis data tersebut. 

4.2.1.1 Uji Validitas Soal-soal Angket 

Sebelum instrumen digunakan untuk mengambil data dalam penelitian, 

terlebih dahulu dilakukan uji validitas instrumen, karena instrumen yang baik 

yaitu instrumen yang valid dan reliabel. Salah satu instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini berupa soal angket. Soal angket berbentuk pilihan ganda yang 

berjumlah 20 butir. Namun, untuk keperluan uji coba, soal angket dibuat sebanyak 

30 item. Hal tersebut guna mengantisipasi jika ada soal angket yang tidak valid, 

sehingga masih ada cadangan soal angket yang dapat digunakan. 

Setelah soal diujicobakan, maka dilakukan validitas soal-soal angket 

dengan menggunakan rumus Pearson Product Moment. Untuk perhitungannya, 

menggunakan bantuan program SPSS versi 17. Pengambilan keputusan pada uji 

validitas dilakukan dengan batasan rtabel dengan α = 5% dan uji dua sisi. Untuk 

batasan rtabel dengan jumlah (n) 37 diperoleh rtabel sebesar 0,325 pada tabel r.  Jika 

nilai korelasi setiap soal lebih dari batasan yang ditentukan, maka soal tersebut 

dianggap valid. Sebaliknya, jika nilai korelasi kurang dari batasan yang ditentukan 

maka soal dianggap tidak valid. Jadi, soal angket dikatakan valid, jika rhitung > 

0,325. Hasil uji coba soal angket pilihan ganda dapat dilihat pada lampiran 13. 

Sementara Output hasil validitas soal angket pilihan ganda menggunakan SPSS 17 

selengkapnya dapat  dibaca pada lampiran 14. Simpulan soal angket yang valid 
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dan tidak valid untuk soal angket pilihan ganda masing-masing dapat dibaca pada 

tabel 4.3 berikut: 

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Soal Angket 

Nomor 
Soal 

Pearson 
Correlations 

(r11) 
Keputusan Nomor 

Soal 

Pearson 
Correlations 

(r11) 
Keputusan 

1 0,595 Valid 16 0,679 Valid 
2 0,391 Valid 17 0,375 Valid 
3 0,383 Valid 18 0,455 Valid 
4 0,597 Valid 19 0,578 Valid 
5 0,643 Valid 20 0,153 Tidak Valid 
6 0,705 Valid 21 -0,148 Tidak Valid 
7 0,542 Valid 22 0,702 Valid 
8 0,476 Valid 23 0,515 Valid 
9 0,570 Valid 24 0,255 Tidak Valid 
10 0,585 Valid 25 0,570 Valid 
11 0,643 Valid 26 0,401 Valid 
12 0,337 Valid 27 0,390 Valid 
13 0,578 Valid 28 0,328 Valid 
14 0,665 Valid 29 0,339 Valid 
15 0,684 Valid 30 0,515 Valid 

Dari perhitungan data dengan menggunakan program SPSS versi 17, 

diperoleh soal angket yang valid berjumlah 27 dan yang tidak valid berjumlah 3. 

Soal angket yang valid yaitu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, dan 29, 30. 

4.2.1.2 Uji Reliabilitas Soal-soal Angket 

Setelah dilakukan uji validitas, selanjutnya dilakukan uji reliabilitas 

instrumen. Uji reliabilitas ini tidak dilakukan pada semua soal angket, melainkan 

hanya pada soal angket yang dinyatakan valid. Namun, untuk melihat perbedaan 

tingkat reliabilitas antara semua butir soal dan butir soal yang valid, maka peneliti 

melakukan uji reliabilitas pada semua soal angket, yaitu 30 soal angket serta pada 

soal angket yang valid, yaitu 27 soal angket. Pengujian reliabilitas soal angket 

menggunakan rumus Alpha yang dibantu dengan program SPSS versi 17.  
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Output hasil reliabilitas soal angket menggunakan SPSS versi 17 

selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 12. Simpulan uji reliabilitas soal angket 

dari 30 dan 27 soal angket dapat dibaca pada tabel 4.4 berikut: 

Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas Soal Angket 

Reliability Statistics       

Cronbach's 

Alpha N of Items

 Cronbach's 

Alpha N of Items

.863 30 .881 27

Dari hasil penghitungan menggunakan rumus Alpha dengan bantuan 

program SPSS versi 17, diperoleh nilai r11 untuk 30 dan 27 item angket masing-

masing yaitu 0,863 dan 0,881. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat reliabilitas 27 

soal angket yang valid lebih tinggi dibandingkan tingkat reliabilitas 30 soal 

angket.  

Setelah diperoleh nilai r11, selanjutnya membandingkan nilai r11 dengan 

rtabel. Untuk n = 37, diperoleh rtabel = 0,325. Dengan demikian, dari hasil                

r11 dibanding rtabel diperoleh r11 > rtabel, yaitu 0,881 > 0,344, maka semua soal 

angket yang valid dinyatakan sudah reliabel. 

4.2.2 Soal-soal Tes 

Uji prasyarat instrumen soal tes meliputi uji validitas, uji reliabilitas, 

analisis tingkat kesukaran butir soal dan Analisis daya pembeda butir soal. Berikut 

penjelasan selengkapnya mengenai analisis data tersebut. 

4.2.2.1 Uji Validitas Soal-soal Tes 

Setelah soal diujicobakan, maka dilakukan validitas butir soal tes dengan 

menggunakan rumus Pearson Product Moment. Untuk perhitungannya, 

Reliability Statistics
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menggunakan bantuan program SPSS versi 17. Pengambilan keputusan pada uji 

validitas dilakukan dengan batasan rtabel dengan α = 5% dan uji dua sisi. Untuk 

batasan rtabel dengan jumlah (n) 37 diperoleh rtabel sebesar 0,325 pada tabel r.  Jika 

nilai korelasi setiap soal lebih dari batasan yang ditentukan, maka soal tersebut 

dianggap valid. Sebaliknya, jika nilai korelasi kurang dari batasan yang ditentukan 

maka soal dianggap tidak valid. Jadi, soal dikatakan valid, jika rhitung > 0,325. 

Hsail uji coba soal pilihan ganda dapat dilihat pada lampiran 21. Sementara 

Output hasil validitas soal pilihan ganda menggunakan SPSS 17 selengkapnya 

dapat dibaca pada lampiran 22. Simpulan butir soal yang valid dan tidak valid 

untuk soal pilihan ganda dapat dibaca pada tabel 4.5 berikut: 

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Soal Tes 

Nomor 
Soal 

Pearson 
Correlations 

(r11) 
Keputusan Nomor 

Soal 

Pearson 
Correlations 

(r11) 
Keputusan 

1 -0,258 Tidak Valid 21 0,423 Valid 
2 0,057 Tidak Valid 22 0,382 Valid 
3 0,164 Tidak Valid 23 0,355 Valid 
4 0,068 Tidak Valid 24 0,413 Valid 
5 0,437 Valid 25 0,355 Valid 
6 0,396 Valid 26 0,164 Tidak Valid 
7 0,434 Valid 27 0,150 Tidak Valid 
8 -0,194 Tidak Valid 28 0,399 Valid 
9 -0,094 Tidak Valid 29 0,386 Valid 
10 0,393 Valid 30 0,559 Valid 
11 0,368 Valid 31 0,383 Valid 
12 0,448 Valid 32 0,448 Valid 
13 0,321 Tidak Valid 33 0,474 Valid 
14 0,469 Valid 34 0,074 Tidak Valid 
15 -0,003 Tidak Valid 35 0,508 Valid 
16 0,409 Valid 36 -0,043 Tidak Valid 
17 -0,216 Tidak Valid 37 0,517 Valid 
18 -0,338 Tidak Valid 38 0,487 Valid 
19 0,337 Valid 39 -0,004 Tidak Valid 
20 0,040 Tidak Valid 40 0,434 Valid 

Dari perhitungan data dengan menggunakan program SPSS versi 17, 

diperoleh soal pilihan ganda yang valid berjumlah 24 butir dan yang tidak valid 
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berjumlah 16 butir. Butir soal pilihan ganda yang valid yaitu nomor 5, 6, 7, 10, 

11, 12, 14, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, dan 40. 

4.2.2.2  Uji Reliabilitas Soal-soal Tes 

Uji reliabilitas ini tidak dilakukan pada semua soal tes, melainkan hanya 

pada soal tes yang dinyatakan valid. Namun, untuk melihat perbedaan tingkat 

reliabilitas antara semua butir soal dan butir soal yang valid, maka peneliti 

melakukan uji reliabilitas pada semua soal tes, yaitu 40 butir soal, serta pada soal 

soal tes yang valid, yaitu 24 butir soal tes. Pengujian reliabilitas soal tes 

menggunakan rumus Kuder dan Richardson (KR-21).  

Uji reliabilitas soal tes dari 40 butir soal dengan k = 40, M = 15, dan Vt = 

40,76 diperoleh nilai r11 0,793. Sementara untuk soal tes dari 24 butir soal dengan 

k = 24, M = 15,25 dan Vt = 36,196 diperoleh nilai r11 0,892. Hal ini menunjukkan 

bahwa tingkat reliabilitas 24 butir soal yang valid lebih tinggi dibandingkan 

tingkat reliabilitas 40 butir soal.  

Setelah diperoleh nilai r11, selanjutnya membandingkan nilai r11 dengan 

rtabel. Untuk n = 37, diperoleh rtabel = 0,325. Dengan demikian, dari hasil              

r11 dibanding rtabel diperoleh r11 > rtabel, yaitu 0,892 > 0,325, maka semua butir soal 

tes yang valid dinyatakan sudah reliabel. 

4.2.2.3 Analisis Tingkat Kesukaran Butir Soal 

Analisis tingkat kesukaran butir soal dilakukan untuk mengetahui butir 

soal yang tergolong mudah, sedang, dan sukar. Untuk mengetahui tingkat 

kesukaran soal dilakukan perhitungan dengan membandingan banyaknya jumlah 

siswa yang menjawab soal dengan benar pada setiap butir soal dibandingkan 
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dengan jumlah peserta tes. Hasil perhitungan tingkat kesukaran butir soal tes 

dapat dibaca pada tabel 4.6 berikut: 

Tabel 4.6 Analisis Tingkat Kesukaran Butir Soal Tes 

No. 
Soal ∑ Xi Smi P Kriteria No. 

Soal ∑ Xi Smi P Kriteria 

1 27 1 0,73 Mudah 21 27 1 0,73 Mudah 
2 28 1 0,76 Mudah 22 27 1 0,73 Mudah 
3 27 1 0,73 Mudah 23 27 1 0,73 Mudah 
4 14 1 0,38 Sedang 24 26 1 0,70 Sedang
5 27 1 0,73 Mudah 25 27 1 0,73 Mudah 
6 27 1 0,73 Mudah 26 27 1 0,73 Sedang
7 10 1 0,27 Sukar 27 16 1 0,43 Sedang 
8 19 1 0,51 Sedang 28 15 1 0,41 Sedang 
9 12 1 0,32 Sedang 29 19 1 0,51 Sedang
10 23 1 0,62 Sedang 30 15 1 0,41 Sedang
11 11 1 0,30 Sukar 31 6 1 0,16 Sukar 
12 21 1 0,57 Sedang 32 12 1 0,32 Sedang 
13 16 1 0,43 Sedang 33 12 1 0,32 Sedang
14 9 1 0,24 Sukar 34 2 1 0,05 Sukar 
15 11 1 0,30 Sukar 35 9 1 0,24 Sukar 
16 12 1 0,32 Sedang 36 12 1 0,32 Sedang 
17 17 1 0,46 Sedang 37 14 1 0,38 Sedang 
18 9 1 0,24 Sukar 38 11 1 0,30 Sukar 
19 13 1 0,35 Sedang 39 12 1 0,32 Sedang 
20 10 1 0,27 Sukar 40 11 1 0,30 Sukar 

Berdasarkan tabel analisis tingkat kesukaran soal, dapat dilihat bahwa 9 

butir soal memiliki kriteria mudah, 21 butir soal memiliki kriteria sedang, serta 10 

butir soal memiliki kriteria sukar. 

4.2.2.4 Analisis Daya Pembeda Butir Soal 

Analisis daya pembeda butir soal dilakukan untuk mengkaji butir-butir 

soal dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan soal dalam membedakan siswa 

yang berkemampuan tinggi dan siswa yang berkemampuan rendah. Indeks daya 

pembeda butir soal dihitung atas dasar pembagian siswa menjadi dua kelompok, 

yaitu kelompok atas yang merupakan siswa berkemampuan tinggi dan kelompok 
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bawah yang merupakan siswa berkemampuan rendah. Kemampuan tersebut 

ditunjukkan oleh jumlah skor yang diperoleh masing-masing siswa. Hasil 

perhitungan daya pembeda butir soal pilihan ganda dapat dibaca pada tabel 4.7 

berikut: 

Tabel 4.7 Analisis Daya Pembeda Butir Soal Tes 

No. 
Soal ∑A ∑B D Kriteria No. 

Soal ∑A ∑B D Kriteria 

1 11 16 -0,3 Jelek 21 17 10 0,37 Cukup 
2 14 14 0 Jelek Sekali 22 17 10 0,37 Cukup 
3 15 12 0,16 Jelek 23 17 10 0,37 Cukup 
4 8 6 0,11 Jelek 24 15 11 0,21 Cukup 
5 18 9 0,47 Baik 25 17 10 0,37 Cukup 
6 16 11 0,26 Cukup 26 16 11 0,26 Cukup 
7 8 2 0,32 Cukup 27 9 7 0,11 Jelek 
8 7 12 -0,3 Jelek Sekali 28 11 4 0,37 Cukup 
9 6 6 0 Jelek Sekali 29 14 5 0,47 Baik 
10 14 8 0,32 Cukup 30 12 3 0,47 Baik 
11 9 2 0,37 Cukup 31 5 1 0,21 Cukup 
12 15 6 0,47 Baik 32 9 3 0,32 Cukup 
13 7 9 -0,1 Jelek Sekali 33 9 3 0,32 Cukup 
14 9 0 0,47 Baik 34 1 1 0 Jelek Sekali
15 5 6 -0,1 Jelek Sekali 35 8 1 0,37 Cukup 
16 8 4 0,21 Cukup 36 7 5 0,11 Jelek 
17 6 11 -0,3 Jelek Sekali 37 11 3 0,42 Baik 
18 2 7 -0,3 Jelek Sekali 38 10 1 0,47 Baik 
19 10 3 0,37 Cukup 39 6 6 0 Jelek Sekali
20 7 3 0,21 Cukup 40 9 2 0,37 Cukup 

Berdasarkan tabel hasil analisis daya pembeda butir soal, dapat dibaca 

bahwa soal yang layak untuk digunakan berjumlah 26 butir soal karena memiliki 

kriteria cukup dan baik. Sementara soal yang tidak layak berjumlah 14 butir soal 

pilihan ganda karena memiliki kriteria jelek dan jelek sekali.  

Setelah dilakukan uji prasyarat instrumen, yang meliputi uji validitas,  uji 

reliabilitas, analisis tingkat kesukaran, dan analisis daya pembeda, maka diperoleh 

butir soal yang layak untuk digunakan untuk dijadikan sebagai hasil belajar atau 



82 
 

 
 

tes akhir berjumlah 26 butir yaitu soal nomor 5,6,7, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, dan 40. Rekapitulasi hasil uji 

prasyarat instrumen selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 13. 

 

4.3 Hasil Penelitian 

Subbab ini akan menjelaskan kumpulan data berdasarkan penelitian yang 

telah dilaksanakan. Data hasil penelitian di kelas V SD Negeri Marga Ayu 01 

Kabupaten Tegal pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam materi struktur 

bumi meliputi data sebelum penelitian dan data setelah penelitian. Data hasil 

penelitian dijelaskan lebih rinci sebagai berikut: 

4.3.1 Data Sebelum Penelitian 

Data sebelum penelitian ini berupa data minat dan hasil belajar siswa 

sebelum dilakukan penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan 

tujuan untuk mengetahui kedua sampel yang digunakan memiliki kemampuan 

yang setara. Berikut penjelasan selengkapnya mengenai data sebelum penelitian. 

4.3.1.1 Data Minat Belajar 

Data minat belajar siswa berupa nilai yang diperoleh dari hasil pemberian 

angket minat kepada siswa sebelum dilakukan penelitian. Kisi-kisi dan angket 

minat kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum penelitian dapat dibaca pada 

lampiran 9 dan 10. Nilai angket minat awal atau minat belajar kelas eksperimen 

dan kelas kontrol sebelum penelitian dapat dibaca pada lampiran 27 dan 28. 

Distribusi frekuensi data nilai minat belajar kelas eksperimen sebelum penelitian 

dapat dibaca pada tabel 4.8 berikut : 
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Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Nilai Minat Belajar Kelas Eksperimen  
Sebelum Penelitian 
No Kelas Kelas Interval Frekuensi 

1 47,50-55,49 3 
2 55,50-63,49 4 
3 63,50-71,49 8 
4 71,50-79,49 4 
5 79,50-87,49 4 
6 87,50-95,49 1 

Jumlah 24 
 

Berdasarkan tabel 4.8 tersebut, selanjutnya dapat dibuat diagram distribusi 

frekuensi nilai minat belajar kelas eksperimen sebelum penelitian sebagai berikut: 

 

Diagram 4.1 Distribusi Frekuensi Nilai Minat Belajar Kelas Eksperimen 
 Sebelum Penelitian 
 

Distribusi frekuensi data nilai minat belajar kelas kontrol sebelum 

penelitian dapat dibaca pada tabel 4.9 berikut: 

Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Nilai Minat Belajar Kelas Kontrol 
 Sebelum Penelitian  
No Kelas Kelas Interval Frekuensi 

1 47,50-55,49 3 
2 55,50-63,49 3 
3 63,50-71,49 10 
4 71,50-79,49 6 
5 79,50-87,49 2 
6 87,50-95,49 1 
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Jumlah 25 
Berdasarkan tabel 4.9 tersebut, selanjutnya dapat dibuat diagram distribusi 

frekuensi nilai minat belajar kelas kontrol sebelum penelitian sebagai berikut: 

 

Diagram 4.2 Distribusi Frekuensi Nilai Minat Belajar Kelas Kontrol 
  Sebelum Penelitian 
 

Berdasarkan distribusi frekuensi nilai minat belajar siswa sebelum 

penelitian pada kelas eksperimen, diperoleh nilai tertinggi 90 dan nilai terendah 

47,5 sedangkan pada kelas kontrol diperoleh nilai tertinggi 93,75 dan nilai 

terendah 47,5. Sementara rata-rata nilai untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol 

masing-masing yaitu 69,27 dan 69,35. Adapun selisih rata-rata nilai minat belajar 

sebelum penelitian kelas eksperimen dan kelas kontrol yaitu 0,08. Hal ini 

menunjukkan bahwa kedua kelas tersebut memiliki kemampuan yang sama dari 

segi minat belajar karena tidak ada perbedaan yang siginifikan.  

4.3.1.2 Data Hasil Belajar 

Data hasil belajar siswa sebelum  penelitian diperoleh dari hasil nilai UTS. 

Nilai UTS kelas eksperimen dan kontrol selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 
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29 dan 30. Distribusi frekuensi data nilai hasil belajar kelas eksperimen sebelum 

penelitian dapat dibaca pada tabel 4.10 berikut: 

Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi Nilai Hasil Belajar Kelas Eksperimen  
Sebelum Penelitian 
No Kelas Kelas Interval Frekuensi 

1 60-64 4 
2 65-69 5 
3 70-74 6 
4 75-79 5 
5 80-84 4 

Jumlah 24 
 

Berdasarkan tabel 4.10 tersebut, maka selanjutnya dapat dibuat diagram 

sebagai berikut: 

 

Diagram 4.3 Distribusi Frekuensi Nilai Hasil Belajar Kelas Eksperimen 
Sebelum Penelitian 
 

Distribusi frekuensi data nilai hasil belajar kelas kontrol sebelum 

penelitian dapat dibaca pada tabel 4.11 berikut: 

Tabel 4.11 Distribusi Frekuensi Nilai Hasil Belajar Kelas Kontrol Sebelum  
 Penelitian 

No Kelas Kelas Interval Frekuensi 
1 60-64 7 
2 65-69 3 
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3 70-74 5 
4 75-79 6 
5 80-84 3 
6 85-89 1 

Jumlah 25 
Berdasarkan tabel 4.11 tersebut, selanjutnya dapat dibuat diagram 

distribusi frekuensi nilai hasil belajar kelas kontrol sebelum penelitian sebagai 

berikut: 

 

Diagram 4.4 Distribusi Frekuensi Nilai Hasil Belajar Kelas Kontrol 
 Sebelum Penelitian 

Berdasarkan distribusi frekuensi nilai hasil belajar siswa sebelum 

penelitian pada kelas eksperimen, diperoleh nilai tertinggi 80 dan nilai terendah 

60, sedangkan pada kelas kontrol diperoleh nilai tertinggi 85 dan nilai terendah 

60. Sementara rata-rata nilai untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol masing-

masing yaitu 70,00 dan 69,60. Selisih rata-rata nilai hasil belajar sebelum 

penelitian kedua kelas tersebut yaitu 0,4. Hal ini menunjukkan bahwa kedua kelas 
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tersebut memiliki kemampuan yang sama dari segi hasil belajar karena tidak ada 

perbedaan yang siginifikan.  

4.3.2 Data Setelah Penelitian 

Data setelah penelitian ini berupa data minat dan hasil belajar siswa 

setelah dilakukan penelitian. Berikut penjelasan selengkapnya mengenai data 

setelah penelitian penelitian. 

4.3.2.1 Data Minat Belajar 

Data minat belajar siswa setelah penelitian diperoleh dari hasil angket 

minat akhir setelah kelas eksperimen dan kelas kontrol mendapatkan perlakuan 

yang berbeda pada saat pembelajaran. Angket minat akhir berisi pertanyaan- 

pertanyaan tentang minat siswa belajar IPA yang berjumlah 20 butir pertanyaan 

berbentuk pilihan ganda. Angket yang digunakan merupakan angket yang sudah 

teruji validitas dan reliabilitasnya. Nilai minat belajar kelas eksperimen dan kelas 

kontrol setelah penelitian selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 31 dan 32. 

Distribusi frekuensi data nilai minat belajar kelas eksperimen sebelum penelitian 

dapat dibaca pada tabel 4.12 berikut: 

Tabel 4.12 Distribusi Frekuensi Nilai Minat Belajar Kelas Eksperimen 
 Setelah Penelitian  

 No Kelas Kelas Interval Frekuensi 
1 69,5-74,4 2 
2 74,5-79,4 2 
3 79,5-84,4 1 
4 84,5-89,4 5 
5 89,5-94,4 10 
6 94,5-99,4 4 

Jumlah 24 
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Berdasarkan tabel 4.12 tersebut, selanjutnya dapat dibuat diagram 

distribusi frekuensi nilai minat belajar kelas eksperimen setelah penelitian sebagai 

berikut: 

 

Diagram 4.5 Distribusi Frekuensi Nilai Minat Belajar Kelas Eksperimen 
 Setelah Penelitian 

Distribusi frekuensi data nilai minat belajar kelas kontrol setelah penelitian 

dapat dibaca pada tabel 4.13 berikut: 

Tabel 4.13 Distribusi Frekuensi Nilai Minat Belajar Kelas Kontrol 
 Setelah Penelitian 
  
No Kelas Kelas Interval Frekuensi 

1 56,25-64,24 5 
2 64,25-72,24 11 
3 72,25-80,24 6 
4 80,25-88,24 1 
5 88,25-96,24 2 

Jumlah 25 
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Berdasarkan tabel 4.13 tersebut, selanjutnya dapat dibuat diagram 

distribusi frekuensi nilai minat belajar kelas kontrol setelah penelitian sebagai 

berikut: 

 

Diagram 4.6 Distribusi Frekuensi Nilai Minat Belajar Kelas Kontrol 
Setelah Penelitian 

Berdasarkan distribusi frekuensi nilai minat belajar siswa setelah 

penelitian pada kelas eksperimen, diperoleh nilai tertinggi 98,75 dan nilai 

terendah 72,5 sedangkan pada kelas kontrol diperoleh nilai tertinggi 90 dan nilai 

terendah 56,25. Sementara rata-rata nilai untuk kelas eksperimen dan kelas 

kontrol masing-masing yaitu 88,12 dan 70,85. Selisih rata-rata nilai hasil belajar 

setelah penelitian kedua kelompok tersebut yaitu 17,27. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara minar belajar siswa pada kelas 

eksperimen dan minat belajar siswa pada kelas kontrol.  

4.3.2.2 Data Hasil Belajar 
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Data hasil belajar siswa setelah penelitian diperoleh dari hasil tes akhir 

atau tes formatif setelah kelas eksperimen dan kelas kontrol mendapatkan 

perlakuan yang berbeda pada saat pembelajaran. Tes akhir berisi soal-soal 

mengenai materi struktur bumi yang berjumlah 20 butir soal pilihan ganda. Soal 

yang digunakan merupakan soal yang sudah teruji validitas, reliabilitas, tingkat 

kesukaran, dan daya pembedanya. Nilai tes akhir atau hasil belajar kelas 

eksperimen dan kelas kontrol setelah penelitian selengkapnya dapat dibaca pada 

lampiran 34 dan 35. Distribusi frekuensi data nilai hasil belajar kelompok 

eksperimen sebelum penelitian dapat dibaca pada tabel 4.14 berikut: 

Tabel 4.14 Distribusi Frekuensi Nilai Hasil Belajar Kelas Eksperimen  
Setelah Penelitian 
No Kelas Kelas Interval Frekuensi 

1 65-70 6 
2 71-76 3 
3 77-82 4 
4 83-88 2 
5 89-94 3 
6 95-100 6 

Jumlah 24 
 
Berdasarkan tabel 4.14 tersebut, dibuat diagram distribusi frekuensi nilai 

hasil belajar kelas eksperimen setelah penelitian sebagai berikut: 
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Diagram 4.7 Distribusi Frekuensi Nilai Hasil Belajar Kelas Eksperimen 

 Setelah Penelitian 

Distribusi frekuensi data nilai hasil belajar kelas kontrol setelah penelitian 

dapat dibaca pada tabel 4.15 berikut: 

Tabel 4.15 Distribusi Frekuensi Nilai Hasil Belajar Kelas Kontrol 
 Setelah Penelitian 

No Kelas Kelas Interval Frekuensi 
1 55-59 4 
2 60-64 5 
3 65-69 4 
4 70-74 7 
5 75-79 3 

Jumlah 24 
 

Berdasarkan tabel 4.15 di atas, selanjutnya dapat dibuat diagram distribusi 

frekuensi nilai hasil belajar kelas kontrol setelah penelitian sebagai berikut: 
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Diagram 4.8 Distribusi Frekuensi Nilai Hasil Belajar Kelas Kontrol 

 Setelah Penelitian 

Berdasarkan distribusi frekuensi nilai hasil belajar siswa setelah penelitian 

pada kelas eksperimen, diperoleh nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 70, 

sedangkan pada kelas kontrol diperoleh nilai tertinggi 80 dan nilai terendah 55. 

Sementara rata-rata nilai untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol masing-masing 

yaitu 82,71 dan 66,2. Selisih rata-rata nilai hasil belajar setelah penelitian kedua 

kelas tersebut yaitu 16,51. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan antara hasil belajar siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.  

 

4.4 Uji Prasyarat Analisis 

Sebelum dilakukan analisis akhir, maka perlu dilakukan pengujian 

prasyarat pada data yang telah diperoleh kelas eksperimen dan kelas kontrol. Uji 

prasyarat analisis dalam penelitian ini meliputi pengujian data minat dan hasil 
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belajar siswa, baik sebelum maupun setelah penelitian. Berikut penjelasan 

selengkapnya mengenai uji prasyarat analisis minat dan hasil belajar siswa. 

4.4.1 Data Sebelum Penelitian 

Analisis data sebelum penelitian meliputi uji normalitas, uji homogenitas, 

dan uji kesamaan rata-rata. Hasil analisis data sebelum penelitian dijelaskan 

sebagai berikut: 

4.4.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah kondisi awal data 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan 

bantuan program SPSS versi 17 melalui uji Liliefors. Data dinyatakan 

berdistribusi normal apabila α > 0,05 pada kolom Kolmogorof-Smirnov. Berikut 

penjelasan selengkapnya mengenai uji normalitas data sebelum penelitian. 

4.4.1.1.1  Data Minat Belajar 

Output hasil uji normalitas data minat belajar siswa sebelum penelitian 

yang dihitung menggunakan bantuan program SPSS versi 17 dapat dibaca pada 

tabel 4.16 berikut: 

Tabel 4.16 Hasil Uji Normalitas Data Minat Belajar Siswa Sebelum Penelitian 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

Minat AwalEksperimen .106 24 .200* .984 24 .952 
Minat sAwalKontrol .114 24 .200* .983 24 .939 
a. Lilliefors Significance Correction 
*. This is a lower bound of the true significance. 

Dari tabel 4.16, pada kolom Kolmogorov-Smirnov dapat dipahami bahwa 

nilai signifikansi kelas eksperimen dan kelas kontrol masing-masing sebesar 
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0,200. Jadi, dapat disimpulkan bahwa data minat belajar siswa sebelum penelitian 

berdistribusi normal karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05. 

4.4.1.1.2 Data Hasil Belajar 

Output hasil uji normalitas data hasil belajar siswa sebelum penelitian 

yang dihitung menggunakan bantuan program SPSS versi 17 dapat dibaca pada 

tabel 4.17 berikut: 

Tabel 4.17 Hasil Uji Normalitas Data Hasil Belajar Siswa Sebelum Penelitian 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

NilaiUTSEksperimen .145 24 .200* .911 24 .036
NilaiUTSKontrol .176 24 .054 .901 24 .022
a. Lilliefors Significance Correction 
*. This is a lower bound of the true significance. 

Dari tabel 4.17, pada kolom Kolmogorov-Smirnov dapat diketahui bahwa 

nilai signifikansi kelas eksperimen dan kelas kontrol masing-masing sebesar 0,200 

dan 0,054. Jadi, dapat disimpulkan bahwa data hasil belajar siswa sebelum 

penelitian berdistribusi normal karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05. 

4.4.1.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah varian populasi 

data kelas eksperimen dan kelas kontrol sama atau tidak. Uji homogenitas pada 

penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS versi 17 melalui uji 

Independent Sampel T Test. Data dinyatakan homogen atau memiliki varian yang 

sama apabila α > 0,05 pada kolom Levene’s Test  for Equality of Variances. 
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Berikut penjelasan selengkapnya mengenai uji homogenitas data sebelum 

penelitian. 

4.4.1.2.1 Data Minat Belajar 

Output hasil uji homogenitas data minat belajar siswa sebelum penelitian 

yang dihitung menggunakan bantuan program SPSS versi 17 dapat dibaca pada 

tabel 4.18 berikut: 

Tabel 4.18 Hasil Uji Homogenitas Data Minat Belajar Siswa Sebelum  
Penelitian 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means

   
  

F Sig. t df 
Nilai Equal variances assumed .004 .952           -.025           47 

Equal variances not assumed             -.025           46.947

  
Dari tabel 4.24, pada kolom Levene’s Test for Equality of Variances dapat 

diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,952. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

kelas eksperimen dan kelas kontrol bersifat homogen dari segi minat belajar 

karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05. 

 

4.4.1.2.2 Data Hasil Belajar 

Output hasil uji homogenitas data hasil belajar siswa sebelum penelitian 

yang dihitung menggunakan bantuan program SPSS versi 17 dapat dibaca pada 

tabel 4.19 berikut: 

Tabel 4.19 Hasil Uji Homogenitas Data Hasil Belajar Siswa Sebelum Penelitian 

Independent Samples Test 
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  Levene's Test for Equality 
of Variances t-test for Equality of Means

   
  F Sig. t df 
Nilai Equal variances assumed             .996              .324              .296           46 

Equal variances not assumed              .296           45.010

Dari tabel 4.19, pada kolom Levene’s Test for Equality of Variances dapat 

diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,324. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

kelas eksperimen dan kelas kontrol bersifat homogen dari segi hasil belajar karena 

nilai signifikansinya lebih dari 0,05. 

4.4.1.3 Uji Kesamaan Rata-rata 

Uji kesamaan rata-rata dilakukan untuk mengetahui apakah kedua sampel 

memiliki kemampuan awal yang sama atau tidak. Uji kesamaan rata-rata pada 

penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS versi 17 melalui uji 

Independent Sampel T Test. Data dinyatakan memiliki kesamaan rata-rata apabila 

α > 0,05 pada kolom t-test for Equality of Means. Berikut penjelasan 

selengkapnya mengenai uji kesamaan rata-rata yang dilakukan pada data minat 

dan hasil belajar siswa. 

4.4.1.3.1 Data Minat Belajar 

Output hasil uji kesamaan rata-rata data minat belajar siswa sebelum 

penelitian yang dihitung menggunakan bantuan program SPSS versi 17 dapat 

dibaca pada tabel 4.20 berikut: 

Tabel 4.20 Hasil Uji Kesamaan Rata-rata Data Minat Belajar Siswa Sebelum 
 Penelitian 

Independent Samples Test 
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  t-test for Equality of Means 

   
  

Sig. (2-tailed) Mean Difference
Std. Error 
Difference 

Nilai Equal variances assumed .980 -.07917 3.13763

Equal variances not assumed .980 -.07917 3.13710

Dari tabel 4.20, pada kolom t-test for Equality of Means dapat dipahami 

bahwa nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,890. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki kesamaan rata-rata dari segi 

minat belajar karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05. 

4.4.1.3.2 Data Hasil Belajar 

Output hasil uji kesamaan rata-rata data hasil belajar siswa sebelum 

penelitian yang dihitung menggunakan bantuan program SPSS versi 17 dapat 

dibaca pada tabel 4.21 berikut: 

Tabel 4.21 Hasil Uji Kesamaan Rata-rata Data Hasil Belajar Siswa Sebelum 
  Penelitian 

Independent Samples Test 

  t-test for Equality of Means 

   
  

Sig. (2-tailed) Mean Difference 
Std. Error 
Difference 

Nilai Equal variances assumed .769 .625 2.113

Equal variances not assumed .769 .625 2.113

Dari tabel 4.21, pada kolom t-test for Equality of Means dapat diketahui 

bahwa nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,769. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki kesamaan rata-rata dari segi 

hasil belajar karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05. 

4.4.2 Data Setelah Penelitian 
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Analisis data setelah penelitian meliputi uji normalitas dan uji 

homogenitas. Hasil analisis data setelah penelitian dijelaskan sebagai berikut: 

4.4.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas data setelah penelitian melalui langkah yang sama seperti 

uji normalitas data sebelum penelitian, yaitu menggunakan bantuan program 

SPSS versi 17 melalui uji Liliefors. Data dinyatakan berdistribusi normal apabila 

α > 0,05 pada kolom Kolmogorof-Smirnov. Berikut penjelasan selengkapnya 

mengenai uji normalitas data setelah penelitian. 

4.4.2.1.1  Data Minat Belajar 

Output hasil uji normalitas data minat belajar siswa setelah penelitian yang 

dihitung menggunakan bantuan program SPSS versi 17 dapat dibaca pada tabel 

4.22 berikut: 

Tabel 4.22 Hasil Uji Normalitas Data Minat Belajar Siswa Setelah Penelitian 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

MinatAkhirEksperimen .165 24 .090 .907 24 .030 
MinatAkhirKontrol .130 24 .200 .945 24 .212 
a. Lilliefors Significance Correction 
*. This is a lower bound of the true significance. 

Dari tabel 4.22 pada kolom Kolmogorov-Smirnov dapat diketahui bahwa 

nilai signifikansi kelas eksperimen dan kelas kontrol masing-masing sebesar 0,090 

dan 0,200. Jadi, dapat disimpulkan bahwa data minat belajar siswa setelah 

penelitian berdistribusi normal karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05. 

4.4.2.1.2 Data Hasil Belajar 
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Output hasil uji normalitas data hasil belajar siswa setelah penelitian yang 

dihitung menggunakan bantuan program SPSS versi 17 dapat dibaca pada tabel 

4.23 berikut: 

Tabel 4.23 Hasil Uji Normalitas Data Hasil Belajar Siswa Setelah Penelitian 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

TesAkhirEksperimen .143 24 .200* .896 24 .017
TesAkhirKontrol .170 25 .061 .930 25 .085
a. Lilliefors Significance Correction 
*. This is a lower bound of the true significance. 

Dari tabel 4.23, pada kolom Kolmogorov-Smirnov dapat diketahui bahwa 

nilai signifikansi kelas eksperimen dan kelas kontrol masing-masing sebesar 0,200 

dan 0,061. Jadi, dapat disimpulkan bahwa data hasil belajar siswa setelah 

penelitian berdistribusi normal karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05. 

4.4.2.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas data setelah penelitian melalui langkah yang sama seperti 

uji homogenitas data sebelum penelitian, yaitu menggunakan bantuan program 

SPSS versi 17 melalui uji Independent Sampel T Test. Data dinyatakan homogen 

atau memiliki varian yang sama apabila α > 0,05 pada kolom Levene’s Test       

for Equality of Variances. Berikut penjelasan selengkapnya mengenai uji 

homogenitas data setelah penelitian yang dilakukan pada data minat dan hasil 

belajar siswa. 

4.4.2.2.1 Data Minat Belajar 
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Output hasil uji homogenitas data hasil belajar siswa sebelum penelitian 

yang dihitung menggunakan bantuan program SPSS versi 17 dapat dibaca pada 

tabel 4.24 berikut: 

Tabel 4.24 Hasil Uji Homogenitas Data Minat Belajar Siswa Setelah  
 Penelitian 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality 
of Variances t-test for Equality of Means

  F Sig. t df 

Nilai Equal variances assumed .001 .969 7.476 47

Equal variances not assumed   7.486 46.979

Dari tabel 4.24, pada kolom Levene’s Test for Equality of Variances dapat 

diketahui bahwa nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,969. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa kelas eksperimen dan kelas kontrol bersifat homogen dari segi 

minat belajar karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05. 

4.4.2.2.2 Data Hasil Belajar 

Output hasil uji homogenitas data hasil belajar siswa kelas eksperimen dan 

kelas kontrol setelah penelitian yang dihitung menggunakan bantuan program 

SPSS versi 17 dapat dibaca pada tabel 4.25 berikut: 

Tabel 4.25 Hasil Uji Homogenitas Data Hasil Belajar Siswa Setelah Penelitian 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality 
of Variances t-test for Equality of Means

  F Sig. t df 

Nilai Equal variances assumed 4.791 .034 6.291 47

Equal variances not assumed   6.251 41.987

Dari tabel 4.25, pada kolom Levene’s Test for Equality of Variances dapat 

diketahui bahwa nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,034. Jadi, dapat 
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disimpulkan bahwa kelas eksperimen dan kelas kontrol bersifat tidak homogen 

dari segi hasil belajar karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05. 

 

4.5 Analisis Akhir (Pengujian Hipotesis) 

Setelah dilakukan uji prasyarat analisis terhadap data yang diperoleh, 

diketahui data minat belajar berdistribusi normal dan homogen. Sementara data 

hasil belajar berdistribusi normal dan tidak homogen  Oleh karena itu, pengujian 

hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji-t tipe Independent Samples T Test. 

Pada uji homogenitas dapat diketahui bahwa data minat belajar bersifat homogen, 

sehingga hasil uji hipotesis pada output hasil perhitungan SPSS dapat dibaca pada 

kolom Equal variances assumed. Sementara data hasil belajar bersifat tidak 

homogen sehingga hasil uji hipotesis pada output hasil perhitungan SPSS dapat 

dibaca pada kolom Equal variances not assumed. Jika  atau α < 

0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Namun, jika  atau α > 

0,05, maka Ho tidak ditolak dan Ha tidak diterima. Dengan dk = n1 + n2 – 2 = 24 + 

25 - 2 = 47 dan α = 5% untuk uji dua sisi, diketahui harga ttabel = 2,012. Berikut 

penjelasan selengkapnya mengenai uji hipotesis yang dilakukan pada data minat 

dan hasil belajar siswa. 

4.5.1 Data Minat Belajar 

Setelah data minat belajar siswa telah dinyatakan berdistribusi normal dan 

homogen, langkah selanjutnya yaitu pengujian hipotesis akhir. Hipotesis dalam 

penelitian ini yaitu: 

(1) Ho1 :  Minat belajar siswa pada materi struktur bumi yang diajar dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe teams games 
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tournament tidak lebih tinggi dari pada yang diajar dengan 

pembelajaran konvensional. 

(2) Ha1 :  Minat belajar siswa pada materi struktur bumi yang diajar dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe teams games 

tournament lebih tinggi dari pada yang diajar dengan pembelajaran 

konvensional. 

Output hasil uji hipotesis data minat belajar siswa yang dihitung 

menggunakan bantuan program SPSS versi 17 dapat dibaca pada tabel 4.26 

berikut: 

Tabel 4.26 Hasil Uji Hipotesis Data Minat Belajar 

Independent Samples Test 

  t-test for Equality of Means 

  
 

 95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference Lower Upper 

Nilai Equal variances 
assumed 

7.476 47 .000 16.61458 2.22226 12.14397 21.08519

Equal variances 
not assumed 

7.486 46.979 .000 16.61458 2.21935 12.14978 21.07938

 
Dari tabel 4.32, pada kolom Equal variances assumed dapat dipahami 

bahwa nilai thitung = 7,476 dan signifikansi sebesar 0,000. Hal ini berarti thitung > 

ttabel, yaitu 7,476 > 2,012 dan signifikannya kurang dari 0,05, yaitu 0,000 < 0,05. 

Mengacu pada ketentuan pengambilan keputusan uji hipotesis di muka, maka Ho 

ditolak dan Ha diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan minat 

belajar siswa pada materi struktur bumi antara yang dibelajarkan dengan model 
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pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) dan model pembelajaran 

konvensional. 

Setelah diketahui terdapat perbedaan nilai minat belajar siswa antara kelas 

eksperimen dan kontrol langkah selanjutnya untuk mengetahui apakah minat 

belajar IPA siswa di kelas eksperimen yang diajar menggunakan model 

pembelajaran TGT lebih baik daripada kelas kontrol yang diajar dengan 

pembelajaran konvensional maka dilakukan uji hipotesis pihak kanan dengan 

rumus sebagai berikut : 

t =  

Hasil perhitungan secara manual menggunakan rumus di atas, diperoleh 

nilai thitung sebesar  7,538. Diketahui ttabel satu pihak dengan dk sebesar 47 yaitu 

1,678. Nilai thitung (7,538) > ttabel (1,678) sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho 

ditolak dan Ha diterima yang artinya bahwa minat belajar siswa yang diajar 

dengan model pembelajaran TGT lebih baik daripada siswa yang diajar 

menggunakan pembelajaran konvensional. Hasil perhitungan secara lengkap dapat 

dibaca pada lampiran 33. 

4.5.2 Data Hasil Belajar  

Setelah data hasil belajar siswa telah dinyatakan berdistribusi normal dan 

tidak homogen, langkah selanjutnya yaitu pengujian hipotesis akhir. Data hasil 

belajar siswa yang tidak homogen maka hasil perhitungan dapat dilihat pada 

kolom Equal variances not assumed. 
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Hipotesis dalam penelitian ini yaitu: 

(1) Ho2 : Hasil belajar siswa pada materi struktur bumi yang diajar dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe teams games 

tournament tidak lebih tinggi dari pada yang diajar dengan 

pembelajaran konvensional. 

(2) Ha2 :  Hasil belajar siswa pada materi struktur bumi yang diajar dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe teams games 

tournament lebih tinggi dari pada yang diajar dengan pembelajaran 

konvensional. 

Output hasil uji hipotesis data hasil belajar siswa yang dihitung 

menggunakan bantuan program SPSS versi 17 dapat dibaca pada tabel 4.27. 

Berikut merupakan tabel 4.27 yang berisi output hasil uji hipotesis data 

hasil belajar siswa. 

Tabel 4.27 Hasil Uji Hipotesis Data Hasil Belajar 

Independent Samples Test 

  t-test for Equality of Means 

  
 

 95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference Lower Upper 

Nilai Equal variances 
assumed 

6.291 47 .000 16.50833 2.62412 11.22929 21.78738

Equal variances 
not assumed 

6.251 41.987 .000 16.50833 2.64090 11.17873 21.83793

 
Dari tabel 4.27, pada kolom Equal variances not assumed dapat diketahui 

bahwa nilai thitung = 6,251 dan signifikansi sebesar 0,000. Hal ini berarti                

thitung > ttabel, yaitu 6,251 > 2,012 dan signifikansinya kurang dari 0,05, yaitu        

0,000 < 0,05. Mengacu pada ketentuan pengambilan keputusan uji hipotesis di 
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atas, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan hasil belajar siswa pada materi struktur bumi antara yang dibelajarkan 

dengan model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) dan model 

pembelajaran konvensional. 

Setelah diketahui terdapat perbedaan nilai hasil belajar siswa antara kelas 

eksperimen dan kontrol langkah selanjutnya untuk mengetahui apakah hasil 

belajar siswa di kelas eksperimen yang diajar menggunakan model pembelajaran 

TGT lebih baik daripada kelas kontrol yang diajar dengan pembelajaran 

konvensional maka dilakukan uji hipotesis pihak kanan dengan rumus sebagai 

berikut : 

t =  

Hasil perhitungan secara manual menggunakan rumus di atas, diperoleh 

nilai thitung sebesar  6,355. Diketahui ttabel satu pihak dengan dk sebesar 47 yaitu 

1,678. Nilai thitung (6,355) > ttabel (1,678) sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho 

ditolak dan Ha diterima yang artinya bahwa hasil belajar siswa yang diajar dengan 

model pembelajaran TGT lebih baik daripada siswa yang diajar menggunakan 

pembelajaran konvensional. 

4.6 Pembahasan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan model 

pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) terhadap minat dan hasil belajar 

IPA siswa pada materi Struktur Bumi di kelas V SD Negeri Marga Ayu 01 

Kabupaten Tegal. dalam pelaksanaan penelitian, pembelajaran IPA materi struktur 
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bumi di kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran Teams Games 

Tournament (TGT). Tujuan penggunaan model pembelajaran Teams Games 

Tournament (TGT) agar siswa aktif dalam pembelajaran, melatih kerja sama tanpa 

mengabaikan tanggung jawab individu yang ditandai dari adanya pembagian tugas 

dalam tim, serta memberi kesempatan melatih komunikasi antar siswa guna 

meningkatkan keterampilan sosial. Selain itu, siswa tidak akan merasa cepat 

bosan karena dalam kerjasama tim memungkinkan pergerakan dengan berpindah 

tempat duduk. TGT juga menambahkan permainan atau game akademik yang 

secara terstruktur terdapat pada turnamen. Adanya permainan ini menjadikan TGT 

sangat menyenangkan karena siswa merasa seperti belajar sambil bermain. 

Sementara untuk pembelajaran pada kelas kontrol menggunakan model 

pembelajaran konvensional dengan metode ceramah dan penugasan.  

Desain yang digunakan pada penelitian ini yatu quasi experimental design 

dengan bentuk posttest only control group design. Populasi penelitian  yaitu siswa 

kelas V SD Maarif Marga Ayu dan SD Negeri Marga Ayu 01 Kabupaten Tegal 

tahun pelajaran 2012/2013 dengan jumlah 90 siswa. Rincian jumlah siswanya 

yaitu kelas V SD Maarif sebanyak 37 siswa dan kelas VA dan VB Negeri Marga 

Ayu 01 Kabupaten Tegal sebanyak 25 dan 28 siswa. Penentuan populasi ini 

didasarkan karena keberadaan kedua SD tersebut berdekatan sehingga diharapkan 

diharapkan iklim, karakteristik pembelajaran, kualifikasi guru dan juga 

kemampuan awal dari siswa itu sebanding. Sementara sampel penelitian diambil 

dengan menggunakan simple random sampling yang menghasilkan kelas VA 

sebagai kelas eksperimen dan kelas VB sebagai kelas kontrol. 
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Sebelum pelaksanaan inti penelitian yang berupa proses pembelajaran, 

peneliti terlebih dahulu menganalisis data awal berupa hasil belajar UTS genap 

IPA dan minat belajar IPA siswa sebelum penelitian di kelas eksperimen dan 

kontrol. Adapun tujuan dilakukan analisis ini adalah untuk mengetahui kedua 

sampel memiliki kemampuan awal yang setara atau tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan. Analisis awal terhadap hasil belajar UTS genap IPA meliputi uji 

normalitas, homogenitas, dan analisis kesamaan rata-rat (uji-t). 

Hasil uji normalitas data minat belajar IPA siswa nilai signifikansi untuk 

kelas eksperimen tertera pada kolom Kolmogrov-Smirnov sebesar 0,200 dan pada 

kelas kontrol nilai signifikansinya sebesar 0,200. Normalitas data UTS IPA siswa 

nilai signifikansi untuk kelas eksperimen sebesar 0,200 sedangkan pada kelas 

kontrol nilai signifikansinya sebesar 0,054. Data dinyatakan berdistribusi normal 

jika nilai signifikansi lebih dari 0,05. Dari output normalitas data awal minat dan 

hasil belajar sebelum penelitian maka dapat disimpulkan sampel kedua kelas 

dinyatakan berdistribusi normal karena nilai signifikansi kedua telah lebih dari 

0,05. 

Hasil uji homogenitas data minat belajar IPA siswa nilai signifikansi untuk 

kelas eksperimen 0,952 telah lebih dari 0,05 sehingga dapat dinyatakan homogen. 

Nilai signifikansi UTS siswa sebesar 0,324 yang nilainya lebih besar dari 0,05 

sebagai syarat data dikatakan homogen. Sehingga berdasarkan uji homogenitas 

minat belajar dan nilai UTS siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat 

dinyatakan homogen. 
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Selanjutnya uji kesamaan rata-rata, pengujian ini dilakukan dengan tujuan 

untuk membandingkan kesamaan rata-rata kelas eksperimen dengan kelas kontrol. 

Pengujian menggunakan uji-t dengan dibantu program SPSS versi 17 

menggunakan teknik independent-sample t test. 

Dari hasil perhitungan menggunakan program aplikasi SPSS versi 17, 

diketahui bahwa nilai signifikansi minat belajar IPA sebesar 0,980 maka dapat 

disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak atau tidak terdapat perbedaan 

antara nilai minat belajar IPA kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Sementara 

untuk UTS IPA siswa nilai signifikansinya sebesar 0,769 > 0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak atau dengan kata lain tidak 

terdapat perbedaan rata-rata nilai UTS siswa kelas eksperimen dengan kelas 

kontrol. 

Proses penelitian selanjutnya yaitu kegiatan inti dari penelitian, yaitu 

proses pembelajaran. Pembelajaran di kelas kontrol menggunakan model 

pembelajaran konvensional. Pembelajaran di kelas eksperimen menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT). Tahap-

tahap proses pembelajaran di kelas eksperimen yaitu pengajaran, belajar tim, 

turnamen, dan rekognisi tim. 

Minat belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran Teams 

Games Tournament (TGT), diketahui lebih baik daripada minat belajar siswa yang 

menggunakan pembelajaran konvensional. Terlihat dari nilai minat belajar yang 

diperoleh siswa di kelas eksperimen, rata-ratanya sebesar 88,12 dan rata-rata nilai 
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minat belajar di kelas kontrol 70,85. Nilai minat belajar di kelas eksperimen lebih 

tinggi jika dibandingkan yang diperoleh kelas kontrol. 

Selain itu, hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran 

Teams Games Tournament (TGT) juga diketahui lebih baik daripada hasil belajar 

siswa yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Terbukti dengan 

hasil rata-rata nilai IPA materi Struktur Bumi pada kelas eksperimen sebesar 

82,71, sedangkan kelas kontrol sebesar 66,2. Berdasarkan rata-rata nilai hasil 

belajar, terlihat bahwa rata-rata nilai kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas 

kontrol. Mengacu pada rata-rata nilai minat dan hasil belajar siswa, menunjukkan 

bahwa nilai minat dan hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) lebih tinggi daripada yang 

menggunakan model pembelajaran konvensional. 

Dari data nilai minat dan hasil belajar IPA siswa dilakukan uji prasyarat 

analisis, yaitu uji normalitas dan homogenitas sebelum dilakukan uji hipotesis 

data. Uji prasyarat analisis yang pertama, yaitu uji normalitas. Uji normalitas data 

ini menggunakan liliefors pada program SPSS 17. Uji normalitas data dilakukan 

menggunakan data minat belajar siswa dan hasil belajar siswa. Dari data minat 

belajar siswa diperoleh data nilai signifikansi pada kolom kolmogorov smirnov 

sebesar 0,090 pada kelas eksperimen dan 0,200 pada kelas kontrol. Hal ini berarti 

nilai signifikansi pada kedua kelas tersebut > 0,05 sehingga dinyatakan data 

tersebut berdistribusi normal. Sedangkan dari data hasil belajar siswa diperoleh 

data nilai signifikansi pada kolom kolmogorov smirnov sebesar 0,200 pada kelas 

eksperimen dan 0,061 pada kelas kontrol. Hal ini berarti nilai signifikansi pada 
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kedua kelas tersebut > 0,05 sehingga dinyatakan data tersebut berdistribusi 

normal. 

Uji prasyarat analisis selanjutnya yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas 

yang dilakukan dengan menggunakan Uji Levene dan diperoleh hasil yaitu dengan 

melihat nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi ≥ 0,05, maka data tersebut 

dinyatakan homogen. Pada hasil uji homogenitas data minat belajar siswa 

memiliki nilai signifikansi 0,969 atau > 0,05, maka data nilai tersebut dinyatakan 

homogen, sedangkan pada data hasil belajar siswa diketahui bahwa nilai 

signifikansi uji F dari data yang diuji adalah sebesar 0,034, dimana 0,034 > 0,05, 

maka dapat dinyatakan bahwa data tidak homogen sehingga hasil uji hipotesis 

pada output hasil perhitungan SPSS dapat dibaca pada kolom Equal variances not 

assumed. Adapun langkah selanjutnya yaitu uji hipotesis (uji t). 

Hasil penghitungan analisis statistik uji t yang dihitung menggunakan 

independent sample t test pada SPSS 17, diperoleh data minat belajar dengan 

thitung> ttabel, yaitu 7,476 > 2,012 dan signifikansi 0,000 < 0,05, maka Ho ditolak 

dan Ha diterima. Sedangkan untuk data hasil belajar dengan thitung> ttabel, yaitu 

6,251 > 2,012 dan signifikansi 0,000 < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Berdasarkan hasil uji t, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 

antara nilai minat dan nilai hasil belajar siswa antara kelas yang menggunakan 

model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) dan yang tidak 

menggunakan model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) melainkan 

dengan menggunakan pembelajaran konvensional. 
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Selain dilakukan analisis uji t dua pihak, peneliti juga menganalisis data 

minat dan hasil belajar dengan uji t satu pihak, yaitu pihak kanan. Dengan uji t 

pihak kanan akan diketahui apakah minat dan hasil belajar siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Teams Games Tournament 

(TGT) lebih baik dari pada yang menggunakan pembelajaran konvensional. 

Dari hasil perhitungan secara manual, untuk data minat belajar siswa 

diperoleh thitung sebesar 7,538. Sementara itu ttabel uji satu pihak dengan dk 47 dan 

taraf signifikansi 5% besarnya yaitu 1,678. Sehingga dari hasil thitung dibandingkan 

dengan ttabel diperoleh t hitung (7,538) > t tabel (1,678), maka dapat dikatakan bahwa 

Ho ditolak dan Ha diterima. Ini berarti minat belajar IPA siswa pada materi 

struktur bumi yang diajar menggunakan model pembelajaran Teams Games 

Tournament lebih baik dari pada yang diajar dengan pembelajaran konvensional. 

Perhitungan dari data hasil belajar, diperoleh thitung sebesar 6,355. 

Sementara itu ttabel uji satu pihak dengan dk 47 dan taraf signifikansi 5% besarnya 

yaitu 1,678. Sehingga dari hasil thitung dibandingkan dengan ttabel diperoleh t hitung 

(6,355) > t tabel (1,678), maka dapat dikatakan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. 

Ini berarti hasil belajar IPA siswa pada materi struktur bumi yang diajar 

menggunakan model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) lebih baik 

dari pada yang diajar dengan pembelajaran konvensional. 

Deskripsi hasil perhitungan data minat dan hasil belajar yang diperoleh 

menunjukkan kelas eksperimen lebih tinggi dari kelas kontrol. Hal ini berarti 

bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) 

efektif terhadap minat dan hasil belajar IPA siswa materi Struktur Bumi. 
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Model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT)  memiliki beberapa 

kelebihan, dengan kelebihan inilah, model pembelajaran Teams Games 

Tournament (TGT) efektif mampu meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. 

TGT yang merupakan salah satu tipe model pembelajaran kooperatif 

menempatkan siswa aktif dalam pembelajaran, melatih siswa bekerja sama tanpa 

mengabaikan tanggung jawab individu yang ditandai dari adanya pembagian tugas 

dalam tim, serta memberi kesempatan melatih komunikasi antar siswa guna 

meningkatkan keterampilan sosial. Selain itu, siswa tidak akan merasa cepat 

bosan karena dalam bekerjasama dalam tim memungkinkan pergerakan dengan 

berpindah tempat duduk. TGT juga menambahkan permainan atau game 

akademik yang secara terstruktur terdapat pada turnamen. Adanya permainan ini 

menjadikan TGT sangat menyenangkan karena siswa merasa seperti belajar 

sambil bermain. Pemberian penghargaan berupa Super Team, Great Team, dan 

Good Team dapat memdorong siswa untuk menjadi unggul dibandingkan dengan 

yang lainnya. Proses pembelajaran ilmu pengetahuan alam yang dikemas dalam 

bentuk kerja sama tim dan permainan, ini sesuai dengan karakteristik siswa SD 

yaitu senang berkelompok dan bermain. 

Model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) yang sesuai 

dengan karakteristik siswa SD searah dengan pendapat Kurnia (2007: 1.18-19) 

yang menyatakan siswa usia SD disebut sebagai usia bermain, berkelompok, dan 

kreatif. Jadi, dengan menerapkan model pembelajaran Teams  Games Tournament 

(TGT) maka guru sudah menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik siswa SD. Dari komponen-komponen TGT yang sesuai dengan 



113 
 

 
 

karakteristik siswa SD memungkinkan untuk menambah minat belajar siswa yang 

diwujudkan dengan adanya semangat, partisipasi, dan perhatian siswa dalam 

belajar. Meningkatnya minat belajar siswa berpengaruh positif terhadap hasil 

belajar siswa yang menjadi lebih optimal.  

Disamping kelebihan dan hasil uji hipotesis yang sesuai harapan dari 

penerapan model pembelajaran TGT, terdapat beberapa hambatan, antara lain: 

(1) Siswa kurang dapat langsung memahami proses pembelajaran dengan 

model TGT 

Dalam memahami langkah-langkah pelaksanaan TGT di pertemuan 

pertama, siswa memerlukan penjelasan lebih dari satu kali sehingga banyak waktu 

tersita yang mengakibatkan proses pembelajaran menjadi kurang maksimal. 

(2) Keterbatasan penguasaan kelas 

Kondisi kelas pada pembelajaran yang menerapkan TGT lebih ramai 

dibandingkan pembelajaran konvensional. Adanya belajar tim dan turnamen yang 

memberi kesempatan siswa untuk bergerak dan berpindah tempat sering 

menyebabkan kelas menjadi tidak kondusif. Guru juga terkadang kesulitan untuk 

mengendalikan siswa karena harus berkeliling dari tim satu menuju tim yang lain.  

Adanya kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada model pembelajaran 

TGT menuntut guru untuk lebih mengantisipasi situasi kelas pada saat model 

pembelajaran TGT dijalankankan. Guru juga harus melakukan persiapan secara 

matang sebelum melaksanakan model pembelajaran TGT. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Hasil penelitian yang dilaksanakan di SD Negeri Marga Ayu 01 

Kabupaten Tegal menunjukkan bahwa: 

(1) Minat belajar siswa terhadap pembelajaran ilmu pengetahuan alam materi 

struktur bumi yaitu 88,12 untuk kelas eksperimen dan 70,85 untuk kelas 

kontrol. Jadi, dapat disimpulkan bahwa minat belajar siswa pada materi 

struktur bumi yang dibelajarkan dengan model pembelajaran Teams 

Games Tournament (TGT) lebih tinggi dari pada minat belajar siswa yang 

dibelajarkan dengan model pembelajaran konvensional. 

(2) Hasil belajar siswa pada materi struktur bumi yaitu 82,71 untuk kelas 

eksperimen dan 66,2 untuk kelas kontrol. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar siswa pada materi struktur bumi yang dibelajarkan dengan 

model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) lebih tinggi dari 

pada hasil belajar siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran 

konvensional. 

(3) Hasil uji hipotesis minat belajar siswa menggunakan rumus Independent 

Sample T Test melalui teknik penghitungan program SPSS versi                      

17 menunjukkan bahwa thitung = 7,476  dan signifikansi sebesar 0,000.           

Hal ini berarti thitung > ttabel, yaitu 7,476 > 2,012 dan signifikansi kurang        

dari 0,05, yaitu 0,000 < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan minat belajar siswa pada materi 
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struktur bumi antara yang dibelajarkan dengan model pembelajaran Teams 

Games Tournament (TGT) dan model pembelajaran konvensional. 

(4) Hasil uji hipotesis hasil belajar siswa menggunakan rumus Independent 

Sample T Test melalui teknik penghitungan program SPSS versi                       

17 menunjukkan bahwa thitung = 6,251 dan signifikansi sebesar 0,000.                

Hal ini berarti thitung > ttabel, yaitu 6,251 > 2,013 dan signifikansi kurang       

dari 0,05, yaitu 0,000 < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi,             

dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar siswa                     

pada materi struktur bumi antara yang dibelajarkan dengan model 

pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) dan model pembelajaran 

konvensional. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti memberikan 

saran sebagai berikut: 

(1) Sebelum menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT, 

hendaknya guru merencanakan pembelajaran yang akan dilaksanakan 

dengan baik, sehingga pelaksanaanya dapat berlangsung sesuai dengan 

yang diharapkan. 

(2) Model pembelajaran kooperatif tipe TGT perlu disosialisasikan dan 

dijadikan alternatif dalam pembelajaran di sekolah untuk meningkatkan 

minat dan hasil belajar siswa. 

(3) Guru dapat melakukan variasi model pembelajaran kooperatif tipe TGT 

dengan metode lainnya, sehingga diperoleh metode yang lebih sesuai 

dengan karakteristik pokok bahasan dan kondisi siswa. 



113 
 

 

Lampiran 1 
 

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 
UPTD DIKPORA KECAMATAN MARGASARI 

SEKOLAH DASAR NEGERI MARGA AYU 01 
Jl. H.Usman. Desa Marga Ayu. Kec. Margasari.Kab. Tegal  

 
DAFTAR NAMA SISWA KELAS VA TAHUN AJARAN 2012/2013 

 
No. No. Induk Nama Siswa Jenis Kelamin 
1 1878 Adi Lukiansah L 
2 1853 Afridah Maesanti P 
3 1885 Aji Santoso L 
4 1901 Andriyanto L 
5 1890 Gagah Maulana L 
6 1909 Amilatun P 
7 1915 Andref Saputra L 
8 1930 Andes Alfiansah L 
9 1935 Asep Maulana L 
10 1945 Arum Pandansari P 
11 1946 Bintan Fresh L. P 
12 1947 Evan Luqis L 
13 1949 Hendri Sasanto L 
14 1950 Indri Febriani P 
15 1852 Inzi Nuramala P 
16 1953 Kristina Zalianti P 
17 1955 Lita Nurhidayah P 
18 1956 Lidia P 
19 1957 M. Anis Fuad Z. L 
20 1960 Maryati P 
21 1959 Mauludin Dimas F. L 
22 1962 Mayang P 
23 1963 Pundhi Putra H. L 
24 1964 Sulaiman L 
25 1965 Rahmawati P 
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Lampiran 2 

 
 

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 
UPTD DIKPORA KECAMATAN MARGASARI 

SEKOLAH DASAR NEGERI MARGA AYU 01 
Jl. H.Usman. Desa Marga Ayu. Kec. Margasari.Kab. Tegal  

 
DAFTAR NAMA SISWA KELAS VB TAHUN AJARAN 2012/2013 

 
No. No. Induk Nama Siswa Jenis Kelamin 
1 1966 Niki Mualipin L 
2 1967 Supriyanto L 
3 1968 Tomi Ma’ruf L 
4 1970 Masoki L 
5 1971 Musriko Juliardi L 
6 1972 Nurkholis Adi S. L 
7 1973 Rosiman L 
8 1974 Sarde L 
9 1975 Suswanto L 
10 1976 Umi Latifah P 
11 1977 Yogi L 
12 1978 M. Nursalim L 
13 1979 Muh. Iqbal Fauzi L 
14 1980 Muriyah P 
15 1982 Neta Putri Adipti P 
16 1984 Nindi Nasikha P 
17 1985 Puji Rahayu P 
18 1986 Putriyani P 
19 1988 Raul Gonzales L 
20 1991 Rendi Andriyanto L 
21 2035 Fikri Irsani Abhan L 
22 2082 Sahrul Gunawan L 
23 2135 Sekar Ayu A. P 
24 2137 Sutrisno L 
25 2139 Triyanto L 
26 2141 Uket Nira R. P 
27 2145 Winike Lismayani P 
28 2147 Wiwik Nur F. P 



115 
 

 

Lampiran 3  
 

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 
UPTD DIKPORA KECAMATAN MARGASARI 

SEKOLAH DASAR MAARIF NU MARGA AYU  
Jl. H.Usman. Desa Marga Ayu. Kec. Margasari.Kab. Tegal  

 
DAFTAR NAMA SISWA KELAS V TAHUN AJARAN 2012/2013 

 
No
. 

No. 
Induk Nama Siswa VA L/P No. No. 

Induk Nama Siswa VB L/P

1 3878 Ade Supriyanto L 21 3966 Eri Susanto L 
2 3853 Nada Umma N. P 22 3967 Dhini Noviyani P 
3 3885 Ari Asmoro L 23 3968 Ersa Mayori P 
4 3901 M. Z. Ilman L 24 3970 Dias P 
5 3890 Defi P 25 3971 Shofwatul Ainiyah P 
6 3909 M. Abdul Mughni P 26 3972 Nafa Amelia P 
7 3915 Maulida P 27 3973 Akmalul Insan L 
8 3930 Vikzi Maulima U. P 28 3974 Ninda Triana Defi P 
9 3935 M. Abdul Rozak L 29 3975 Fifi Lufi S P 
10 3945 Izmal Khaerul A. P 30 3976 Aina P 
11 3946 Habib P 31 3977 M. Niko L 
12 3947 Ihda Hata Sofiana L 32 3978 Nana P 
13 3949 Ila Sari P 33 3979 Lisa Riskot P 
14 3950 M. Aditya S. P 34 3980 Roy L 
15 3852 M. Alwi Fatur R. P 35 3982 Diki L 
16 3953 Jojo P 36 3984 M. Fibi L 
17 3955 M. Khaerul Adkhan P 37 3985 Risfila P 
18 3956 M. Rasyid Sukeshi P     
19 3957 M. Zahrodin L     
20 3960 Warohmah P     
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Lampiran 4 

DAFTAR ANGGOTA SAMPEL  

KELAS EKSPERIMEN (VA) 

No. No. 
Induk Nama Siswa L/P 

1 1878 Adi Lukiansah L 
2 1853 Afridah Maesanti P 
3 1885 Aji Santoso L 
4 1901 Andriyanto L 
5 1890 Gagah Maulana L 
6 1909 Amilatun P 
7 1915 Andref Saputra L 
8 1930 Andres Alfiansah L 
9 1935 Asep Maulana L 
10 1945 Arum Pandansari P 
11 1946 Bintan Fresh Lintang P 
12 1947 Evan Luqis L 
13 1949 Hendri Susanto L 
14 1950 Indri Febriani P 
15 1852 Inzi Nuramala P 
16 1953 Kristina Zalianti P 
17 1955 Lita Nurhidayah P 
18 1956 Lidia P 
19 1957 M. Anis Fuad Zaen L 
20 1960 Maryati P 
21 1959 Mauludin Dimas A.F. L 
22 1962 Mayang P 
23 1963 Pundhi Putra HAriyanto L 
24 1965 Rahmawati P 
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Lampiran 5 

DAFTAR ANGGOTA SAMPEL  

KELAS KONTROL (VB) 

No. No. 
Induk Nama Siswa L/P 

1 1966 Niki Mualipin L 
2 1967 Supriyanto L 
3 1968 Tomi Ma’rup L 
4 1970 Masoki L 
5 1971 Masriko Juliardi L 
6 1972 Nurkholis A.S L 
7 1973 Rosiman L 
8 1974 Sarde L 
9 1975 Suswanto L 
10 1976 Umi Latifah P 
11 1977 Yogi L 
12 1978 M. Nursalim L 
13 1979 Muh. Iqbal Fauzi L 
14 1980 Muriyah P 
15 1982 Neta Putri Adipti P 
16 1984 Nindi Nasikha P 
17 1985 Puji Rahayu P 
18 1991 Rendi Andriyanto L 
19 2035 Fikri Irsani Abhan L 
20 2082 Sahrul Gunawan L 
21 2135 Sekar Ayu Ariyanti P 
22 2137 Sutrisno L 
23 2139 Triyanto L 
24 2141 Uket Nira Renggita P 
25 2145 Winike Lismayani P 
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Lampiran 6 

SILABUS PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN ILMU PENGETAHUAN ALAM KELAS V SD 

(KELAS EKSPERIMEN) 

Nama Sekolah  : SD Negeri Marga Ayu 01 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester : V/ 2  

Standar Kompetensi  : 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam 

Kompetensi Dasar Materi 
Pokok Kegiatan Pembelajaran Indikator Bentuk 

Penilaian 
Alokasi 
Waktu Sumber Belajar 

7.1 Mendeskripsikan 
proses 
pembentukan 
tanah karena 
pelapukan 

Proses 
pem- 
bentukan 
tanah. 

Kegiatan pendahuluan 
Menyampaikan motivasi, 
tujuan pembelajaran, 
menggali pengetahuan 
prasyarat dengan 
menggunakan 
serangkaian pertanyaan 
dan alat peraga. 
Kegiatan inti 
•

engan menggunakan 
alat peraga berbagai 
jenis batu, LKPD siswa 
diberi kesempatan 
bereksplorasi dan 
berelaborasi dengan 

7.1.1 Menjelaskan 
proses 
pembentukan 
tanah karena 
pelapukan  

Tertulis 
 

 
 
 
 

2 x 35 
menit 

• Buku Ilmu 
Pengetahuan 
Alam untuk 
SD/MI Kelas 5 
karangan Hery 
Sulistyanto 
dan Edi 
Wiyono tahun 
2008, penerbit 
Pusat 
perbukuan 
Depdiknas. 

• Buku  IPA V 
Salingtemas 
karangan 
Choiril 
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cara berdiskusi 
kelompok untuk 
menentukan sifat dan 
jenis batuan.  

•
iswa mengadakan 
turnamen untuk 
menentukan proses 
pelapukan batuan, guru 
memberikan 
konfirmasi. 

•
engan menggunakan 
LTPD siswa dapat 
menentukan proses 
pembentukan tanah 

Kegiatan penutup 
• Siswa 

dibimbing untuk 
membuat simpulan. 

• Guru 
memberikan tugas 
rumah. 

• Guru 
menyampaikan materi 
yang akan dipelajari 
pada pertemuan 
berikutnya. 

Azmiaty dkk 
tahun 2008, 
penerbit Pusat 
perbukuan 
Depdiknas. 

• Buku Senang 
Belajar IPA 
untuk Kelas V 
SD/MI 
karangan 
S.Rositawaty 
dan Aris 
Muharram 
tahun 2008 
penerbit Pusat 
Perbukuan 
Depdiknas 

• Buku Sains 5 
untuk Kelas 5 
Sekolah Dasar 
dan Madrasah 
Ibtidaiyah 
karangan 
Sarjan tahun 
2004 penerbit 
Sahabat 
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Kompetensi Dasar Materi 
Pokok Kegiatan Pembelajaran Indikator Bentuk 

Penilaian 
Alokasi 
Waktu Sumber Belajar 

7.2 Mengidentifikasi 
jenis-jenis tanah 

Jenis-jenis 
tanah. 

Kegiatan pendahuluan 
Menyampaikan motivasi, 
tujuan pembelajaran, 
menggali pengetahuan 
prasyarat dengan 
menggunakan 
serangkaian pertanyaan 
dan alat peraga. 
Kegiatan inti 
•

engan menggunakan 
gambar lapisan tanah, 
LKPD siswa diberi 
kesempatan 
bereksplorasi dan 
berelaborasi dengan 
cara berdiskusi 
kelompok untuk 
menentukan lapisan, 
bahan penyusun dan 
jenis-jenis tanah.  

•
iswa mengadakan 
turnamen untuk 
menentukan ciri dari 
tiap jenis tanah, 

7.1.1 Mengidentifikasi 
susunan dan jenis-
jenis tanah 

 
 

Tertulis 
 
 
 
 
 

2 x 35 menit • Buku Ilmu 
Pengetahuan 
Alam untuk 
SD/MI Kelas 5 
karangan Hery 
Sulistyanto 
dan Edi 
Wiyono tahun 
2008, penerbit 
Pusat 
perbukuan 
Depdiknas. 

• Buku  IPA V 
Salingtemas 
karangan 
Choiril 
Azmiaty dkk 
tahun 2008, 
penerbit Pusat 
perbukuan 
Depdiknas. 

• Buku Senang 
Belajar IPA 
untuk Kelas V 
SD/MI 
karangan 
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kemudian guru 
memberikan 
konfirmasi. 

•
engan menggunakan 
LTPD siswa dapat 
menentukan 
pemanfaatan tanah 
untuk kegiatan 
manusia. 

Kegiatan penutup 
• Siswa 

dibimbing untuk 
membuat simpulan. 

• Guru 
memberikan tugas 
rumah. 

• Guru 
menyampaikan materi 
yang akan dipelajari 
pada pertemuan 
berikutnya. 

S.Rositawaty 
dan Aris 
Muharram 
tahun 2008 
penerbit Pusat 
Perbukuan 
Depdiknas 

• Buku Sains 5 
untuk Kelas 5 
Sekolah Dasar 
dan Madrasah 
Ibtidaiyah 
karangan 
Sarjan tahun 
2004 penerbit 
Sahabat 
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Kompetensi Dasar Materi 
Pokok Kegiatan Pembelajaran Indikator Bentuk 

Penilaian 
Alokasi 
Waktu Sumber Belajar 

7.3 Mendeskripsikan 

struktur bumi 

 

Struktur 
bumi. 

Kegiatan pendahuluan 
Menyampaikan motivasi, 
tujuan pembelajaran, 
menggali pengetahuan 
prasyarat dengan 
menggunakan 
serangkaian pertanyaan 
dan alat peraga. 
Kegiatan inti 
•

engan menggunakan 
alat peraga bumi, 
LKPD siswa diberi 
kesempatan 
bereksplorasi dan 
berelaborasi dengan 
cara berdiskusi 
kelompok untuk 
menentukan susunan 
bumi.  

•
iswa mengadakan 
turnamen untuk 
menentukan ciri lapisan 
atmosfer, kemudian 
guru memberikan 

7.2.1 Menggambarkan 
secara sederhana 
lapisan-lapisan 
bumi (lapisan inti, 
lapisan luar dan 
kerak). 

 

Tertulis 
 
 
 
 
 

2 x 35 menit • Buku Ilmu 
Pengetahuan 
Alam untuk 
SD/MI Kelas 5 
karangan Hery 
Sulistyanto 
dan Edi 
Wiyono tahun 
2008, penerbit 
Pusat 
perbukuan 
Depdiknas. 

• Buku  IPA V 
Salingtemas 
karangan 
Choiril 
Azmiaty dkk 
tahun 2008, 
penerbit Pusat 
perbukuan 
Depdiknas. 

• Buku Senang 
Belajar IPA 
untuk Kelas V 
SD/MI 
karangan 
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konfirmasi. 
•

engan menggunakan 
LTPD siswa dapat 
menentukan fungsi 
lapisan atmosfer. 

Kegiatan penutup 
• Siswa 

dibimbing untuk 
membuat simpulan. 

• Guru 
memberikan tugas 
rumah. 

• Guru 
menyampaikan materi 
yang akan dipelajari 
pada pertemuan 
berikutnya 

S.Rositawaty 
dan Aris 
Muharram 
tahun 2008 
penerbit Pusat 
Perbukuan 
Depdiknas 

• Buku Sains 5 
untuk Kelas 5 
Sekolah Dasar 
dan Madrasah 
Ibtidaiyah 
karangan 
Sarjan tahun 
2004 penerbit 
Sahabat 
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Lampiran 7 

 

SILABUS PENGEMBANGAN IPA KELAS V SD 

KELAS KONTROL 

Nama Sekolah  : SD Negeri Marga Ayu 01 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester : V/ 2  

Standar Kompetensi  : 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam 

Kompetensi 
Dasar 

Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian 
Media dan Sumber 

Belajar 

7.1Mendeskripsi-
kan proses 
pembentukan 
tanah karena 
pelapukan 

Proses 
pembentukan 
tanah 

 

 

 

1. Kegiatan Awal 

Berdoa, mengecek 
kehadiran siswa, persiapan 
sebelum pembelajaran, 
memberi motivasi, 
menyampaikan tujuan 
pembelajaran, menggali 
pengetahuan pra syarat 
dengan serangkaian 
pertanyaan dan 

•
enjelaskan proses 
pembentukan 
tanah Karena 
pelapukan. 

 

•
eknik : 

Tertulis 

•
entuk 
instrumen : 
isian singkat 
dan pilihan 
ganda 

• B
erbagai jenis batu 

• G
ambar jenis-jenis 
batuan 

• Buku Ilmu 
Pengetahuan Alam 
untuk SD/MI Kelas 5 
karangan Hery 
Sulistyanto dan Edi 
Wiyono tahun 2008, 
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menggunakan alat peraga 
dan media pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti 

• Eksplor
asi 

Guru menjelaskan sifat 
dan jenis batuan, dan 
jenis pelapukan batuan 
dengan menggunakan 
media.  

• Elabora
si 

Siswa mencatat materi, 
guru memberikan LKS, 
siswa mengerjakan LKS 
dan guru membimbing 
siswa dalam 
mengerjakan LKS.  

• Konfir
masi 

Guru dan siswa 
membahas semua 

penerbit Pusat 
perbukuan Depdiknas.

• Buku  IPA V 
Salingtemas karangan 
Choiril Azmiaty dkk 
tahun 2008, penerbit 
Pusat perbukuan 
Depdiknas. 

• Buku Senang Belajar 
IPA untuk Kelas V 
SD/MI karangan 
S.Rositawaty dan Aris 
Muharram tahun 2008 
penerbit Pusat 
Perbukuan Depdiknas 

• Buku Sains 5 untuk 
Kelas 5 Sekolah 
Dasar dan Madrasah 
Ibtidaiyah karangan 
Sarjan tahun 2004 
penerbit Sahabat 
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pertanyaan, bertanya 
jawab hal yang belum 
dikuasai siswa, dan 
pemberian penguatan. 

3. Kegiatan Penutup 

Menyimpulkan hasil 
belajar, siswa mengerjakan 
soal evaluasi, guru memberi 
motivasi dan mengakhiri 
pembelajaran. 

7.2Mengidentifik
asi jenis-jenis 
tanah 

• 
enis-jenis 
tanah 

1. Kegiatan Awal 

Berdoa, mengecek 
kehadiran siswa, persiapan 
sebelum pembelajaran, 
memberi motivasi, 
menyampaikan tujuan 
pembelajaran, menggali 
pengetahuan pra syarat 
dengan serangkaian 
pertanyaan dan 
menggunakan media 
pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti 

•
engidentifikasi 
susunan dan 
jenis-jenis 
tanah 

•
eknik : 

Tertulis 

•
entuk 
instrumen : 
isian singkat 
dan pilihan 
ganda 

• G
ambar susunan tanah 

• Buku Ilmu 
Pengetahuan Alam 
untuk SD/MI Kelas 5 
karangan Hery 
Sulistyanto dan Edi 
Wiyono tahun 2008, 
penerbit Pusat 
perbukuan Depdiknas.

• Buku  IPA V 
Salingtemas karangan 
Choiril Azmiaty dkk 
tahun 2008, penerbit 
Pusat perbukuan 
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• Eksplor
asi 

Guru menjelaskan 
tentang susunan tanah, 
bahan penyusun tanah, 
jenis-jenis tanah beserta 
cirinya dengan 
menggunakan media.  

• Elabora
si 

Siswa mencatat materi, 
guru memberikan LKS, 
siswa mengerjakan LKS 
dan guru membimbing 
siswa dalam 
mengerjakan LKS.  

• Konfir
masi 

Guru dan siswa 
membahas semua 
pertanyaan, bertanya 
jawab hal yang belum 

Depdiknas. 
• Buku Senang Belajar 

IPA untuk Kelas V 
SD/MI karangan 
S.Rositawaty dan Aris 
Muharram tahun 2008 
penerbit Pusat 
Perbukuan Depdiknas 

• B
uku Sains 5 untuk 
Kelas 5 Sekolah 
Dasar dan Madrasah 
Ibtidaiyah karangan 
Sarjan tahun 2004 
penerbit Sahabat 
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dikuasai siswa, dan 
pemberian penguatan. 

3. Kegiatan Penutup 

Menyimpulkan hasil 
belajar, siswa mengerjakan 
soal evaluasi, guru memberi 
motivasi dan mengakhiri 
pembelajaran. 

7.3Mendeskripsi
-kan struktur 
bumi 

Struktur Bumi 1. Kegiatan Awal 

Berdoa, mengecek 
kehadiran siswa, persiapan 
sebelum pembelajaran, 
memberi motivasi, 
menyampaikan tujuan 
pembelajaran, menggali 
pengetahuan pra syarat 
dengan serangkaian 
pertanyaan dan 
menggunakan media pem-
belajaran. 

2. Kegiatan Inti 

• Eksplor

•
enggambarkan 
secara 
sederhana 
lapisan-lapisan 
bumi (lapisan 
inti, lapisan 
luar, dan kerak) 

•
eknik : 

Tertulis 

•
entuk 
instrumen : 
isian singkat 
dan pilihan 
ganda 

•   
Gambar struktur bumi  

• Buku Ilmu 
Pengetahuan Alam 
untuk SD/MI Kelas 5 
karangan Hery 
Sulistyanto dan Edi 
Wiyono tahun 2008, 
penerbit Pusat 
perbukuan Depdiknas.

• Buku  IPA V 
Salingtemas karangan 
Choiril Azmiaty dkk 
tahun 2008, penerbit 
Pusat perbukuan 
Depdiknas. 

• Buku Senang Belajar 
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asi 

Guru menjelaskan 
dengan media 
pembelajaran tentang 
lapisan-lapisan bumi, 
bahan penyusunnya, dan 
lapisan atmosfer beserta 
ciri-cirinya.  

• Elabora
si 

Siswa mencatat materi, 
guru memberikan LKS, 
siswa mengerjakan LKS 
dan guru membimbing 
siswa dalam 
mengerjakan LKS.   

• Konfir
masi 

Guru dan siswa 
membahas semua 
pertanyaan, bertanya 
jawab hal yang belum 

IPA untuk Kelas V 
SD/MI karangan 
S.Rositawaty dan Aris 
Muharram tahun 2008 
penerbit Pusat 
Perbukuan Depdiknas 

• Buku Sains 5 untuk 
Kelas 5 Sekolah 
Dasar dan Madrasah 
Ibtidaiyah karangan 
Sarjan tahun 2004 
penerbit Sahabat 
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dikuasai siswa, dan 
pemberian penguatan. 

3. Kegiatan Penutup 

Menyimpulkan hasil 
belajar, siswa mengerjakan 
soal evaluasi, guru memberi 
motivasi dan mengakhiri 
pembelajaran. 
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Lampiran 8 

 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

ILMU PENGETAHUAN ALAM 

MATERI : STRUKTUR BUMI 

KELAS EKSPERIMEN 

Kelas 5 SD Semester II 
 

 

 

oleh : 

Atika Emilia 

1401409033 

 

 

 

 

 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2013 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Kelas Eksperimen Pertemuan ke-1 

 

Sekolah : SD Negeri Marga Ayu 01 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/ Semester : V/ 2 

Waktu : 2 x 35 menit (1 x pertemuan) 

Pelaksanaan : 23 Mei 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 Menjelaskan proses pembentukan tanah karena pelapukan 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah mendengarkan penjelasan guru tentang sifat batuan melalui 

beberapa batu, siswa dapat menyebutkan sifat batuan dengan tepat. 

2. Setelah melakukan tanya jawab tentang berbagai jenis batuan melalui 

gambar berbagai jenis batuan, siswa dapat menyebutkan tiga jenis batuan 

berdasarkan proses terbentuknya dengan tepat. 

3. Melalui diskusi dalam penerapan model pembelajaran Teams Games 

Tournament (TGT) tentang jenis-jenis batuan berdasarkan proses 

terbentuknya, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis batuan berdasarkan 

proses terbentuknya dengan tepat. 
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4. Melalui turnamen dalam  penerapan model pembelajaran Teams Games 

Tournament (TGT) tentang jenis pelapukan batuan, siswa dapat 

menjelaskan jenis pelapukan batuan dengan tepat. 

5. Melalui penugasan, siswa dapat menjelaskan proses pembentukan tanah 

dengan tepat. 

 

Karakter yang diharapkan: 

Disiplin (Discipline), Rasa hormat dan perhatian (respect ), Tekun (diligence) 

, Tanggung jawab (responsibility) dan Ketelitian (carefulness) 
 

E. MATERI POKOK 

Proses pembentukan tanah  (terlampir). 
 

F. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

1. Metode Pembelajaran 

a. Ceramah 

b. Tanya jawab 

c. Diskusi kelompok 

d. Penugasan 

2. Model Pembelajaran: Teams Games Tournament (TGT) 
 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Awal (5 menit) 

a. Guru menyiapkan bahan ajar dan media pembelajaran. (ketelitian) 
b. Guru mengkondisikan siswa agar siap mengikuti pembelajaran.     

(perhatian) 

c. Guru mengajak siswa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-

masing. 

d. Guru mengecek kehadiran siswa. (disiplin) 

e. Guru melakukan apersepsi dengan dengan menanyakan “Anak-anak di 

sekitar rumah atau sekolah tentu kamu menemukan tanah, tanah 
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merupakan tempat untuk kita berpijak, tempat berdirinya bangunan-

bangunan. Banyak sekali jenis tanah ditemukan di lingkungan 

sekitarmu, setiap jenis tanah memiliki warna, ukuran, bentuk, dan 

butiran yang berbeda-beda. Dapatkah kamu menyebutkan dari mana 

asalnya tanah tersebut? Mengapa tanah memiliki ciri-ciri yang 

berbeda?”. 

f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti (45 menit) 

a. Eksplorasi (15 menit) 

1) Guru memberikan penjelasan kepada siswa mengenai sifat-sifat 

batuan dengan menampilkan berbagai batu. 

2) Guru tanya jawab mengenai jenis-jenis batuan berdasarkan proses 

terbentuknya.  

b. Elaborasi (25 menit) 

1) Guru membagi kelas ke dalam empat tim secara heterogen. 

2) Guru membagikan lembar kegiatan atau lembar kerja siswa (LKS) 

kepada setiap tim. 

3) Siswa secara berkelompok mempelajari lembar kegiatan dan 

menjawab pertanyaan yang ada pada LKS. 

4) Guru dan siswa membahas pertanyaan yang ada pada LKS. 

5) Siswa berpindah tempat menuju meja turnamen untuk melakukan 

turnamen dengan perwakilan anggota tim lainnya. 

6) Siswa melakukan turnamen dengan langkah-langkah: 

a) Siswa dalam setiap meja turnamen mengambil kartu bernomor 

yang ada di atas meja untuk menentukan siswa yang bertugas 

sebagai pembaca, penantang I, II, dan III. 

b) Siswa yang bertugas sebagai pembaca mengocok kartu dan 

mengambil kartu yang paling atas. 

c) Pembaca membaca dan menjawab pertanyaan dengan nomor 

soal sesuai dengan nomor kartu yang diambil. 

d) Penantang I menggunakan haknya untuk menjawab atau 
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melewati pertanyaan, begitu pula untuk penantang II dan III. 

e) Penantang III memeriksa lembar jawaban.  

f) Siswa mencatat nomor yang telah mereka menangkan pada 

lembar skor permainan dan menambahkan skor yang mereka 

peroleh pada setiap game. 

c. Konfirmasi (5 menit) 

1) Guru dan siswa melakukan tanya jawab tentang hal-hal yang belum 

dimengerti siswa. 

2) Guru melakukan klarifikasi untuk meluruskan kesalahpahaman 

mengenai materi. 

3) Guru memberikan penguatan dan motivasi pada siswa. 

3. Kegiatan Akhir (20 menit) 

a. Guru bersama-sama siswa menyimpulkan materi hasil belajar sesuai 

dengan hasil klarifikasi. 
b. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 
c. Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

d. Guru menutup pembelajaran. 

 

H. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

1. Media 

Berbagai jenis batu dan gambarnya. 

2. Sumber 

a. Azmiyati, dkk. 2008. IPA 5 Saling Temas untuk kelas V. Jakarta: Pusat 

Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

b. Rositawaty, S dan Aris Muharram. 2008. Senang Belajar IPA untuk 

Kelas V SD/MI. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan 

Nasional. 

c. Sulistyanto, Heri dan Edy Wiyono. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam untuk 

SD/MI Kelas 5. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan 

Nasional. 



136 
 

 

d. Sarjan. 2004. Sains 5 untuk Kelas 5 Sekolah Dasar dan Madrasah 

Ibtidaiyah. Klaten: Sahabat. 

 

I. PENILAIAN  

1. Prosedur :  penilaian proses, 

penilaian hasil 

2. Jenis Penilaian :  

a. Penilaian proses :  pengamatan 

guru 

b. Penilaian hasil :  tes tertulis 

3. Bentuk Penilaian :  soal objektif 

dan isian pendek 

4. Alat tes : soal-soal evaluasi  

5. Kriteria Penilaian 

Nilai Akhir = 100×
SM
SP

 

Keterangan : 
SP  : Skor perolehan 
SM  : Skor Maksimal 

 

Tegal, 23 Mei 2013 
 

Guru Kelas V,    Praktikan, 

 

Sunaryo, S.Pd.    Atika Emilia 

NIP 19520815 198608 1 001 NIM 1401409033  
  

Mengetahui, 

Kepala SDN Marga Ayu 01, 

 

 

Sri Murti Herwahyuni, S. Pd. 
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NIP 19610305 198201 2 006
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Materi Ajar 

 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/ semester : V/ 2 

Materi Pokok : Proses Pembentukan Tanah 

 

Pembentukan Tanah 

 

Setiap jenis batuan mempunyai sifat yang berbeda. Sifat batuan tersebut 

meliputi bentuk, warna, kekerasan, kasar atau halus, dan mengkilap atau tidaknya 

permukaan batuan. Setiap batuan memiliki sifat dan ciri khusus. Hal ini 

disebabkan oleh bahan-bahan yang terkandung dalam batuan berbeda-beda. Ada 

batuan yang mengandung zat besi, nikel, tembaga, emas, belerang, platina, atau 

bahan-bahan lain. Bahan-bahan seperti itu disebut mineral. Tiap jenis batuan 

mempunyai kandungan mineral yang berbeda. Berdasarkan proses terbentuknya, 

terdapat tiga jenis batuan yang menyusun lapisan kerak bumi. Tiga jenis batuan 

tersebut yaitu batuan beku (batuan magma atau vulkanik), batuan endapan (batuan 

sedimen), dan batuan malihan (batuan metamorf). 

1. Batuan Beku (Batuan Magma/Vulkanik) 

Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari magma yang membeku. 

Magma merupakan benda cair yang sangat panas dan terdapat di perut bumi. 

Magma yang mencapai permukaan bumi disebut lava. Semula batuan beku 

berupa lelehan magma yang besar. Macam batuan beku antara lain batu 

obsidian, granit, basal, andesit, apung. 

Tabel 1. Jenis Batuan Beku, Ciri-Ciri, dan Proses Terbentuknya 
No Nama Batuan Ciri-ciri dan manfaat Proses Terbentuknya 

1. Batu Obsidian 

 

Disebut juga batu kaca. Berwarna 

hitam atau cokelat tua, permukaannya 

halus, dan mengilap. Digunakan untuk 

alat pemotong dan mata tombak. 

 

 

Berasal dari magma yang 

membeku dengan cepat di 

permukaan bumi. 
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2. Batu granit 

 

Tersusun atas butiran yang kasar. Ada 

yang berwarna putih dan ada yang 

berwarna keabu-abuan. Dimanfaatkan 

untuk bahan bangunan. 

Berasal dari magma yang 

membeku di dalam kerak 

bumi. Proses pembekuan ini 

berlangsung secara perlahan. 

Jadi, batu ini termasuk batuan 

beku dalam. 

3. Batu basal 

 

Disebut juga batu lava. Berwarna hijau 

keabu-abuan dan terdiri dari butiran yang 

sangat kecil. Dimanfaatkan untuk bahan 

bangunan. 

Berasal dari magma yang 

membeku di bawah lapisan 

kerak bumi, tercampur 

dengan gas sehingga 

berongga-rongga kecil. 

4. Batu andesit 

 

Berwarna putih keabu-abuan dan 

butirannya kecil seperti pada batu basal. 

Dimanfaatkan untuk membuat arca dan 

bangunan candi. 

Berasal dari magma yang 

membeku sangat cepat di 

bawah kerak bumi. 

5. Batu apung 

 

Berwarna cokelat bercampur abu-abu 

muda dan berongga-rongga. Digunakan 

untuk mengampelas kayu dan sebagai 

bahan penggosok. 

Berasal dari magma yang 

membeku di permukaan 

bumi. 

 

2. Batuan Endapan (Batuan Sedimen) 

Batuan endapan adalah batuan yang terbentuk dari endapan hasil 

pelapukan batuan. Batuan ini dapat pula terbentuk dari batuan yang terkikis 

atau dari endapan sisa-sisa binatang dan tumbuhan. Berbagai macam contoh 

batuan endapan yaitu batu konglomerat, breksi, pasir, serpih, dan kapur. 

Tabel 2. Jenis Batuan Endapan, Ciri-Ciri, dan Proses Terbentuknya 
No Nama Batuan Ciri-ciri dan manfaat Proses Terbentuknya 

1. Batu konglomerat 

 

Terdiri atas kerikil-kerikil yang 

permukaannya tumpul. Batuan ini 

banyak digunakan sebagai bahan 

bangunan. 

Berasal dari endapan hasil 

pelapukan batuan beku. 

2. Batu breksi 

 

Terdiri atas kerikil-kerikil yang 

permukaannya tajam. Batuan ini banyak 

dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. 

Berasal dari endapan hasil 

pelapukan batuan beku. 
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3. Batu pasir 

 

 

Terdiri atas butiran-butiran pasir, 

berwarna abu-abu, merah, kuning, atau 

putih. Batuan ini banyak dimanfaatkan 

sebagai bahan bangunan. 

Berasal dari endapan hasil 

pelapukan batuan beku yang 

butirannya kecil-kecil. 

4. Batu serpih 

 

 

Terdiri  dari  butiran-butiran  batu 

lempung atau  tanah  liat, berwarna abu-

abu  kehijauan, merah, atau kuning. 

Dimanfaatkan  sebagai bahan bangunan. 

Berasal dari endapan hasil 

pelapukan batuan  tanah liat. 

5. Batu kapur 

 

 

Terdiri dari butiran-butiran kapur halus, 

berwarna putih agak keabu-abuan, 

sebagai bahan campuran pembuat semen. 

Beraral dari endapan hasil 

pelapukan tulang dan 

cangkang hewan-hewan laut. 

 

3. Batuan Malihan (Metamorf) 

Batuan malihan (metamorf) berasal dari batuan sedimen yang 

mengalami perubahan (metamorfosis). Batuan sedimen ini mengalami 

perubahan karena mendapat panas dan tekanan dari dalam Bumi. Jika 

mendapat panas terus menerus, batuan ini akan berubah menjadi batuan 

malihan. Contoh batuan malihan yaitu batu genes, marmer, dan sabak. 

Tabel 2. Jenis Batuan Metamorf, Ciri-Ciri, dan Proses Terbentuknya 
No Nama Batuan Ciri-ciri dan manfaat Proses Terbentuknya 

1. Batu genes 

 

Berwarna putih keabu-abuan dan keras. 

Batu genes dimanfaatkan untuk membuat 

barang kerajinan seperti asbak, 

jambangan  bunga,  dan patung. 

Berasal dari batuan pluto 

granit yang mengalami meta 

morfosis karena panas dan 

tekanan. 

2. Batu marmer 

 

Berwarna  putih  dan ada yang hitam, 

keras, dan permukaannya halus. Marmer 

biasa digunakan untuk membuat meja,  

papan nama, batu nisan, dan pelapis 

dinding bangunan atau lantai. 

Berasal dari batuan kapur 

yang mengalami 

metamorfosis 

karena panas dan tekanan. 
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3. Batu sabak 

 

Berwarna  abu-abu tua, mudah terbelah 

tipis-tipis, dan permukaannya  kasar. 

Sebelum ada kertas, batu sabak 

dimanfaatkan sebagai  papan untuk 

menulis. 

Berasal dari batuan serpih 

yang mengalami 

metamorfosis. 

 

Batuan memerlukan waktu jutaan tahun untuk berubah menjadi tanah. 

Batuan menjadi tanah karena pelapukan. Batuan dapat mengalami pelapukan 

karena berbagai faktor. Pelapukan terdiri dari pelapukan secara biologi, pelapukan 

secara fisika, dan pelapukan secara kimiawi. Pelapukan secara biologi diakibatkan 

oleh gerakan yang ditimbulkan oleh kegiatan makhluk hidup. Pertumbuhan akar 

dan batang menghasilkan gerakan pada pohon yang berakibat hancurnya bebatuan 

di atasnya atau sekelilingnya. Selain oleh gerakan pepohonan, pelapukan biologi 

juga disebabkan oleh tumbuhan yang hidup menempel pada permukaan batuan. 

Contohnya pelapukan yang disebabkan oleh tumbuhnya lumut pada permukaan 

batuan mengalami kerusakan batuan yang rusak permukaannya mudah retak dan 

akhirnya hancur. Pelapukan yang disebabkan oleh faktor cuaca ini disebut 

pelapukan fisika. Pelapukan fisika disebabkan oleh berbagai faktor alam. Faktor 

alam itu antara lain: angin, air, perubahan suhu, dan gelombang laut. Sementara 

secara kimiawi batuan dapat pula mengalami pelapukan. Pelapukan batuan secara 

kimia banyak disebabkan oleh limbah rumah tangga atau limbah pabrik. Air selain 

menjadi penyebab pelapukan fisika juga merupakan penyebab pelapukan secara 

kimia. Air tersusun oleh unsur kimia. Sifat-sifat kimia air dapat menyebabkan 

pelapukan yang hebat. Air dapat bereaksi dengan senyawa lain, sehingga benda 

dapat berubah secara kimia. Hujan juga merupakan faktor penting dalam 

menentukan bentuk permukaan tanah. Pengaruh hujan terhadap proses penentuan 

bentuk tanah bersifat kimiawi dan sebagian bersifat mekanis.    
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Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 
 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/ semester : V/ 2 

Materi Pokok : Pembentukan Tanah 

Waktu : 15 menit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petunjuk: 

1. Tulis nama tim dan nama anggota pada 

kolom yang disediakan 

2. Kerjakan soal berikut secara berkelompok 

3. Setelah selesai, serahkan lembar jawaban 

pada guru 

 
Amatilah gambar dan isilah kolom pertanyaan dengan benar! 
 

No Nama Batuan Ciri-ciri Jenis Batuan 

1. 

 

 

Nama Tim : 

Nama Anggota : 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 



143 
 

 

2. 

 

  

3.  

 

  

4. 

 

  

5.    
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Lembar Permainan 

 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/ semester : V/ 2 

Materi Pokok : Pembentukan Tanah 

Waktu : 10 menit 

Petunjuk: 

1. Kerjakan soal berikut secara individu 

2. Nomor soal yang dikerjakan sesuai 

dengan nomor pada kartu yang diambil 

3. Tulislah skor yang diperoleh pada lembar 

pencatatan skor 

4. Setelah selesai, serahkan lembar jawaban 

pada guru 

 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Pelapukan batuan dapat dibedakan menjadi … macam. 

2. Macam pelapukan batuan sesuai pertanyaan nomor dua yaitu .… 

3. Pelapukan batuan yang disebabkan oleh aktivitas makhluk hidup disebut 

pelapukan …. 

4. Pelapukan yang disebabkan oleh faktor alam disebut pelapukan …. 

5. Pelapukan yang disebabkan oleh bahan-bahan kimia disebut pelapukan …. 

6. Makhluk hidup yang dapat menyebabkan pelapukan batuan yaitu …. 

7. Pelapukan … banyak disebabkan oleh limbah rumah tangga atau limbah 

pabrik. 

8. Lumut yang menempel pada permukaan batuan dapat menyebabkan ....  

9.                                                                                          
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Gambar di atas merupakan pelapukan batuan yang disebabkan oleh …. 

 

10.  

 

 

 

 

 

Gambar di atas merupakan pelapukan batuan yang disebabkan oleh …. 

 

Kunci Jawaban 

 

1. Tiga macam 

2. Pelapukan biologi, pelapukan fisika dan pelapukan kimia 

3. Biologi 

4. Fisika  

5. Kimia  

6. Pepohonan dan lumut 

7. Kimia  

8. Pelapukan 

9. Perubahan suhu 

10. Lumut 
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Kisi-kisi Soal Evaluasi 

 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam   

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 

Taraf Kesukaran Soal 

Mudah Sedang Sulit 
7.1 

endeskripsikan 
proses pembentukan 
tanah karena 
pelapukan 

 

1. 
iswa dapat menjelaskan penyebab 
adanya sifat batuan. 

Pilihan 
Ganda C2 1    

2. 
iswa dapat menyebutkan jenis batuan 
berdasarkan proses terbentuknya . 

Pilihan 
Ganda C1 2    

3. 
iswa dapat menjelaskan faktor 
penyebab pelapukan fisika. 

Pilihan 
Ganda C2 3    

4. 
isajikan 4 ciri-ciri batuan, siswa dapat 
mengidentifikasi nama batuannya. 

Pilihan 
Ganda C2 4    

5. Pilihan C2 5    
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iswa dapat menjelaskan pelapukan 
biologi. 

Ganda 

6. 
iswa dapat mengidentifikasi nama 
batuan berdasarkan sifatnya. 

Uraian  C1 6    

Kompetensi Dasar Indikator soal Jenis 
Soal 

Ranah 
Kognitif 

Nomor 
Soal 

Taraf Kesukaran Soal 

Mudah Sedang Sulit 
 7. 

isajikan tiga nama batuan, siswa dapat 
menentukan yang termasuk dalam 
salah satu jenis batuan. 

Uraian C2 7    

8. 
iswa dapat menentukan sifat batuan. Uraian C3 8    

9. 
iswa dapat menjelaskan proses 
pembentukan tanah. 

Uraian C2 9    

10. 
iswa dapat mengidentifikasi contoh 
salah satu jenis batuan . 

Uraian C2 10    

Jumlah 10 3 5 2 
100% 30% 50% 20% 

 
Keterangan: 

C1 = Pengetahuan 
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C2 = Pemahaman 

C3 = Penerapan 
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Soal Evaluasi 
 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan alam 

Kelas/ semester : V/ 2 

Materi Pokok : Pembentukan Tanah 

Waktu : 10 menit 

 
PETUNJUK: 
1. Tulislah nama dan nomor urut 

pada kolom yang disediakan 

2. Kerjakan soal di bawah ini secara 

individu 

3. Dilarang bekerja sama maupun 

membuka buku 

4. Cermati tiap soal, dan telitilah 

dalam menjawab 

 

 

 
 
 
A. Berilah tanda silang (X) pada 

huruf A, B, C, atau D di depan jawaban yang paling benar! 

1. Batuan memiliki sifat yang 

berbeda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan…. 

A. kandungan mineralnya C. manfaat dan kegunaannya 

B. tempat di permukaannya D. proses pelapukannya 

2. Berikut ini merupakan batuan 

berdasarkan proses terbentuknya yaitu …. 

A. batuan vulkanik   C. batuan gunung  

B. batuan sedimen  D. batuan tektonik 

3. Pelapukan fisika disebabkan oleh 

berbagai faktor yaitu…. 

Nama :   

No.Urut :   
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A. angin, air, lumut  C. gelombang laut, angin, air 

B. perubahan suhu, lumut, angin D. tumbuhan, perubahan suhu 

4. Suatu batuan memiliki ciri-ciri 

berikut! 

(1) Berwarna coklat bercampur abu-abu muda 

(2) Mempunyai rongga-rongga 

(3) Dapat terapung di air 

Batu yang memiliki ciri-ciri di atas yaitu …. 
A. batu konglomerat  C.       batu kali 

B. batu apung   D. batu marmer 

5. Pelapukan biologi merupakan 

pelapukan yang disebabkan oleh …. 

A. lumut    C.       gelombang laut 

B. cuaca    D.       angin 

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1.  

 
 
 
 

 
 
 
 

Perhatikan gambar di atas! 

Nama batu pada gambar di atas yaitu …. 

2. Berikut terdapat tiga nama batuan. 

a. Batu genes 

b. Batu marmer 

c. Batu sabak 

Ketiga batuan di atas termasuk dalam jenis batuan …. 

3. Hujan asam adalah salah satu 

penyebab pelapukan …. 
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4. Batuan akan berubah menjadi 

tanah setelah mengalami proses …. 

5. Berdasarkan proses terbentuknya, 

batu breksi dan batu serpih tergolong batuan …. 

 

Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran 

I. Pilihan Ganda 

1. A  

2. B   

3. C  

4. B   

5. A  

II. Isian Pendek 

1. Konglomerat 

2. Malihan 

3. Kimia  

4. Pelapukan 

5. Endapan 

 

Pedoman penskoran 

Soal pilihan ganda masing-masing nomor bobotnya  : 1 

Soal isian pendek masing-masing nomor bobotnya  : 1 

Skor maksimal  : 10 

 

Penilaian 

Nilai Akhir = 100×
SM
SP

 
Keterangan : 

SP  : Skor perolehan 

SM  : Skor Maksimal 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Kelas Eksperimen Pertemuan ke-2 

 

Sekolah : SD Negeri Marga Ayu 01 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/ Semester : V/ 2 

Waktu : 2 x 35 menit (1 x pertemuan) 

Pelaksanaan :  

 

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 

7.2.1 Mengidentifikasi susunan dan jenis-jenis tanah 
 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah mendengarkan penjelasan guru tentang susunan tanah melalui 

gambar lapisan-lapisan tanah, siswa dapat menjelaskan lapisan-lapisan 

tanah dengan tepat. 

2. Setelah melakukan tanya jawab tentang bahan penyusun tanah melalui 

gambar lapisan-lapisan tanah, siswa dapat menyebutkan bahan-bahan 

penyusun tanah dengan tepat. 

3. Melalui diskusi dalam penerapan model pembelajaran Teams Games 

Tournament (TGT) tentang jenis-jenis tanah, siswa dapat menjelaskan 

jenis-jenis tanah dengan tepat. 
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4. Melalui turnamen dalam penerapan model pembelajaran Teams Games 

Tournament (TGT) tentang ciri dari tiap jenis tanah, siswa dapat 

menyebutkan ciri-ciri tiap jenis tanah dengan tepat. 

5. Melalui penugasan, siswa dapat menjelaskan pemanfaatan tanah untuk 

kegiatan manusia dengan tepat. 

Karakter yang diharapkan:  

Disiplin (Discipline), Rasa hormat dan perhatian (respect ), Tekun (diligence) 

, Tanggung jawab (responsibility) Dan Ketelitian (carefulness) 

 

E. MATERI POKOK 

Susunan dan jenis-jenis tanah (terlampir). 

 

F. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

1. Metode Pembelajaran 

a. Ceramah 

b. Tanya jawab 

c. Diskusi kelompok 

d. Penugasan 

2. Model Pembelajaran: Teams Games Tournament (TGT) 
 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Awal (5 menit) 

a. Guru menyiapkan bahan ajar dan media pembelajaran. (ketelitian) 

b. Guru mengkondisikan siswa agar siap mengikuti pembelajaran. 

(perhatian) 

c. Guru mengajak siswa berdoa menurut agama dan  kepercayaan masing-

masing. 

d. Guru mengecek kehadiran siswa. (disiplin) 

e. Guru melakukan apersepsi dengan mengulang sedikit materi yang 

telash dipelajari sebelumnya. 

f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
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2. Kegiatan Inti (45 menit) 

a. Eksplorasi (15 menit) 

1) Guru memberikan penjelasan kepada siswa mengenai susunan tanah 

dengan menampilkan gambar susunan tanah. 

2) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang bahan penyusun 

tanah. 

b. Elaborasi (25 menit) 

1. Guru membagi kelas ke dalam empat tim secara heterogen. 

2. Guru membagikan lembar kegiatan atau lembar kerja siswa (LKS) 

kepada setiap tim. 

3) Siswa secara berkelompok mempelajari lembar kegiatan dan 

menjawab pertanyaan yang pada LKS. 

4) Guru dan siswa membahas pertanyaan yang ada pada LKS. 

5) Siswa berpindah tempat menuju meja turnamen untuk melakukan 

turnamen dengan perwakilan anggota tim lainnya. 

6) Siswa melakukan turnamen dengan langkah-langkah: 

a) Siswa dalam setiap meja turnamen mengambil kartu bernomor 

yang ada di atas meja untuk menentukan siswa yang bertugas 

sebagai pembaca, penantang I, II, dan III. 

b) Siswa yang bertugas sebagai pembaca mengocok kartu dan 

mengambil kartu yang paling atas. 

c) Pembaca membaca dan menjawab pertanyaan dengan nomor soal 

sesuai dengan nomor kartu yang diambil. 

d) Penantang I menggunakan haknya untuk menjawab atau melewati 

pertanyaan, begitu pula untuk penantang II dan III. 

e) Penantang III memeriksa lembar jawaban.  

f) Siswa mencatat nomor yang telah mereka menangkan pada lembar 

skor permainan dan menambahkan skor yang mereka peroleh 

pada setiap game. 

 



156 
 

 
 

c. Konfirmasi (5 menit) 

1) Guru dan siswa melakukan tanya jawab tentang hal-hal yang belum 

dimengerti siswa. 

2) Guru melakukan klarifikasi untuk meluruskan kesalahpahaman 

mengenai materi. 

3) Guru memberikan penguatan dan motivasi pada siswa. 

3. Kegiatan Akhir (20 menit) 

a. Guru bersama-sama siswa menyimpulkan materi hasil belajar sesuai 

dengan hasil klarifikasi. 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

c. Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

d. Guru menutup pembelajaran. 
 

H. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

1. Media 

Gambar lapisan tanah 

2.  Sumber 

a. Azmiyati, dkk. 2008. IPA 5 Saling Temas untuk kelas V. Jakarta: Pusat 

Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

b. Rositawaty, S dan Aris Muharram. 2008. Senang Belajar IPA untuk 

Kelas V SD/MI. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan 

Nasional. 

c. Sulistyanto, Heri dan Edy Wiyono. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam untuk 

SD/MI Kelas 5. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan 

Nasional. 

d. Sarjan. 2004. Sains 5 untuk Kelas 5 Sekolah Dasar dan Madrasah 

Ibtidaiyah. Klaten: Sahabat. 

 

I. PENILAIAN  
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1. Prosedur :  penilaian proses, 

penilaian hasil 

2. Jenis Penilaian :  

a. Penilaian proses :  pengamatan 

guru 

b. Penilaian hasil :  tes tertulis 

3. Bentuk Penilaian :  soal objektif 

dan isian pendek 

4. Alat tes : soal-soal evaluasi  

5. Kriteria Penilaian 

Nilai Akhir = 100×
SM
SP

 
Keterangan : 

SP  : Skor perolehan 

SM  : Skor Maksimal 

 

 

Tegal, 27 Mei 2013 

 

Guru Kelas V,    Praktikan, 

 

 

 

Sunaryo, S.Pd.    Atika Emilia 

NIP 19520815 198608 1 001 NIM 1401409033 

 

Mengetahui, 

Kepala SDN Marga Ayu 01, 
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Sri Murti Herwahyuni, S. Pd. 

NIP 19610305 198201 2 006
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Materi Ajar 

 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/ semester : V/ 2 

Materi Pokok : Susunan dan jenis-jenis tanah 

 

Susunan dan jenis-jenis tanah 

1. Susunan tanah 

Menurut susunannya, lapisan tanah terdiri atas lapisan tanah atas, 

lapisan tanah bawah, dan bahan induk tanah.  

a. Lapisan atas 

Lapisan atas merupakan lapisan yang terbentuk dari hasil 

pelapukan batuan dan sisa-sisa makhluk  hidup yang telah mati. Tanah 

lapisan paling atas umumnya sangat subur. Hal ini karena lapisan tanah 

atas bercampur dengan humus. Tanah yang kaya dengan humus berwarna 

lebih hitam dibandingkan jenis tanah yang lain.  

b. Lapisan tengah 

Lapisan tengah terbentuk dari campuran antara hasil pelapukan 

batuan dan air. Lapisan tersebut terbentuk karena sebagian bahan lapisan 

atas terbawa oleh air dan mengendap. Lapisan ini biasa disebut tanah liat. 

c. Lapisan bawah 

Lapisan bawah, merupakan lapisan yang terdiri atas bongkahan-

bongkahan batu. Di sela-sela bongkahan terdapat hasil pelapukan batuan. 

Jadi, masih ada batu yang belum melapuk secara sempurna. Tanah 

lapisan bawah kurang subur dan mempunyai warna lebih terang. Tanah 

lapisan bawah mengandung sedikit humus. 

d. Lapisan batuan induk 

Lapisan batuan induk berupa bebatuan yang padat. Lapisan ini 

disebut lapisan tanah asli karena tidak tercampur dengan hasil pelapukan 

dari batuan lain. Biasanya lapisan tanah ini warnanya sama dengan warna 

batuan asalnya. 
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2. Jenis-jenis tanah 

Jenis tanah dapat dibedakan menjadi tanah berhumus, tanah berpasir, 

tanah liat, dan tanah berkapur. 

a. Tanah Berhumus 

Tanah humus merupakan  tanah yang berasal dari pelapukan sisa 

hewan dan tumbuhan yang membusuk, berwarna kehitaman, sangat baik 

untuk lahan pertanian, kemampuan menyerap airnya sangat tinggi, dapat 

menggemburkan tanah. 

b. Tanah liat  

Tanah liat merupakan tanah yang butiran-butiran tanahnya halus, 

setiap butiran saling melekat satu sama lain, sehingga jika basah lengket, 

sukar menyerap air, sering dimanfaatkan untuk membuat kerajinan 

tangan, seperti pot bunga, mangkuk, dan cerek. Dalam penggunaannya, 

tanah liat yang telah dibentuk dipanaskan supaya kering dan kuat, 

tumbuhan sulit tumbuh di tanah liat. 

c. Tanah berpasir 

Tanah berpasir biasanya digunakan untuk bahan membangun 

rumah. Tanah ini dicampur dengan semen untuk memasang batubata. 

Tanah berpasir merupakan tanah yang butiran pasirnya sangat banyak, 

mudah menyerap air, tumbuhan sulit tumbuh di tanah berpasir. 

d. Tanah vulkanik 

Tanah vulkanik merupakan tanah yang banyak mengandung unsur 

hara, warnanya lebih gelap, berasal dari gunung berapi yang meletus, 

sangat mudah menyerap air, sangat subur untuk lahan pertanian. 
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Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 

 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/ semester : V/ 2 

Materi Pokok : Susunan dan jenis-jenis tanah 

Waktu : 10 menit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Petunjuk: 

1. Tulis nama tim dan nama anggota pada 

kolom yang disediakan 

2. Kerjakan soal berikut secara berkelompok 

3. Setelah selesai, serahkan lembar jawaban 

pada guru 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1.  

 
 

 
 

 
 
 

a. Apa nama jenis tanah pada gambar di atas? 

Jawab:  
 

b. Amati gambar di atas dan sebutkan komposisi/bahan pembentuknya! 

Nama Tim : 

Nama Anggota : 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.
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Jawab:  
 
 
 

2.  

 
 
 
 
 

a. Apa nama jenis tanah pada gambar di atas? 

Jawab: 
b. Amati gambar di atas dan sebutkan komposisi/ bahan pembentuknya! 

Jawab:  
 

3.  

 
 
 
 
 

 
 

a. Apa nama jenis tanah pada gambar di atas? 

Jawab: 
b. Amati gambar di atas dan sebutkan komposisi/ bahan pembentuknya! 

Jawab: 
 
4.  

 
 
 

 
 
 
 

a. Apa nama jenis tanah pada gambar di atas? 

Jawab: 
c. Amati gambar di atas dan sebutkan komposisi/ bahan pembentuknya! 

Jawab: 
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Lembar Permainan 

 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/ semester : V/ 2 

Materi Pokok : Susunan dan jenis-jenis tanah 

Waktu : 10 menit 

 

Petunjuk: 

1. Kerjakan soal berikut secara individu 

2. Nomor soal yang dikerjakan sesuai 

dengan nomor pada kartu yang diambil 

3. Tulislah skor yang diperoleh pada lembar 

pencatatan skor 

4. Setelah selesai, serahkan lembar jawaban 

pada guru 

 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Tanah yang berasal dari bahan-bahan akibat letusan gunung berapi yaitu …. 

2. Tanah di pesisir pantai kebanyakan merupakan tanah …. 

3. Tanah yang berasal dari sisa hewan dan tumbuhan yang membusuk yaitu ….  

4. Tanah dengan ciri-ciri sulit dilalui air, jika basah akan lengket, dan elastis 

yaitu …. 

5. Tanah berhumus biasanya berwarna …. 

6. Jenis tanah yang paling subur dibanding jenis tanah lainnya yaitu …. 

7. Tanah yang yang cocok untuk membuat kerajinan tangan seperti pot bunga 

yaitu …. 

8. Jenis tanah yang dimanfaatkan sebagai bahan membangun rumah yaitu …. 

9. Tanah humus banyak mengandung unsur …. 

10. Sampah yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan atau hewan yang telah mati 

disebut …. 
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Kunci Jawaban 
 
1. Tanah vulkanik 

2. Berpasir  

3. Tanah berhumus  

4. Tanah liat 

5. Hitam  

6. Tanah berhumus 

7. Tanah liat 

8. Tanah berpasir/Pasir 

9. Hara  

10. Humus  
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Kisi-kisi Soal Evaluasi 

 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam  

Kelas/Semester  : V/2   

Materi Pokok  : Susunan dan jenis-jenis 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 

Taraf Kesukaran Soal 

Mudah Sedang Sulit 
7.2 

engidentifikasi 
jenis-jenis tanah 

 

1. 
isajikan gambar, siswa dapat 
menyebutkan nomor dari lapisan tanah 
yang dimaksud. 

Pilihan 
Ganda C1 1    

2. 
iswa dapat menyebutkan lapisan tanah 
tertentu berdasarkan cir-cirinya. 

Pilihan 
Ganda C2 2    

3. 
iswa dapat menjelaskan lapisan 
penyusun tanah. 

Pilihan 
Ganda C2 3    

4. 
isajikan 4 pernyataan, siswa dapat 
mengidentifikasi bahan-bahan 
penyusun tanah. 

Pilihan 
Ganda C2 4    

5. Pilihan C3 5    
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iswa dapat menentukan salah satu 
bahan penyusun tanah . 

Ganda 

Kompetensi Dasar Indikator soal Jenis 
Soal 

Ranah 
Kognitif 

Nomor 
Soal 

Taraf Kesukaran Soal 

Mudah Sedang Sulit 

 6. 
iswa dapat menyebutkan salah satu 
jenis tanah berdasarkan cirinya. 

Uraian  C2 6    

7. 
iswa dapat menyebutkan ciri salah 
satu jenis tanah. 

Uraian C1 7    

8. 
iswa dapat menjelaskan bahan 
pembentuk salah satu jenis tanah. 

Uraian C2 8    

9. 
iswa dapat menyebutkan salah satu 
jenis tanah berdasarkan peryataan 
yang diberikan. 

Uraian C2 9    

10.
iswa dapat menjelaskan pemanfaatan 
salah satu jenis tanah dalam kehidupan 
manusia. 

Uraian C2 10    

Jumlah 10 3 5 2 
100% 30% 50% 20% 

 
Keterangan: 
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C1 = Pengetahuan 

C2 = Pemahaman 

C3 = Penerapan 
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Soal Evaluasi 

 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/ semester : V/ 2 

Materi Pokok : Susunan dan jenis-jenis tanah 

Waktu : 10 menit 

 

PETUNJUK: 

1. Tulislah nama dan nomor urut 

pada kolom yang disediakan 

2. Kerjakan soal di bawah ini secara 

individu 

3. Dilarang bekerja sama maupun 

membuka buku 

4. Cermati tiap soal, dan telitilah 

dalam menjawab 

 

 

 

 

A. Berilah tanda silang (X) pada 

huruf A, B, C, atau D di depan jawaban yang paling benar! 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama :   

No. Urut  :   

2 

1

3 
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Perhatikan gambar lapisan tanah di atas! 

Lapisan bawah ditunjukkan dengan nomor …. 

A. 1 C. 3 

B. 2 D. 4 

2. Lapisan tanah yang sangat subur 

terletak pada …. 

C. lapisan tengah C. lapisan 

atas 

D. lapisan bawah D. lapisan 

induk 

3. Berikut yang termasuk dalam 

lapisan tanah yaitu …. 

a. lapisan puncak C. lapisan 

indukan 

b. lapisan bawah D. lapisan 

dasar 

4. Perhatikan pernyataan berikut! 

(1) batu 

(2) kerikil 

(3) debu 

(4) rumput 

Bahan-bahan penyusun tanah ditunjukkan oleh nomor …. 

A. 1, 2, dan 3 C. 1, 3, dan 4 

B. 1, 2, dan 4 D. 2, 3, dan 4 

5. Bahan-bahan penyusun tanah yang 

berupa butiran-butiran sangat halus yaitu …. 

A. pasir C. kerikil 

B. debu D. batu 

4 
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B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Jenis tanah berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah yang 

lain tergantung batuan tempat tanah terbentuk. Jenis tanah yang paling subur 

yaitu .... 

2. Ciri yang paling menonjol dari tanah berpasir yaitu …. 

3. Tanah humus berasal dari …. 

4. Tanah yang berasal dari gunung meletus disebut tanah …. 

5. Tanah mempunyai berbagai manfaat dalam kehidupan manusia. 

Tanah liat banyak dimanfaatkan untuk …. 

 

Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran 

 

I. Pilihan Ganda 

1. C  

2. C  

3. B  

4. A  

5. D 

 

II. Isian Pendek 

1. Tanah humus 

2. Butiran-butirannya kasar 

3. Sisa-sisa tumbuhan 

4. Tanah vulkanik 

5. Kerajinan tangan 

 

Pedoman penskoran 

Soal pilihan ganda masing-masing nomor bobotnya  : 1 

Soal isian pendek masing-masing nomor bobotnya  : 1 

Skor maksimal  : 10 

 



173 
 

 
 

Penilaian 

Nilai Akhir = 100×
SM
SP

 
Keterangan : 

SP  : Skor perolehan 

SM  : Skor Maksimal 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Kelas Eksperimen Pertemuan ke-3 

 

Sekolah : SD Negeri Marga Ayu 01 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/ Semester : V/ 2 

Waktu : 2 x 35 menit (1 x pertemuan) 

Pelaksanaan :  

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

7.3 Mendeskripsikan struktur bumi 
 

C. INDIKATOR 

7.3.1 Menggambarkan secara sederhana lapisan-lapisan bumi (lapisan inti, 

lapisan luar dan kerak). 
 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah mendengarkan penjelasan guru tentang lapisan bumi 

melalui gambar lapisan bumi, siswa dapat menyebutkan lapisan bumi 

dengan tepat. 

2. Setelah melakukan tanya jawab tentang susunan bumi melalui 

gambar lapisan bumi, siswa dapat menjelaskan bahan penyusun lapisan 

bumi. 

3. Melalui diskusi dalam penerapan model pembelajaran Teams 

Games Tournament (TGT) tentang lapisan bumi, siswa dapat 

menjelaskan ciri-ciri lapisan bumi dengan tepat. 

4. Melalui turnamen dalam penerapan model pembelajaran Teams 

Games Tournament (TGT) tentang lapisan atmosfer beserta ciri-cirinya, 
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siswa dapat menjelaskan lapisan atmosfer beserta ciri-cirinya dengan 

tepat. 

5. Melalui penugasan, siswa dapat menjelaskan fungsi lapisan 

atmosfer dengan tepat. 

 

Karakter yang diharapkan:  

Disiplin (Discipline), Rasa hormat dan perhatian (respect ), Tekun (diligence) 

, Tanggung jawab (responsibility) Dan Ketelitian (carefulness) 

 

E. MATERI POKOK 

Struktur bumi (terlampir). 

 

F. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

1. Metode Pembelajaran 

a. Ceramah 

b. Tanya jawab 

c. Diskusi kelompok 

d. Penugasan 

2. Model Pembelajaran: Teams Games Tournament (TGT) 
 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Awal (5 menit) 

a. Guru menyiapkan bahan ajar dan media pembelajaran. (ketelitian) 

b. Guru mengkondisikan siswa agar siap mengikuti pembelajaran. 

(perhatian) 

c. Guru mengajak siswa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-

masing. 

d. Guru mengecek kehadiran siswa. (disiplin) 

e. Guru melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan, “dimanakah 

kalian berpijak?”. 

f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
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2. Kegiatan Inti (45 menit) 

a. Eksplorasi (15 menit) 

1) Guru memberikan penjelasan kepada siswa mengenai proses 

terjadinya bumi. 

2) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang contoh susunan 

bumi. 

b. Elaborasi (25 menit) 

1) Guru membagi kelas ke dalam empat tim secara heterogen. 

2) Guru membagikan lembar kegiatan atau lembar kerja siswa (LKS) 

kepada setiap tim. 

3) Siswa secara berkelompok mempelajari lembar kegiatan dan 

menjawab pertanyaan yang pada LKS. 

4) Guru dan siswa membahas pertanyaan yang ada pada LKS. 

5) Siswa berpindah tempat menuju meja turnamen untuk melakukan 

turnamen dengan perwakilan anggota tim lainnya. 

6) Siswa melakukan turnamen dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Siswa dalam setiap meja turnamen mengambil kartu bernomor 

yang ada di atas meja untuk menentukan siswa yang bertugas 

sebagai pembaca, penantang I, II, dan III. 

b) Siswa yang bertugas sebagai pembaca mengocok kartu dan 

mengambil kartu yang paling atas. 

c) Pembaca membaca dan menjawab pertanyaan dengan nomor soal 

sesuai dengan nomor kartu yang diambil. 

d) Penantang I menggunakan haknya untuk menjawab atau melewati 

pertanyaan, begitu pula untuk penantang II dan III. 

e) Penantang III memeriksa lembar jawaban.  

f) Siswa mencatat nomor yang telah mereka menangkan pada lembar 

skor permainan dan menambahkan skor yang mereka peroleh 

pada setiap game. 

 

c. Konfirmasi (5 menit) 
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1) Guru dan siswa melakukan tanya jawab tentang hal-hal yang belum 

dimengerti siswa. 

2) Guru melakukan klarifikasi untuk meluruskan kesalahpahaman 

mengenai materi. 

3) Guru memberikan penguatan dan motivasi pada siswa. 

3. Kegiatan Akhir (20 menit) 

a. Guru bersama-sama siswa menyimpulkan materi hasil belajar sesuai 

dengan hasil klarifikasi. 

b. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

c. Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

d. Guru menutup pembelajaran. 
 

H. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

1. Alat 

Alat peraga bumi 

2.  Sumber 

a. Azmiyati, dkk. 2008. IPA 5 Saling Temas untuk kelas V. Jakarta: Pusat 

Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

b. Rositawaty, S dan Aris Muharram. 2008. Senang Belajar IPA untuk 

Kelas V SD/MI. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan 

Nasional. 

c. Sulistyanto, Heri dan Edy Wiyono. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam untuk 

SD/MI Kelas 5. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan 

Nasional. 

d. Sarjan. 2004. Sains 5 untuk Kelas 5 Sekolah Dasar dan Madrasah 

Ibtidaiyah. Klaten: Sahabat. 

 

I. PENILAIAN  

1. Prosedur :  penilaian proses, 

penilaian hasil 
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2. Jenis Penilaian :  

a. Penilaian proses :  pengamatan 

guru 

b. Penilaian hasil :  tes tertulis 

3. Bentuk Penilaian :  soal objektif 

dan isian pendek 

4. Alat tes : soal-soal evaluasi  

5. Kriteria Penilaian 

Nilai Akhir = 100×
SM
SP

 
Keterangan : 

SP  : Skor perolehan 

SM  : Skor Maksimal 
 

Tegal , 29 Mei 2013 
 

Guru Kelas V,    Praktikan, 

 
 

 

Sunaryo, S.Pd.    Atika Emilia 

NIP 19520815 198608 1 001 NIM 1401409033 

 

Mengetahui, 

Kepala SDN Marga Ayu 01, 

 

 
 

Sri Murti Herwahyuni, S. Pd. 

NIP 19610305 198201 2 006 
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Materi Ajar 

 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/ semester : V/ 2 

Materi Pokok : Struktur Bumi 

 

1. Struktur Bumi 

Bumi tersusun atas tiga lapisan. Lapisan Bumi mulai dari lapisan terluar 

sampai terdalam yaitu kerak, selubung, dan inti. Inti terdiri atas inti luar dan 

inti dalam. Keadaan ketiga lapisan Bumi tersebut dijelaskan dalam uraian 

berikut: 

a. Kerak 

Kerak adalah lapisan terluar permukaan bumi yang berupa batuan 

keras dan dingin setebal 15–60 km. Pada lapisan kerak bagian atas, batuan 

telah mengalami pelapukan membentuk tanah. Di permukaan lapisan 

kerak inilah makhluk hidup tinggal dan menjalani hidupnya. Daratan 

terbentuk dari kerak benua. Sebagian besar kerak benua terbentuk dari 

batuan yang disebut granit. Dasar samudra terbentuk dari kerak samudra. 

Kerak samudra sebagian terbentuk dari batuan yang disebut basal. 

b. Selubung atau Mantel 

Selubung  atau mantel merupakan lapisan di bawah kerak yang 

tebalnya mencapai 2.900 kilometer. Lapisan mantel merupakan lapisan 

yang paling tebal. Mantel terletak di antara lapisan inti luar dengan kerak. 

Lapisan ini terdiri atas magma kental yang bersuhu 1.400°C–2.500°C. 

c. Inti 

Inti  terdiri atas dua bagian, yaitu inti luar dan inti dalam. Lapisan 

inti luar merupakan satu-satunya lapisan cair. Inti luar terdiri atas besi, 

nikel, dan oksigen. Lapisan ini mempunyai tebal ±2.255 kilometer. 

Adapun lapisan inti dalam setebal ±1.200 kilometer. Inti dalam merupakan 

bola logam yang padat dan mampat, bersuhu sangat panas sekitar 4.500°C. 
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Lapisan ini terbentuk dari besi dan nikel padat. Lapisan inti dalam 

merupakan pusat bumi. 

2. Lapisan Atmosfer 

Lapisan atmosfer tersusun atas udara. Semakin jauh dari permukaan 

bumi, lapisan udara semakin tipis. Lapisan atmosfer melindungi Bumi dari 

pancaran sinar dan panas Matahari. Oleh karena itu, lapisan atmosfer paling 

berperan dalam mendukung adanya kehidupan di muka Bumi ini. Lapisan 

atmosfer ini memiliki ketebalan ± 640 kilometer. Atmosfer terdiri atas lapisan 

troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer.  

a. Lapisan Troposfer 

Lapisan troposfer terbentang sejauh 10 km dari permukaan bumi. 

Lapisan troposfer merupakan lapisan yang paling dekat dengan Bumi. 

Lapisan inilah yang memengaruhi cuaca. Sebagian besar awan yang 

menyebabkan hujan terbentuk di lapisan ini. 

b. Lapisan Stratosfer 

Lapisan stratosfer berjarak 10–50 km di atas permukaan bumi. 

Udara di lapisan stratosfer sangat dingin dan tipis. Balon cuaca dan 

beberapa pesawat terbang dapat mencapai lapisan stratosfer. Lapisan 

ozon berada di atas lapisan ini. Lapisan ozon adalah lapisan yang penting 

karena melindungi Bumi dari sinar ultraviolet dari Matahari. Sinar 

ultraviolet ini jika langsung mengenai Bumi akan membunuh semua 

makhluk hidup. 

c. Lapisan Mesosfer 

Lapisan mesosfer berjarak 50-80 km di atas permukaan bumi. 

Mesosfer memiliki campuran oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida 

yang sama dengan lapisan di bawahnya. Namun, kandungan uap airnya 

sangat sedikit. 

d. Lapisan Termosfer 

Lapisan termosfer terbentang pada ketinggian 80–500 km di atas 

permukaan bumi. Di lapisan ini terjadi efek cahaya yang disebut aurora. 

 



181 
 

 
 

e. Lapisan Eksosfer 

Lapisan yang paling jauh dari permukaan bumi yaitu lapisan 

eksosfer. Eksosfer ada di ketinggian 700 km di atas permukaan bumi. 

Setelah lapisan eksosfer adalah angkasa luar. 
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Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/ semester : V/ 2 

Materi Pokok : Struktur Bumi 

Waktu : 10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk: 

1. Tulis nama tim dan nama anggota pada 

kolom yang disediakan 

2. Kerjakan soal berikut secara berkelompok 

3. Setelah selesai, serahkan lembar jawaban 

pada guru 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

 

 

 

 

 

 

Nama Tim : 
Nama Anggota : 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

A

B

C

D

A

B

C

D
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a. Amati gambar di atas dan sebutkan lapisan yang ditandai! 

Jawab: 

Lapisan A = ___________________________________________________  

Lapisan B = ___________________________________________________  

Lapisan C = ___________________________________________________  

Lapisan D = ___________________________________________________  

b. Jelaskan ciri dari masing-masing lapisan bumi secara singkat! 

Jawab: 



184 
 

 
 

 
Lembar Permainan 

 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/ semester : V/ 2 

Materi Pokok : Struktur Bumi 

Waktu : 10 menit 
 

Petunjuk: 

1. Kerjakan soal berikut secara individu 

2. Nomor soal yang dikerjakan sesuai 

dengan nomor pada kartu yang diambil 

3. Tulislah skor yang diperoleh pada lembar 

pencatatan skor 

4. Setelah selesai, serahkan lembar jawaban 

pada guru 

 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Lapisan udara yang melindungi bumi dari panas matahari 

yaitu …. 

2. Lapisan atmosfer tersusun atas … lapisan 

3. Atmosfer bumi tersusun dari lapisan …,…,…,…, dan …. 

4. Lapisan atmosfer yang letaknya paling dekat dengan bumi 

yaitu …. 

5. Lapisan … merupakan lapisan atmosfer yang paling jauh 

dari permukaan bumi. 

6. Sebagian besar awan yang menyebabkan hujan terbentuk 

di lapisan … 

7. Lapisan ozon terdapat pada lapisan …  

8. Di atas lapisan stratosfer terdapat lapisan …. 

9. Pada lapisan termosfer sering terjadi 

peristiwa alam yaitu …. 
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10. Tiga lapisan atmosfer terdekat dengan 

bumi yaitu …, … dan …. 
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Kunci Jawaban 

 
1. atmosfer 

2. 5 lapisan 

3. Troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, 

dan eksosfer 

4. troposfer 

5. eksosfer 

6. troposfer 

7. stratosfer 

8. mesosfer 

9. aurora 

10. troposfer, stratosfer, dan mesosfer 
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Kisi-kisi Soal Evaluasi 

 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alm   

Kelas/Semester  : V/2   

Materi Pokok  : Struktur Bumi  

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 

Taraf Kesukaran Soal 

Mudah Sedang Sulit 
7.3 

endeskripsikan 
struktur bumi 

. 
 

1. 
iswa dapat menyebutkan lapisan bu mi 
secara urut mulai dari lapisan terluar 
sampai terdalam. 

Pilihan 
Ganda C1 1    

2. 
iswa dapat menyebutkan salah satu 
struktur bumi berdasarkan ciri-cirinya. 

Pilihan 
Ganda C2 2    

3. 
iswa dapat menyebutkan salah satu 
lapisan bumi berdasarkan bahan 
penyusunnya.  

Pilihan 
Ganda C2 3    

4. 
iswa dapat menjelaskan fungsi lapisan 
atmosfer 

Pilihan 
Ganda C3 4    

5. Pilihan C2 5    
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isajikan tiga pernyataan, siswa dapat 
mengidentifikasi ciri-ciri dari lapisan 
bumi yang dimaksud. 

Ganda 

Kompetensi Dasar Indikator soal Jenis 
Soal 

Ranah 
Kognitif 

Nomor 
Soal 

Taraf Kesukaran Soal 

Mudah Sedang Sulit 

 6. 
iswa dapat menjelaskan lapisan 
atmosfer 

Uraian  C2 6    

7. 
iswa dapat menyebutkan tiga lapisan 
atmosfer yang terjauh dengan bumi. 

Uraian C2 7    

8. 
iswa dapat  menyebutkan salah satu 
lapisan atmosfer berdasarkan ciri-
cirinya. 

Uraian C3 8    

9. 
isajikan tiga pernyataan, siswa dapat 
menyebutkan ciri-ciri lapisan 
stratosfer 

Uraian C1 9    

10.
iswa dapat menentukan yang tidak 
termasuk fungsi dari lapisan atmosfer 

Uraian C2 10    

Jumlah 10 3 5 2 
100% 30% 50% 20% 
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Keterangan: 

C1 = Pengetahuan 

C2 = Pemahaman 

C3 = Penerapan 
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Soal Evaluasi 

 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/ semester : V/ 2 

Materi Pokok : Struktur bumi 

Waktu : 10 menit 

 

PETUNJUK: 

1. Tulislah nama dan nomor urut 

pada kolom yang disediakan 

2. Kerjakan soal di bawah ini secara 

individu 

3. Dilarang bekerja sama maupun 

membuka buku 

4. Cermati tiap soal, dan telitilah 

dalam menjawab 

 

 

 

 

A. Berilah tanda silang (X) pada 

huruf A, B, C, atau D di depan jawaban yang paling benar! 

1. Lapisan bumi dari luar ke dalam yaitu …. 

A. kerak, inti, dan selubung C. selubung, kerak dan inti 

B. kerak, selubung, dan inti D. inti, selubung, dan kerak 

2. Lapisan bumi tempat tinggal 

makhluk hidup yaitu …. 

A. atmosfer  C.   mantel 

B. kerak D.  inti 

3. Lapisan bumi yang tersusun atas 

cairan yang sangat kental merupakan lapisan …. 

Nama :   

No.Urut   :   



 
 

192 
 

A. inti bumi C. kerak bumi 

B. inti bumi luar D. litosfer 

4. Lapisan yang melindungi bumi dari radiasi dan panas matahari yaitu …. 

A. atmosfer   C. mantel 

B. kerak    D. inti 

5. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1. Makhluk hidup tinggal di lapisan ini 

2. Lapisan yang paling tebal 

3. Merupakan lapisan terluar permukaan bumi 

Ciri-ciri dari kerak bumi ditunjukkan oleh nomor …. 

A. 1 dan 2    C. 1 dan 3 

B. 2 dan 3    D. 1, 2, dan 3 

B. Isilah titik-titik di bawah ini 

dengan jawaban yang tepat! 

1.  Selubung udara yang menyelimuti 

bumi disebut …. 

2. Tiga lapisan atmosfer terjauh dari 

bumi yaitu …. 

3. Lapisan atmosfer yang dapat 

mempengaruhi cuaca yaitu  …. 

4. Terdapatnya lapisan ozon merupakan ciri dari lapisan …. 

5. Fungsi lapisan atmosfer yaitu…. 
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Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran 

 
I. Pilihan Ganda 

1. C  

2. B  

3. A 

4. A 

5. C  

 
II. Isian singkat 

1. Atmosfer 

2. Eksosfer, termosfer, mesosfer 

3. Stratosfer 

4. Stratosfer 

5. Menghalangi sinar ultraviolet 

 

Pedoman penskoran 

Soal pilihan ganda masing-masing nomor bobotnya  : 1 

Soal isian pendek masing-masing nomor bobotnya  : 1 

Skor maksimal  : 10 

Penilaian 

Nilai Akhir = 100×
SM
SP

 
Keterangan : 

SP  : Skor perolehan 

SM    : Skor Maksimal 
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Lampiran 9 

 

 

 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

STRUKTUR BUMI 

ILMU PENGETAHUAN ALAM 

Kelas 5 SD Semester II 
 

 

 

 

oleh : 

Atika Emilia 

1401409033 

 

 

 

 

 

 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2013 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Kelompok Kontrol Pertemuan ke-1 

 

Sekolah : SD Negeri Marga Ayu 01 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/ Semester : V/ 2 

Waktu : 2 x 35 menit (1 x pertemuan) 

 

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 

Menjelaskan proses pembentukan tanah karena pelapukan 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah mendengarkan penjelasan guru tentang sifat batuan melalui 

menampilkan beberapa batu, siswa dapat menyebutkan sifat batuan 

dengan tepat. 

2. Setelah melakukan tanya jawab tentang berbagai jenis batuan melalui 

gambar berbagai jenis batuan, siswa dapat menyebutkan tiga jenis batuan 

berdasarkan proses terbentuknya dengan tepat. 

3. Melalui diskusi tentang jenis-jenis batuan berdasarkan proses 

terbentuknya, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis batuan berdasarkan 

proses terbentuknya dengan tepat. 

4. Melalui mendengarkan penjelasan guru tentang jenis pelapukan batuan, 

siswa dapat menjelaskan jenis pelapukan batuan dengan tepat. 
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5. Melalui penugasan tentang proses pembentukan tanah, siswa dapat 

menjelaskan proses pembentukan tanah dengan tepat. 

 

Karakter yang diharapkan: 

Disiplin (Discipline), Rasa hormat dan perhatian (respect ), Tekun (diligence) 
, Tanggung jawab (responsibility) dan Ketelitian (carefulness) 

 

E. MATERI POKOK 

Proses pembentukan tanah  (terlampir). 
 

F. METODE PEMBELAJARAN 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Diskusi 

4. Penugasan 

 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Pendahuluan (15’) 

a. Guru mempersilahkan ketua kelas untuk memimpin do’a. 

b. Guru mengabsen siswa. (disiplin) 

c. Menyiapkan kondisi fisik antara lain buku pelajaran dan media. 

(ketelitian) 

d. Menyiapkan kondisi psikis siswa untuk mengikuti proses 

pembelajaran dengan menyampaian salam “Assalamu’alaikum wr.wb 

atau selamat pagi anak-anak, mata pelajaran kali ini apa  anak-anak? 

(Ilmu Pengetahuan Alam)”. (perhatian) 

e. Menginformasikan  cakupan dan kegiatan belajar yang akan dilalui 

siswa “Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai pembentukan 

tanah”. 

f. Menjelaskan tujuan pembelajaran:  

“Setelah mengikuti pelajaran,  anak-anak mampu menjelaskan proses 

pembentukan tanah karena pelapukan.” 
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g. Guru memberikan apersepsi dengan menanyakan “Anak-anak di 

sekitar rumah atau sekolah tentu kamu menemukan tanah, tanah 

merupakan tempat untuk kita berpijak, tempat berdirinya bangunan-

bangunan. Banyak sekali jenis tanah ditemukan di lingkungan 

sekitarmu, setiap jenis tanah memiliki warna, ukuran, bentuk, dan 

butiran yang berbeda-beda. Dapatkah kamu menyebutkan dari mana 

asalnya tanah tersebut? Mengapa tanah memiliki ciri-ciri yang 

berbeda?”. 

h. Guru memberi motivasi kepada siswa, dengan pujian dan acungan 

jempol karena siswa menjawab benar pertanyaan guru. 

2. Kegiatan Inti (40’) 

Kegiatan Waktu 

a. Eksplorasi 

1) Guru memberikan penjelasan kepada siswa 

mengenai sifat-sifat batuan dengan menampilkan 

berbagai batu. 

2) Guru melakukan tanya jawab mengenai jenis-

jenis batuan berdasarkan proses terbentuknya.  

3) Guru memberikan penjelasan kepada siswa 

tentang jenis pelapukan batuan. 

 

20 menit 

b.  Elaborasi 

1) Siswa mengerjakan soal latihan dengan teman 

sebangku. 

2) Perwakilan siswa membacakan hasil kerjanya. 

3) Guru dan siswa melakukan diskusi kelas setelah 

siswa selesai mengerjakan soal latihan untuk 

mencocokan hasil pekerjaan siswa. 

 

15 menit 

c. Konfirmasi  

1) Guru menanyakan apakah ada materi yang belum 

dipahami siswa.  

 

5 menit 
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2) Memberikan penguatan terhadap siswa. 

 

3. Kegiatan Akhir (15’) 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran 

b. Guru melakukan evaluasi pembelajaran. Guru meminta kepada siswa 

untuk bekerja sendiri (tanggung jawab). 

c. Guru memeriksa hasil evaluasi siswa. 

d. Guru menutup pelajaran dengan pemberian motivasi dan salam. 

 

H. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

1. Alat/Media 

a. Beberapa jenis batu. 

b. Gambar berbagai jenis batuan. 

2.  Sumber 

a. Rositawaty, S dan Aris Muharram. 2008. Senang Belajar IPA untuk 

Kelas V SD/MI. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen 

Pendidikan Nasional. 

b. Sulistyanto, Heri dan Edy Wiyono. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam untuk 

SD/MI Kelas 5. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen 

Pendidikan Nasional. 

c. Azmiyati, dkk. 2008. IPA 5 Saling Temas untuk kelas V. Jakarta: Pusat 

Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional Buku IPA kelas 

V karangan Heri Sulistyanto dan Edy Wiyono terbitan Pusat 

Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

d. Sarjan. 2004. Sains 5 untuk Kelas 5 Sekolah Dasar dan Madrasah 

Ibtidaiyah. Klaten: Sahabat. 

 

I. PENILAIAN  

1. Prosedur :  penilaian proses, 

penilaian hasil 

2. Jenis Penilaian :  
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a. Penilaian proses :  pengamatan 

guru 

b. Penilaian hasil :  tes tertulis 

3. Bentuk Penilaian :  soal objektif 

dan isian pendek 

4. Alat tes : soal-soal evaluasi  

5. Kriteria Penilaian 

Nilai Akhir = 100×
SM
SP

 
Keterangan : 

SP  : Skor perolehan 

SM  : Skor Maksimal 

 

Tegal, 23 Mei 2013 
 

Guru Kelas V,    Praktikan, 
 

 

 

Akrom, S.Pd.    Atika Emilia 

NIP 19520815 198708 1 001 NIM 1401409033  
  

Mengetahui, 

Kepala SDN Marga Ayu 01, 

 

 

 

Sri Murti Herwahyuni, S. Pd. 
NIP 19610305 198201 2 006 
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Materi Ajar 
 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/ semester : V/ 2 

Materi Pokok : Proses Pembentukan Tanah 

 

Pembentukan Tanah 
 

Setiap jenis batuan mempunyai sifat yang berbeda. Sifat batuan tersebut 

meliputi bentuk, warna, kekerasan, kasar atau halus, dan mengkilap atau tidaknya 

permukaan batuan. Setiap batuan memiliki sifat dan ciri khusus. Hal ini 

disebabkan oleh bahan-bahan yang terkandung dalam batuan berbeda-beda. Ada 

batuan yang mengandung zat besi, nikel, tembaga, emas, belerang, platina, atau 

bahan-bahan lain. Bahan-bahan seperti itu disebut mineral. Tiap jenis batuan 

mempunyai kandungan mineral yang berbeda. Berdasarkan proses terbentuknya, 

terdapat tiga jenis batuan yang menyusun lapisan kerak bumi. Tiga jenis batuan 

tersebut yaitu batuan beku (batuan magma atau vulkanik), batuan endapan (batuan 

sedimen), dan batuan malihan (batuan metamorf). 

1. Batuan Beku (Batuan Magma/Vulkanik) 

Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari magma yang membeku. 

Magma merupakan benda cair yang sangat panas dan terdapat di perut bumi. 

Magma yang mencapai permukaan bumi disebut lava. Semula batuan beku 

berupa lelehan magma yang besar. Macam batuan beku antara lain batu 

obsidian, granit, basal, andesit, apung. 

 

Tabel 1. Jenis Batuan Beku, Ciri-Ciri, dan Proses Terbentuknya 
 

No Nama Batuan Ciri-ciri dan manfaat Proses Terbentuknya 
1. Batu Obsidian 

 

Disebut juga batu kaca. Berwarna 
hitam atau cokelat tua, per- 
mukaannya halus, dan mengilap. 
Digunakan untuk alat pemotong 
dan mata tombak. 

Berasal dari magma yang 
membeku dengan cepat di 
permukaan bumi. 
 
 
 
 
 



 
 

201 
 

2. Batu 
granit

 
 

Tersusun atas butiran yang kasar. 
Ada yang berwarna putih dan ada 
yang berwarna keabu-abuan. 
Dimanfaatkan untuk bahan 
bangunan. 

Berasal dari magma yang 
membeku di dalam kerak 
bumi. Proses pembekuan ini 
berlangsung secara 
perlahan. 
Jadi, batu ini termasuk 
batuan 
beku dalam. 

3. Batu basal 

 

Disebut juga batu lava. Berwarna 
hijau keabu-abuan dan terdiri dari 
butiran yang sangat kecil. 
Dimanfaatkan untuk bahan 
bangunan. 

Berasal dari magma yang 
membeku di bawah lapisan 
kerak bumi, tercampur 
dengan 
gas sehingga berongga- 
rongga kecil. 

4. Batu andesit 

 

Berwarna putih keabu-abuan dan 
butirannya kecil seperti pada batu 
basal. Dimanfaatkan untuk mem- 
buat arca dan bangunan candi. 

Berasal dari magma yang 
membeku sangat cepat di 
bawah kerak bumi. 

5. Batu apung 

 

Berwarna cokelat bercampur 
abu-abu muda dan berongga- 
rongga. Digunakan untuk meng- 
ampelas kayu dan sebagai bahan 
penggosok. 

Berasal dari magma yang 
membeku di permukaan 
bumi. 

 
2. Batuan Endapan (Batuan Sedimen) 

Batuan endapan adalah batuan yang terbentuk dari endapan hasil 

pelapukan batuan. Batuan ini dapat pula terbentuk dari batuan yang terkikis 

atau dari endapan sisa-sisa binatang dan tumbuhan. Berbagai macam contoh 

batuan endapan yaitu batu konglomerat, breksi, pasir, serpih, dan kapur. 

Tabel 2. Jenis Batuan Endapan, Ciri-Ciri, dan Proses Terbentuknya 
 

No Nama Batuan Ciri-ciri dan manfaat Proses Terbentuknya 
1. Batu 

konglomerat 

 

Terdiri atas kerikil-kerikil yang 
permukaannya tumpul. Batuan 
ini banyak digunakan sebagai 
bahan bangunan. 

Berasal dari endapan hasil 
pelapukan batuan beku. 

2. Batu breksi 

 

Terdiri atas kerikil-kerikil yang 
permukaannya tajam. Batuan ini 
banyak dimanfaatkan sebagai 
bahan bangunan. 

Berasal dari endapan hasil 
pelapukan batuan beku. 
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3. Batu pasir 

 

Terdiri atas butiran-butiran pasir, 
berwarna abu-abu, merah, 
kuning, atau putih. Batuan ini 
banyak dimanfaatkan sebagai 
bahan bangunan. 

Berasal dari endapan hasil 
pelapukan batuan beku yang 
butirannya kecil-kecil. 

4. Batu serpih 

 

Terdiri  dari  butiran-butiran  batu 
lempung atau  tanah  liat, 
berwarna abu-abu  kehijauan, 
merah, atau kuning. Dimanfaat- 
kan  sebagai bahan bangunan. 

Berasal dari endapan hasil 
pelapukan batuan  tanah liat.

5. Batu kapur 

 

Terdiri dari butiran-butiran kapur 
halus, berwarna putih agak 
keabu-abuan, sebagai bahan 
campuran pembuat semen. 

Beraral dari endapan hasil 
pelapukan tulang dan 
cangkang hewan-hewan 
laut. 

 
3. Batuan Malihan (Metamorf) 

Batuan malihan (metamorf) berasal dari batuan sedimen yang 

mengalami perubahan (metamorfosis). Batuan sedimen ini mengalami 

perubahan karena mendapat panas dan tekanan dari dalam Bumi. Jika 

mendapat panas terus menerus, batuan ini akan berubah menjadi batuan 

malihan. Contoh batuan malihan yaitu batu genes, marmer, dan sabak. 

Tabel 2. Jenis Batuan Metamorf, Ciri-Ciri, dan Proses Terbentuknya 
 

No Nama Batuan Ciri-ciri dan manfaat Proses Terbentuknya 
1. Batu genes 

 

Berwarna putih keabu-abuan 
dan keras. Batu genes  dimanfaat- 
kan untuk membuat barang 
kerajinan seperti asbak, 
jambangan  bunga,  dan patung. 

Berasal dari batuan pluto 
granit yang mengalami 
meta- 
morfosis karena panas dan 
tekanan. 

2. Batu marmer 

 

Berwarna  putih  dan ada yang 
hitam, keras, dan permukaan- 
nya halus. Marmer biasa diguna- 
kan untuk membuat meja,  papan 
nama, batu nisan, dan pelapis 
dinding bangunan atau lantai. 

Berasal dari batuan kapur 
yang mengalami 
metamorfosis 
karena panas dan tekanan. 

3. Batu sabak 

 

Berwarna  abu-abu tua, mudah ter 
belah tipis-tipis, dan permukaan- 
nya  kasar. Sebelum ada kertas, 
batu sabak dimanfaatkan 
sebagai  papan untuk menulis. 

Berasal dari batuan serpih 
yang mengalami 
metamorfosis. 
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Batuan memerlukan waktu jutaan tahun untuk berubah menjadi tanah. 

Batuan menjadi tanah karena pelapukan. Batuan dapat mengalami pelapukan 

karena berbagai faktor. Pelapukan terdiri dari pelapukan secara biologi, pelapukan 

secara fisika, dan pelapukan secara kimiawi. Pelapukan secara biologi diakibatkan 

oleh gerakan yang ditimbulkan oleh kegiatan makhluk hidup. Pertumbuhan akar 

dan batang menghasilkan gerakan pada pohon yang berakibat hancurnya bebatuan 

di atasnya atau sekelilingnya. Selain oleh gerakan pepohonan, pelapukan biologi 

juga disebabkan oleh tumbuhan yang hidup menempel pada permukaan batuan. 

Contohnya pelapukan yang disebabkan oleh tumbuhnya lumut pada permukaan 

batuan mengalami kerusakan batuan yang rusak permukaannya mudah retak dan 

akhirnya hancur. Pelapukan yang disebabkan oleh faktor cuaca ini disebut 

pelapukan fisika. Pelapukan fisika disebabkan oleh berbagai faktor alam. Faktor 

alam itu antara lain: angin, air, perubahan suhu, dan gelombang laut. Sementara 

secara kimiawi batuan dapat pula mengalami pelapukan. Pelapukan batuan secara 

kimia banyak disebabkan oleh limbah rumah tangga atau limbah pabrik. Air selain 

menjadi penyebab pelapukan fisika juga merupakan penyebab pelapukan secara 

kimia. Air tersusun oleh unsur kimia. Sifat-sifat kimia air dapat menyebabkan 

pelapukan yang hebat. Air dapat bereaksi dengan senyawa lain, sehingga benda 

dapat berubah secara kimia. Hujan juga merupakan faktor penting dalam 

menentukan bentuk permukaan tanah. Pengaruh hujan terhadap proses penentuan 

bentuk tanah bersifat kimiawi dan sebagian bersifat mekanis.    
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Soal Latihan 

 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/ semester : V/ 2 

Materi Pokok : Pembentukan tanah 

Waktu : 15 menit 

 

Petunjuk: 

Kerjakan soal berikut dengan teman sebangku 

 
Amatilah gambar dan isilah kolom pertanyaan dengan benar! 

No Nama Batuan Ciri-ciri Jenis Batuan 

1.  

 
 

 
Batu Basal 

 

2.  

 

 

       Batu Apung 

  

3. 

        
          Batu Breksi 

  

4.          

 

 

     Batu Konglomerat 

  

5.         

 

 

       Batu Marmer 
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Soal Evaluasi 
PETUNJUK: 

1. Tulislah nama dan nomor urut 

pada kolom yang disediakan 

2. Kerjakan soal di bawah ini secara 

individu 

3. Dilarang bekerja sama maupun 

membuka buku 

4. Cermati tiap soal, dan telitilah 

dalam menjawab 

 

 

 

 

A. Berilah tanda silang (X) pada 

huruf A, B, C, atau D di depan jawaban yang paling benar! 

1. Batuan memiliki sifat yang 

berbeda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan…. 

A. kandungan mineralnya C. manfaat dan kegunaannya 

B. tempat di permukaannya D. proses pelapukannya 

2. Berikut ini merupakan batuan 

berdasarkan proses terbentuknya yaitu …. 

A. batuan vulkanik   C. batuan gunung  

B. batuan sedimen  D. batuan tektonik 

3. Pelapukan fisika disebabkan oleh 

berbagai faktor yaitu…. 

A. angin, air, lumut  C. gelombang laut, angin, air 

B. perubahan suhu, lumut, angin D. tumbuhan, perubahan suhu 

4. Suatu batuan memiliki ciri-ciri 

berikut! 

(1) Berwarna coklat bercampur abu-abu muda 

Nama :   

No.Urut :   
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(2) Mempunyai rongga-rongga 

(3) Dapat terapung di air 

Batu yang memiliki ciri-ciri di atas yaitu …. 
A. batu konglomerat  C.       batu kali 

B. batu apung   D. batu marmer 

5. Pelapukan biologi merupakan 

pelapukan yang disebabkan oleh …. 

A. lumut    C.       gelombang laut 

B. cuaca    D.       angin 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1.  

 

 

 

 

Perhatikan gambar di atas! 

Nama batu pada gambar di atas yaitu …. 

2. Berikut terdapat tiga nama batuan. 

a. Batu genes b. batu marmer c. batu sabak 

Ketiga batuan di atas termasuk dalam jenis batuan …. 

3. Hujan asam adalah salah satu 

penyebab pelapukan …. 

4. Batuan akan berubah menjadi 

tanah setelah mengalami proses …. 

5. Berdasarkan proses terbentuknya, 

batu breksi dan batu serpih tergolong batuan …. 
 

Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran 
 
I. Pilihan Ganda 

1. A 6. A 
2. C 7. A 
3. D 8. B 
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4. C 9. B 
5. B 10. C 

II. Kunci Jawabab Isian Singkat 

1. Konglomerat 

2. Malihan 

3. Kimia  

4. Pelapukan 

5. Endapan 

Pedoman penskoran 

Soal pilihan ganda masing-masing nomor bobotnya  : 1 

Soal isian pendek masing-masing nomor bobotnya  : 1 

Skor maksimal  : 10 

Penilaian 

Nilai Akhir = 
100×

SM
SP

 
Keterangan : 

SP  : Skor perolehan 

SM    : Skor Maksimal 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Kelompok Kontrol Pertemuan ke-2 

 

Sekolah : SD Negeri Marga Ayu 01 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/ Semester : V/ 2 

Waktu : 2 x 35 menit (1 x pertemuan) 

 

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 

7.2.7 Mengidentifikasi susunan dan jenis-jenis tanah 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah mendengarkan penjelasan guru tentang susunan tanah melalui 

gambar lapisan-lapisan tanah, siswa dapat menjelaskan lapisan-lapisan 

tanah dengan tepat. 

2. Setelah melakukan tanya jawab tentang bahan penyusun tanah melalui 

gambar lapisan-lapisan tanah, siswa dapat menyebutkan bahan-bahan 

penyusun tanah dengan tepat. 

3. Melalui diskusi tentang jenis-jenis tanah, siswa dapat menjelaskan jenis-

jenis tanah dengan tepat. 

4. Setelah mendengarkan penjelasan guru tentang ciri dari tiap jenis tanah, 

siswa dapat menyebutkan ciri-ciri tiap jenis tanah dengan tepat. 
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5. Melalui penugasan, siswa dapat menjelaskan pemanfaatan tanah untuk 

kegiatan manusia dengan tepat. 

 

Karakter yang diharapkan:  

Disiplin (Discipline), Rasa hormat dan perhatian (respect ), Tekun (diligence) 
, Tanggung jawab (responsibility) Dan Ketelitian (carefulness) 
 

E. MATERI POKOK 

Susunan dan jenis-jenis tanah (terlampir). 

 

F. METODE PEMBELAJARAN 

a. Ceramah 

b. Tanya jawab 

c. Diskusi  

d. Penugasan 

 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Pendahuluan (15’) 

a. Guru mempersilahkan ketua kelas untuk memimpin do’a.  

b. Guru mengabsen siswa. (disiplin) 

c. Menyiapkan  kondisi fisik  antara lain buku pelajaran dan media. 

(ketelitian) 

d. Menyiapkan kondisi psikis siswa untuk mengikuti proses 

pembelajaran dengan menyampaian salam  “Assalamu’alaikum 

wr.wb,  mata pelajaran kali ini apa  anak-anak? (Ilmu Pengetahuan 

Alam)”. (perhatian) 

e. Menginformasikan  cakupan dan kegiatan belajar yang akan dilalui 

peserta didik “Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai susunan 

dan jenis-jenis tanah meneruskan materi kemarin”. 

f. Menjelaskan tujuan pembelajaran:  

“Setelah mengikuti pelajaran,  anak-anak  mengetahui tentang susunan 

dan jenis-jenis tanah”. 
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g. Guru memberikan apersepsi dengan menanyakan “kemarin kita telah 

belajar mengenai proses pembentukan tanah, tanah juga memiliki 

susunan. bagaimana susunan tanah?”. 

h. Guru memberi motivasi kepada siswa, dengan pujian dan acungan 

jempol karena siswa menjawab benar pertanyaan guru. 

2. Kegiatan Inti (40’) 

Kegiatan Waktu 
1. Eksplorasi 

1) Guru memberikan penjelasan kepada siswa 

mengenai susunan tanah dengan menampilkan 

gambar susunan tanah. 

2) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa 

tentang bahan penyusun tanah. 

3) Guru memberikan penjelasan kepada siswa 

mengenai ciri dari tiap jenis tanah. 

 
15 menit 

2.  Elaborasi 
1) Siswa mengerjakan soal latihan dengan teman 

sebangku. 

2) Perwakilan siswa membacakan hasil kerjanya. 

3) Guru dan siswa melakukan diskusi kelas setelah 

siswa selesai mengerjakan soal latihan untuk 

mencocokan hasil pekerjaan siswa. 

 
20 menit 

3. Konfirmasi   
1) Guru menanyakan apakah ada materi yang belum 

dipahami siswa.  
2) Guru memberikan penguatan dan motivasi kepada 

siswa. 

 
5 menit 

 

3. Kegiatan Akhir (15’) 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran 

b. Guru melakukan evaluasi pembelajaran. Pada kegiatan ini peserta 

didik diminta kembali duduk pada tempat semula, untuk 
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melaksanakan posttest. Guru meminta kepada peserta didik untuk 

bekerja sendiri (jujur). 

c. Guru memeriksa hasil evaluasi siswa. 

d. Guru menutup pelajaran dengan pemberian motivasi dan salam. 

 

H. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

1. Media 

Gambar lapisan tanah 

2.  Sumber 

a.  Azmiyati, dkk. 2008. IPA 5 Saling Temas untuk kelas V. Jakarta: Pusat 

Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

b. Rositawaty, S dan Aris Muharram. 2008. Senang Belajar IPA untuk 

Kelas V SD/MI. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan 

Nasional. 

c. Sulistyanto, Heri dan Edy Wiyono. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam untuk 

SD/MI Kelas 5. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan 

Nasional. 

d. Sarjan. 2004. Sains 5 untuk Kelas 5 Sekolah Dasar dan Madrasah 

Ibtidaiyah. Klaten: Sahabat. 

 

I. PENILAIAN  

1. Prosedur :  penilaian proses, 

penilaian hasil 

2. Jenis Penilaian :  

c. Penilaian proses :  pengamatan 

guru 

d. Penilaian hasil :  tes tertulis 

3. Bentuk Penilaian :  soal objektif 

dan isian pendek 

4. Alat tes : soal-soal evaluasi  

5. Kriteria Penilaian 
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Nilai Akhir = 100×
SM
SP

 
 

Keterangan : 

SP  : Skor perolehan 

SM  : Skor Maksimal 

 

 

Tegal, 27 Mei 2013 

 

Guru Kelas V,    Praktikan, 

 
 

 

Akrom, S.Pd.    Atika Emilia 

NIP 19520815 198608 1 001 NIM 1401409033 

 
Mengetahui, 

Kepala SDN Marga Ayu 01, 
 
 
 

Sri Murti Herwahyuni, S. Pd. 
NIP 19610305 198201 2 006 
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Materi Ajar 

 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/ semester : V/ 2 

Materi Pokok : Susunan dan jenis-jenis tanah 

 

Susunan dan jenis-jenis tanah 

1. Susunan tanah 

Menurut susunannya, lapisan tanah terdiri atas lapisan tanah atas, 

lapisan tanah bawah, dan bahan induk tanah.  

a. Lapisan atas 

Lapisan atas merupakan lapisan yang terbentuk dari hasil 

pelapukan batuan dan sisa-sisa makhluk  hidup yang telah mati. Tanah 

lapisan paling atas umumnya sangat subur. Hal ini karena lapisan tanah 

atas bercampur dengan humus. Tanah yang kaya dengan humus berwarna 

lebih hitam dibandingkan jenis tanah yang lain.  

b. Lapisan tengah 

Lapisan tengah terbentuk dari campuran antara hasil pelapukan 

batuan dan air. Lapisan tersebut terbentuk karena sebagian bahan lapisan 

atas terbawa oleh air dan mengendap. Lapisan ini biasa disebut tanah liat. 

c. Lapisan bawah 

Lapisan bawah, merupakan lapisan yang terdiri atas bongkahan-

bongkahan batu. Di sela-sela bongkahan terdapat hasil pelapukan batuan. 

Jadi, masih ada batu yang belum melapuk secara sempurna. Tanah 

lapisan bawah kurang subur dan mempunyai warna lebih terang. Tanah 

lapisan bawah mengandung sedikit humus. 

d. Lapisan batuan induk 

Lapisan batuan induk berupa bebatuan yang padat. Lapisan ini 

disebut lapisan tanah asli karena tidak tercampur dengan hasil pelapukan 

dari batuan lain. Biasanya lapisan tanah ini warnanya sama dengan warna 

batuan asalnya. 
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2. Jenis-jenis tanah 

Jenis tanah dapat dibedakan menjadi tanah berhumus, tanah berpasir, 

tanah liat, dan tanah berkapur. 

a. Tanah Berhumus 

Tanah humus merupakan  tanah yang berasal dari pelapukan sisa 

hewan dan tumbuhan yang membusuk, berwarna kehitaman, sangat baik 

untuk lahan pertanian, kemampuan menyerap airnya sangat tinggi, dapat 

menggemburkan tanah. 

b. Tanah liat  

Tanah liat merupakan tanah yang butiran-butiran tanahnya halus, 

setiap butiran saling melekat satu sama lain, sehingga jika basah lengket, 

sukar menyerap air, sering dimanfaatkan untuk membuat kerajinan 

tangan, seperti pot bunga, mangkuk, dan cerek. Dalam penggunaannya, 

tanah liat yang telah dibentuk dipanaskan supaya kering dan kuat, 

tumbuhan sulit tumbuh di tanah liat. 

c. Tanah berpasir 

Tanah berpasir biasanya digunakan untuk bahan membangun 

rumah. Tanah ini dicampur dengan semen untuk memasang batubata. 

Tanah berpasir merupakan tanah yang butiran pasirnya sangat banyak, 

mudah menyerap air, tumbuhan sulit tumbuh di tanah berpasir. 

d. Tanah vulkanik 

Tanah vulkanik merupakan tanah yang banyak mengandung unsur 

hara, warnanya lebih gelap, berasal dari gunung berapi yang meletus, 

sangat mudah menyerap air, sangat subur untuk lahan pertanian. 
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Soal Latihan 

 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/ semester : V/ 2 

Materi Pokok : Susunan dan Jenis-jenis Tanah 

Waktu : 10 menit 

 

Petunjuk: 

Kerjakan soal berikut dengan teman sebangku 
 
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 
1.  

 
 

 
  

 

a. Apa nama jenis tanah pada gambar di atas? 

Jawab:  
 

b. Amati gambar di atas dan sebutkan komposisi/bahan pembentuknya! 

Jawab:  
 

2.  

 
 

 
 

a. Apa nama jenis tanah pada gambar di atas? 

Jawab:  
 

b. Amati gambar di atas dan sebutkan komposisi/ bahan pembentuknya! 

Jawab:  
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3.  

 
 
 

 
 
 

a. Apa nama jenis tanah pada gambar di atas? 

Jawab:  
 

b. Amati gambar di atas dan sebutkan komposisi/ bahan pembentuknya! 

Jawab: 

 

4.  

 
 
 
 
 
 

a. Apa nama jenis tanah pada gambar di atas? 

Jawab:  
 

b. Amati gambar di atas dan sebutkan komposisi/ bahan pembentuknya! 

Jawab: 
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Soal Evaluasi 

 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/ semester : V/ 2 

Materi Pokok : Susunan dan jenis-jenis tanah 

Waktu : 10 menit 

 

PETUNJUK: 

1. Tulislah nama dan nomor urut 

pada kolom yang disediakan 

2. Kerjakan soal di bawah ini secara 

individu 

3. Dilarang bekerja sama maupun 

membuka buku 

4. Cermati tiap soal, dan telitilah 

dalam menjawab 

 

 

 
 
 
A. Berilah tanda silang (X) pada 

huruf A, B, C, atau D di depan jawaban yang paling benar! 

1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nama :   

No. Urut  :   

2 
1 

3 

4 
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Perhatikan gambar lapisan tanah di atas! 

Lapisan bawah ditunjukkan dengan nomor …. 

A. 1 C. 3 

B. 2 D. 4 

2. Lapisan tanah yang sangat subur 

terletak pada …. 

A. lapisan tengah C. lapisan 

atas 

B. lapisan bawah D. lapisan 

induk 

3. Berikut yang termasuk dalam 

lapisan tanah yaitu …. 

A. lapisan puncak C. lapisan 

indukan 

B. lapisan bawah D. lapisan 

dasar 

4. Perhatikan pernyataan berikut! 

(1) batu 

(2) kerikil 

(3) debu 

(4) rumput 

Bahan-bahan penyusun tanah ditunjukkan oleh nomor …. 
A. 1, 2, dan 3 C. 1, 3, dan 4 

B. 1, 2, dan 4 D. 2, 3, dan 4 

5. Bahan-bahan penyusun tanah yang 

berupa butiran-butiran sangat halus yaitu …. 

A. pasir C. kerikil 

B. debu D. batu 

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 
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1. Jenis tanah berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah yang 

lain tergantung batuan tempat tanah terbentuk. Jenis tanah yang paling subur 

yaitu .... 

2. Ciri yang paling menonjol dari tanah berpasir yaitu …. 

3. Tanah humus berasal dari …. 

4. Tanah yang berasal dari gunung meletus disebut tanah …. 

5. Tanah mempunyai berbagai manfaat dalam kehidupan manusia. 

Tanah liat banyak dimanfaatkan untuk …. 
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Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran 

 

I. Kunci Jawaban Pilihan Ganda 
 
1. C  

2. C  

3. B  

4. A  

5. D 

 
II. Kunci Jawaban Isian Singkat 

1. Tanah humus 

2. Butiran-butirannya kasar 

3. Sisa-sisa tumbuhan 

4. Tanah vulkanik 

5. Kerajinan tangan 

 

Pedoman penskoran 

Soal pilihan ganda masing-masing nomor bobotnya  : 1 

Soal isian pendek masing-masing nomor bobotnya  : 1 

Skor maksimal  : 10 

Penilaian 

Nilai Akhir = 
100×

SM
SP

 
Keterangan : 

SP  : Skor perolehan 

SM    : Skor Maksimal 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Kelompok Kontrol Pertemuan ke-3 

 

Sekolah : SD Negeri Marga Ayu 01 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/ Semester : V/ 2 

Waktu : 2 x 35 menit (1 x pertemuan) 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

7.3  Mendeskripsikan struktur bumi 
 

C. INDIKATOR 

7.3.1 Menggambarkan secara sederhana lapisan-lapisan bumi (lapisan inti, 

lapisan luar dan kerak)  
 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah mendengarkan penjelasan guru tentang lapisan bumi melalui 

gambar lapisan bumi, siswa dapat menyebutkan lapisan bumi dengan 

tepat. 

2. Setelah melakukan tanya jawab tentang susunan bumi melalui gambar 

lapisan bumi, siswa dapat menjelaskan bahan penyusun lapisan bumi. 

3. Melalui diskusi tentang lapisan bumi, siswa dapat menjelaskan 

ciri-ciri lapisan bumi dengan tepat. 

4. Setelah mendengarkan penjelasan guru tentang lapisan atmosfer 

beserta ciri-cirinya, siswa dapat menjelaskan lapisan atmosfer beserta 

ciri-cirinya dengan tepat. 



222 
 

 

5. Melalui penugasan, siswa dapat menjelaskan fungsi lapisan 

atmosfer dengan tepat. 

        Karakter yang diharapkan:  
Disiplin (Discipline), Rasa hormat dan perhatian (respect ), Tekun (diligence) 
, Tanggung jawab (responsibility) Dan Ketelitian (carefulness) 
 

E. MATERI POKOK 

Struktur Bumi (terlampir). 

 

F. METODE PEMBELAJARAN 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Diskusi 

4. Penugasan 

 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Pendahuluan (15’) 

a. Guru mempersilahkan ketua kelas untuk memimpin do’a.  

b. Guru mengabsen siswa. (disiplin) 

c. Menyiapkan  kondisi fisik  antara lain buku pelajaran dan media. 

(perhatian) 

d. Menyiapkan kondisi psikis siswa untuk mengikuti proses 

pembelajaran dengan menyampaian salam  “Assalamu’alaikum 

wr.wb,  mata pelajaran kali ini apa  anak-anak? (Ilmu Pengetahuan 

Alam)”. (ketelitian) 

e. Menginformasikan  cakupan dan kegiatan belajar yang akan dilalui 

peserta didik “Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai susunan 

dan jenis-jenis tanah meneruskan materi kemarin”. 

f. Menjelaskan tujuan pembelajaran:  

“Setelah mengikuti pelajaran,  anak-anak  mengetahui tentang susunan 

dan jenis-jenis tanah”. 



223 
 

 

g. Guru memberikan apersepsi dengan menanyakan “kemarin kita telah 

belajar mengenai proses pembentukan tanah, tanah juga memiliki 

susunan. Bagaimana susunan tanah?”. 

h. Guru memberi motivasi kepada siswa, dengan pujian dan acungan 

jempol karena siswa menjawab benar pertanyaan guru. 

2. Kegiatan Inti (40’) 

Kegiatan Waktu 
a. Eksplorasi 

1) Guru memberikan penjelasan kepada siswa 

mengenai lapisan-lapisan bumi. 

2) Guru melakukan tanya jawab dengan siswa 

tentang bahan penyusun lapisan bumi. 

3) Guru memberikan penjelasan kepada siswa 

mengenai lapisan atmosfer beserta ciri-cirinya 

dengan tepat. 

 
15 menit 

4.  Elaborasi 
1) Siswa mengerjakan soal latihan dengan teman 

sebangku. 

2) Perwakilan siswa membacakan hasil kerjanya. 

3) Guru dan siswa melakukan diskusi kelas setelah 

siswa selesai mengerjakan soal latihan untuk 

mencocokan hasil pekerjaan siswa. 

 
20 menit 

5. Konfirmasi   
1) Guru menanyakan apakah ada materi yang belum 

dipahami siswa.  
2) Guru memberikan penguatan dan motivasi kepada 

siswa. 

 
5 menit 

 

3. Kegiatan Akhir (15’) 

e. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran 

f. Guru melakukan evaluasi pembelajaran. Pada kegiatan ini peserta 

didik diminta kembali duduk pada tempat semula, untuk 
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melaksanakan posttest. Guru meminta kepada peserta didik untuk 

bekerja sendiri. 

g. Guru memeriksa hasil evaluasi siswa. 

h. Guru menutup pelajaran dengan pemberian motivasi dan salam. 

 

H. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

1. Media 

Gambar lapisan bumi 

2.  Sumber 

a. Azmiyati, dkk. 2008. IPA 5 Saling Temas untuk kelas V. Jakarta: Pusat 

Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

b. Rositawaty, S dan Aris Muharram. 2008. Senang Belajar IPA untuk 

Kelas V SD/MI. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan 

Nasional. 

c. Sulistyanto, Heri dan Edy Wiyono. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam untuk 

SD/MI Kelas 5. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan 

Nasional. 

d. Sarjan. 2004. Sains 5 untuk Kelas 5 Sekolah Dasar dan Madrasah 

Ibtidaiyah. Klaten: Sahabat. 

 

I. PENILAIAN  

1. Prosedur :  penilaian proses, 

penilaian hasil 

2. Jenis Penilaian :  

a. Penilaian proses :  pengamatan 

guru 

b. Penilaian hasil :  tes tertulis 

3. Bentuk Penilaian :  soal objektif 

dan isian pendek 

4. Alat tes : soal-soal evaluasi  

5. Kriteria Penilaian 
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Nilai Akhir = 100×
SM
SP

 
Keterangan : 

SP  : Skor perolehan 

SM  : Skor Maksimal 
 

Tegal , 29 Mei 2013 
 

Guru Kelas V,    Praktikan, 

 
 

 

Akrom, S.Pd.    Atika Emilia 

NIP 19520815 198608 1 001 NIM 1401409033 

 
Mengetahui, 

Kepala SDN Marga Ayu 01, 
 
 
 
 

Sri Murti Herwahyuni, S. Pd. 
NIP 19610305 198201 2 006 
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Materi Ajar 
 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/ semester : V/ 2 

Materi Pokok : Struktur Bumi 

 
1. Struktur Bumi 

Bumi tersusun atas tiga lapisan. Lapisan Bumi mulai dari lapisan terluar 

sampai terdalam yaitu kerak, selubung, dan inti. Inti terdiri atas inti luar dan 

inti dalam. Keadaan ketiga lapisan Bumi tersebut dijelaskan dalam uraian 

berikut: 

a. Kerak 

Kerak adalah lapisan terluar permukaan bumi yang berupa batuan 

keras dan dingin setebal 15–60 km. Pada lapisan kerak bagian atas, batuan 

telah mengalami pelapukan membentuk tanah. Di permukaan lapisan 

kerak inilah makhluk hidup tinggal dan menjalani hidupnya. Daratan 

terbentuk dari kerak benua. Sebagian besar kerak benua terbentuk dari 

batuan yang disebut granit. Dasar samudra terbentuk dari kerak samudra. 

Kerak samudra sebagian terbentuk dari batuan yang disebut basal. 

b. Selubung atau Mantel 

Selubung  atau mantel merupakan lapisan di bawah kerak yang 

tebalnya mencapai 2.900 kilometer. Lapisan mantel merupakan lapisan 

yang paling tebal. Mantel terletak di antara lapisan inti luar dengan kerak. 

Lapisan ini terdiri atas magma kental yang bersuhu 1.400°C–2.500°C. 

c. Inti 

Inti  terdiri atas dua bagian, yaitu inti luar dan inti dalam. Lapisan 

inti luar merupakan satu-satunya lapisan cair. Inti luar terdiri atas besi, 

nikel, dan oksigen. Lapisan ini mempunyai tebal ±2.255 kilometer. 

Adapun lapisan inti dalam setebal ±1.200 kilometer. Inti dalam merupakan 

bola logam yang padat dan mampat, bersuhu sangat panas sekitar 4.500°C. 

Lapisan ini terbentuk dari besi dan nikel padat. Lapisan inti dalam 

merupakan pusat bumi. 
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2. Lapisan Atmosfer 

Lapisan atmosfer tersusun atas udara. Semakin jauh dari permukaan 

bumi, lapisan udara semakin tipis. Lapisan atmosfer melindungi Bumi dari 

pancaran sinar dan panas Matahari. Oleh karena itu, lapisan atmosfer paling 

berperan dalam mendukung adanya kehidupan di muka Bumi ini. Lapisan 

atmosfer ini memiliki ketebalan ± 640 kilometer. Atmosfer terdiri atas lapisan 

troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer.  

a. Lapisan Troposfer 

Lapisan troposfer terbentang sejauh 10 km dari permukaan bumi. 

Lapisan troposfer merupakan lapisan yang paling dekat dengan Bumi. 

Lapisan inilah yang memengaruhi cuaca. Sebagian besar awan yang 

menyebabkan hujan terbentuk di lapisan ini. 

b. Lapisan Stratosfer 

Lapisan stratosfer berjarak 10–50 km di atas permukaan bumi. 

Udara di lapisan stratosfer sangat dingin dan tipis. Balon cuaca dan 

beberapa pesawat terbang dapat mencapai lapisan stratosfer. Lapisan 

ozon berada di atas lapisan ini. Lapisan ozon adalah lapisan yang penting 

karena melindungi Bumi dari sinar ultraviolet dari Matahari. Sinar 

ultraviolet ini jika langsung mengenai Bumi akan membunuh semua 

makhluk hidup. 

c. Lapisan Mesosfer 

Lapisan mesosfer berjarak 50-80 km di atas permukaan bumi. 

Mesosfer memiliki campuran oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida 

yang sama dengan lapisan di bawahnya. Namun, kandungan uap airnya 

sangat sedikit. 

d. Lapisan Termosfer 

Lapisan termosfer terbentang pada ketinggian 80–500 km di atas 

permukaan bumi. Di lapisan ini terjadi efek cahaya yang disebut aurora. 
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f. Lapisan Eksosfer 

Lapisan yang paling jauh dari permukaan bumi yaitu lapisan 

eksosfer. Eksosfer ada di ketinggian 700 km di atas permukaan bumi. 

Setelah lapisan eksosfer adalah angkasa luar. 
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Soal Latihan 
 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/ semester : V/ 2 

Materi Pokok : Struktur Bumi 

Waktu : 10 menit 

 
Petunjuk: 

Kerjakan soal berikut dengan teman sebangku 

 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Amati gambar di atas dan sebutkan lapisan yang ditandai! 

Jawab: 

Lapisan A = ___________________________________________________  

Lapisan B = ___________________________________________________  

Lapisan C = ___________________________________________________  

Lapisan D = ___________________________________________________  

2. Jelaskan ciri dari masing-masing lapisan bumi secara singkat! 

Jawab: 

 

A
B

C
D

A 

B 

C 

D 
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Soal Evaluasi 

 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/ semester : V/ 2 

Materi Pokok : Struktur bumi 

Waktu : 10 menit 

 

PETUNJUK: 

1. Tulislah nama dan nomor urut 

pada kolom yang disediakan 

2. Kerjakan soal di bawah ini secara 

individu 

3. Dilarang bekerja sama maupun 

membuka buku 

4. Cermati tiap soal, dan telitilah 

dalam menjawab 

 

 

 
 
 
A. Berilah tanda silang (X) pada 

huruf A, B, C, atau D di depan jawaban yang paling benar! 

1. Lapisan bumi dari luar ke dalam yaitu …. 

A. kerak, inti, dan selubung  C.

 selubung, kerak dan inti 

B. kerak, selubung, dan inti  D.

 inti, selubung, dan kerak 

2. Lapisan bumi tempat tinggal 

makhluk hidup yaitu …. 

A. atmosfer  C.   mantel 

Nama :   

No.Urut   :   
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B. kerak  D.     inti 

3. Lapisan bumi yang tersusun atas 

cairan yang sangat kental merupakan lapisan …. 

A.   inti bumi      C. kerak bumi 

B.   inti bumi luar      D.    litosfer 

4. Lapisan yang melindungi bumi dari radiasi dan panas matahari yaitu …. 

A. atmosfer C. mantel 

B. kerak D. inti 

 

5. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1. Makhluk hidup tinggal di lapisan ini 

2. Lapisan yang paling tebal 

3. Merupakan lapisan terluar permukaan bumi 

Ciri-ciri dari kerak bumi ditunjukkan oleh nomor …. 

A.  1 dan 2        C.    1 dan 3 

B.  2 dan 3        D.  1, 2, dan 3 

B. Isilah titik-titik di bawah ini 

dengan jawaban yang tepat! 

1. Selubung udara yang menyelimuti 

bumi disebut …. 

2. Tiga lapisan atmosfer terjauh dari 

bumi yaitu …. 

3. Lapisan atmosfer yang dapat 

mempengaruhi cuaca yaitu  …. 

4. Terdapatnya lapisan ozon 

merupakan ciri dari lapisan …. 

5. Fungsi lapisan atmosfer yaitu…. 

 

Kunci Jawaban 

 
I.    Kunci Jawaban Pilihan Ganda 

1. C  
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2. B  

3. A 

4. A 

5. C  

II.   Kunci jawaban isian pendek  

1. Atmosfer 

2. Eksosfer, termosfer, mesosfer 

3. Stratosfer 

4. Stratosfer 

5. Menghalangi sinar ultraviolet 

Pedoman penskoran 

Soal pilihan ganda masing-masing nomor bobotnya  : 1 

Soal isian pendek masing-masing nomor bobotnya  : 1 

Skor maksimal  : 10 

Penilaian 

Nilai Akhir = 
100×

SM
SP

 
Keterangan : 

SP  : Skor perolehan 

SM    : Skor Maksimal 
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Lampiran 10 

 

KISI-KISI ANGKET MINAT BELAJAR IPA 
 

 

NO DIMENSI INDIKATOR BANYAK 
BUTIR 

PERTANYAAN 
POSITIF 

PERTANYAAN 
NEGATIF 

1. Kesukaan - Semangat 
- Inisiatif 

7 
4 

1, 2, 3, 4, 5, 6 
8, 9, 10, 11 

7 

2. Ketertarikan - Responsif 
- Kesegeraan 

2 
2 

12, 13 
14, 15 

 

3. Perhatian - Konsentrasi 
- Ketelitian 

4 
2 

16, 18 
20 

17, 19 
21 

4. Keterlibatan 
- Kemauan 
- Keuletan 
- Kerja keras 

          3 
4 
2 

22, 23, 24 
26, 27 
29, 30 

 
25, 28 

Jumlah soal 30 24 6 
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Lampiran 11 

 

ANGKET UJI COBA MINAT BELAJAR IPA 

 

Petunjuk Pengisian : 

1. Bacalah pertanyaan atau pernyataan di bawah ini dengan teliti! 

2. Pilihlah salah satu jawaban yang menurut Kamu paling sesuai, kemudian 

berilah tanda silang (X) pada huruf di lembar jawaban yang tersedia! 

3. Jawablah sejujur-jujurnya sesuai dengan kata hatimu yang paling dalam, 

karena tidak ada jawaban yang salah dan apapun jawabanmu dijamin 

kerahasiaannya.  

 
1. Apakah kamu senang untuk mengikuti pelajaran IPA? 

a. Saya merasa sangat senang mengikuti pelajaran IPA 
b. Saya merasa senang untuk mengikuti pelajaran IPA 
c. Saya merasa biasa saja mengikuti pelajaran IPA 
d. Saya kurang senang mengikuti pelajaran IPA 

2. Apakah kamu merasa senang saat guru hadir dan mengajar IPA? 
a. Saya merasa sangat senang apabila guru dapat hadir dan mengajar IPA 
b. Saya merasa senang saat ada guru yang hadir untuk mengajar IPA 
c. Saya merasa kurang senang jika guru dapat hadir untuk mengajar IPA 
d. Saya merasa tidak senang saat ada guru yang hadir untuk mengajar IPA  

3. Bagaimana perasaanmu apabila guru memberikan tugas IPA? 
a. Saya merasa sangat senang saat guru memberikan tugas IPA 
b. Saya merasa senang dengan tugas IPA yang diberikan guru 
c. Saya merasa kurang senang dengan tugas IPA   
d. Sangat merasa tidak senang jika diberikan tugas IPA oleh guru 

4. Apakah kamu punya keinginan agar jam pelajaran IPA ditambah? 
a.  Saya selalu punya keinginan agar jam pelajaran IPA ditambah 
b. Saya sering punya keinginan agar ada penambahan jam pelajaran IPA 
c. Saya kadang berkeinginan agar jam pelajaran IPA dapat ditambah  
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d.  Saya tidak pernah punya keinginan ada penambahan jam pelajaran IPA 
5. Apakah kamu memiliki buku-buku tentang IPA lebih dari satu? 

a. Saya memiliki buku-buku tentang IPA lebih dari satu  
b. Saya hanya memiliki satu buku-buku tentang IPA 
c. Saya jarang memiliki buku-buku tentang IPA  
d. Saya tidak pernah memiliki buku-buku tentang IPA  

6. Apakah kamu merasa bersemangat untuk mempelajari IPA karena IPA dirasa 
mudah untuk tingkat kemampuan kamu? 
a. Saya sangat bersemangat untuk mempelajari IPA karena mudah  
b. Saya bersemangat mempelajari IPA karena mudah 
c. Saya kurang bersemangat mempelajari IPA karena tidak sesuai dengan 

kemampuan saya 
d. Saya sangat tidak bersemangat mempelajari IPA kerena IPA itu sulit 

7. Bagaimana perasaanmu ketika guru membatalkan ulangan IPA? 
a. Saya merasa sangat senang ketika ada pembatalan ulangan IPA  
b. Saya merasa senang ketika guru membatalkan ulangan IPA 
c. Saya merasa kurang senang ketika ulangan IPA dibatalkan 
d. Saya merasa tidak senang ketika guru membatalkan ulangan IPA 

8. Apakah kamu sering membaca buku IPA tanpa disuruh siapapun? 
a. Saya sering membaca buku IPA tanpa disuruh siapapun  
b. Saya membaca buku IPA jika ada yang menyuruh 
c. Saya jarang membaca buku IPA  
d. Saya tidak pernah membaca buku IPA  

9. Apakah kamu mengerjakan tugas-tugas IPA yang diberikan oleh guru? 
a. Saya selalu mengerjakan tugas-tugas IPA yang diberikan oleh guru 
b. Saya sering mengerjakan tugas-tugas IPA yang guru berikan 
c. Saya jarang mengerjakan tugas-tugas IPA yang diberikan oleh guru 
d. Saya tidak pernah mengerjakan tugas-tugas IPA dari guru 

10. Apakah kamu mempelajari materi sebelum pelajaran IPA dimulai? 
a. Saya selalu mempelajari materi ketika pelajaran IPA belum dimulai 
b. Saya sering mempelajari materi sebelum pelajaran IPA dimulai 
c. Saya jarang mempelajari materi kalau pelajaran IPA belum dimulai 

d. Saya tidak pernah mempelajari materi sebelum pelajaran IPA dimulai 
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11. Apakah di rumah kamu selalu mengulang pelajaran IPA yang telah diberikan 

guru? 

a. Saya selalu mengulang pelajaran IPA di rumah 

b. Saya sering mengulang pelajaran IPA di rumah 

c. Saya jarang mengulang pelajaran IPA saat di rumah 

d. Saya tidak pernah mengulang pelajaran IPA kalau di rumah 

12. Apakah kamu bertanya kepada guru apabila ada materi yang tidak jelas? 

a. Saya selalu bertanya kepada guru apabila saya tidak jelas tentang materi 

yang diajarkan 

b. Saya sering bertanya kepada guru apabila ada materi yang tidak jelas 

c. Saya jarang bertanya kepada guru apabila materi yang disampaikan tidak 

jelas 

d. Saya tidak pernah bertanya kepada guru apabila tidak jelas terhadap materi 

yang disampaikan 

13. Berapa kali kamu mencatat penjelasan guru dalam sebulan? 

a. Selalu  

b. Sering, 3-4 kali  

c. Jarang, 1-2 kali 

d. Tidak pernah 

14. Apakah kamu menyerahkan tugas IPA secara tepat waktu? 

a. Saya selalu menyerahkan tugas IPA secara tepat waktu 

b. Saya sering menyerahkan tugas IPA secara tepat waktu 

c. Saya jarang menyerahkan tugas IPA secara tepat waktu 

d. Saya tidak pernah menyerahkan tugas IPA secara tepat waktu 

15. Apakah kamu segera mengerjakan PR IPA sebelum datang pekerjaan lain? 

a. Saya selalu mengerjakan PR IPA sebelum datang pekerjaan lain 

b. Saya sering mengerjakan PR IPA sebelum datang pekerjaan lain 

c. Saya jarang mengerjakan PR IPA 

d. Saya tidak pernah mengerjakan PR IPA 
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16. Apakah kamu memperhatikan secara sungguh-sungguh ketika pelajaran IPA? 

a. Saya selalu memperhatikan pelajaran IPA secara sunguh-sungguh 

b. Saya sering memperhatikan pelajaran IPA  

c. Saya jarang memperhatikan pelajaran IPA 

d. Saya tidak pernah memperhatikan pelajaran IPA  

17. Bagaimana perasaan kamu, jika saat pelajaran IPA ada teman yang  

mengobrol? 

a. Saya merasa sangat terganggu jika ada teman yang mengobrol saat 

pelajaran IPA 

b. Saya merasa terganggu jika ada teman yang mengobrol saat pelajaran IPA 

c. Saya merasa biasa saja jika ada teman yang mengobrol saat pelajaran IPA 

d. Saya merasa tidak terganggu dengan teman yang mengobrol saat pelajaran 

IPA 

18. Apakah kamu paham materi pelajaran IPA, karena guru menyampaikan 

dengan jelas? 

a. Saya sangat paham materi pelajaran IPA yang disampaikan guru 

b. Saya paham materi pelajaran IPA yang disampaikan guru 

c. Saya kurang paham pelajaran IPA yang disampaikan guru 

d. Saya tidak paham pelajaran IPA yang disampaikan guru 

19. Apakah kamu pernah mengerjakan pekerjaan lain pada saat guru mengajar 

IPA? 

a. Selalu 

b. Sering, lebih dari 3 kali 

c. Pernah, 1-3 kali 

d. Tidak pernah 

20. Apakah kamu membawa buku IPA saat ada jadwal pelajaran IPA? 

a. Saya selalu membawa buku IPA saat ada pelajaran IPA 

b. Saya kadang membawa buku IPA saat ada pelajaran IPA 

c. Saya pernah membawa buku IPA saat ada pelajaran IPA 

d. Saya tidak pernah membawa buku IPA saat ada pelajaran IPA 
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21. Apakah kamu mengerjakan soal IPA dengan cepat dan sering tidak teliti? 

a. Saya selalu mengerjakan soal IPA dengan cepat 

b. Saya sering mengerjakan soal IPA dengan cepat 

c. Saya pernah mengerjakan soal IPA dengan cepat 

d. Saya tidak pernah mengerjakan soal IPA dengan cepat 

22. Apakah kamu mengerjakan PR IPA yang diberikan oleh guru? 

a. Saya selalu mengerjakan PR IPA yang diberikan oleh guru 

b. Saya sering mengerjakan PR IPA yang diberikan oleh guru 

c. Saya pernah mengerjakan PR IPA yang diberikan oleh guru 

d. Saya tidak pernah mengerjakan PR IPA yang diberikan oleh guru 

23. Apakah dalam diskusi kelompok, kamu ikut terlibat aktif mengerjakan? 

a. Saya selalu aktif dalam diskusi kelompok 

b. Saya sering aktif dalam diskusi kelompok 

c. Saya pernah aktif dalam diskusi kelompok 

d. Saya tidak pernah aktif dalam diskusi kelompok 

24. Apakah kamu aktif mengikuti pelajaran IPA sesuai jadwal? 

a. Selalu 

b. Sering, lebih dari 3 kali 

c. Pernah, 1-3 kali 

d. Tidak pernah 

25. Apakah kamu merasa malas untuk menyelesaikan tugas IPA yang diberikan 

oleh guru? 

a. Saya merasa sangat malas menyelesaikan tugas IPA 

b. Saya malas untuk menyelesaikan tugas IPA 

c. Saya merasa biasa saja untuk menyelesaikan tugas IPA 

d. Saya tidak pernah merasa malas untuk menyelesaikan tugas IPA 

26. Dalam seminggu berapa kali kamu belajar IPA di rumah? 

a. Seminggu lebih dari 3 kali 

b. Seminggu 3 kali 

c. Seminggu 1-2 kali 

d. Tidak pernah belajar 
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27. Apa yang kamu lakukan jika saat mengerjakan PR IPA mengalami kesulitan? 

a. Bertanya ke saudara atau orang tua 

b. Berdiskusi dengan teman 

c. Mengerjakan sendiri 

d. Tidak mengerjakan 

28. Apakah kamu pernah mengerjakan PR dengan asal-asalan yang penting 

selesai? 

a. Selalu 

b. Sering, lebih dari 3 kali 

c. Pernah, 1-3 kali 

d. Tidak pernah 

29. Jika kamu mendapatkan nilai ulangan IPA jelek, apa yang kamu lakukan 

untuk menghadapi ulangan berikutnya? 

a. Belajar lebih keras lagi 

b. Belajar seperti biasa 

c. Belajar jika mau 

d. Tidak belajar 

30. Apakah kamu pernah mempersiapkan diri sebaik-baiknya dalam menghadapi 

ulangan IPA? 

a. Selalu 

b. Sering, lebih dari 3 kali 

c. Pernah, 1-3 kali 

d. Tidak pernah 
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Lampiran 12 

LEMBAR VALIDASI PENILAI AHLI 

 

Nama Penilai : Drs. Daroni, M.Pd 

Pekerjaan : Dosen Pembimbing I 

 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-

butir angket minat siswa dalam belajar IPA, berilah tanda cek (√) pada kolom 

yang tersedia. Jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah, maka beri tanda cek  

(√) pada kolom Ya. Jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria telaah, maka beri 

tanda cek  (√) pada kolom Tidak. 

Kriteria telaah: 

A. Butir pernyataan sesuai dengan indikator. 

B. Hanya ada satu jawaban yang paling tepat. 

C. Pernyataan dirumuskan dengan singkat dan jelas. 

D. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik 

dan benar. 

E. Pernyataan dan pilihan jawaban menggunakan bahasa yang komunikatif. 

F. Pernyataan tidak menggunakan bahasa yang berlaku di daerah setempat. 

No 
Butir 
Soal 

A B C D E F 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

1 √  √  √  √  √  √  
2 √  √  √  √  √  √  
3 √  √  √  √  √  √  
4 √  √  √  √  √  √  
5 √  √  √  √  √  √  
6 √  √  √  √  √  √  
7 √  √  √  √  √  √  
8 √  √  √  √  √  √  
9 √  √  √  √  √  √  
10 √  √  √  √  √  √  
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11 √  √  √  √  √  √  
12 √  √  √  √  √  √  
13 √  √  √  √  √  √  
14 √  √  √  √  √  √  
15 √  √  √  √  √  √  
16 √  √  √  √  √  √  
17 √  √  √  √  √  √  
18 √  √  √  √  √  √  
19 √  √  √  √  √  √  
20 √  √  √  √  √  √  
21 √  √  √  √  √  √  
22 √  √  √  √  √  √  
23 √  √  √  √  √  √  
24 √  √  √  √  √  √  
25 √  √  √  √  √  √  
26 √  √  √  √  √  √  
27 √  √  √  √  √  √  
28 √  √  √  √  √  √  
29 √  √  √  √  √  √  
30 √  √  √  √  √  √  
31 √  √  √  √  √  √  
32 √  √  √  √  √  √  
33 √  √  √  √  √  √  
34 √  √  √  √  √  √  
35 √  √  √  √  √  √  
36 √  √  √  √  √  √  
37 √  √  √  √  √  √  
38 √  √  √  √  √  √  
39 √  √  √  √  √  √  
40 √  √  √  √  √  √  

 
Catatan : Soal sudah layak untuk diujicobakan 

Tegal,    April 2013 

Penilai 

 

 

Drs. Daroni, M.Pd. 

19530101 198103 1 005 
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LEMBAR VALIDASI PENILAI AHLI 

 

Nama Penilai : Dra. Noening Andrijati, M.Pd. 

Pekerjaan : Dosen Pembimbing II 

 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-

butir angket minat siswa dalam belajar IPA, berilah tanda cek (√) pada kolom 

yang tersedia. Jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah, maka beri tanda cek  

(√) pada kolom Ya. Jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria telaah, maka beri 

tanda cek  (√) pada kolom Tidak. 

Kriteria telaah: 

A. Butir pernyataan sesuai dengan indikator. 

B. Hanya ada satu jawaban yang paling tepat. 

C. Pernyataan dirumuskan dengan singkat dan jelas. 

D. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik 

dan benar. 

E. Pernyataan dan pilihan jawaban menggunakan bahasa yang komunikatif. 

F. Pernyataan tidak menggunakan bahasa yang berlaku di daerah setempat. 

 

No 
Butir 
Soal 

A B C D E F 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

1 √  √  √  √  √  √  
2 √  √  √  √  √  √  
3 √  √  √  √  √  √  
4 √  √  √  √  √  √  
5 √  √  √  √  √  √  
6 √  √  √  √  √  √  
7 √  √  √  √  √  √  
8 √  √  √  √  √  √  
9 √  √  √  √  √  √  
10 √  √  √  √  √  √  
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11 √  √  √  √  √  √  
12 √  √  √  √  √  √  
13 √  √  √  √  √  √  
14 √  √  √  √  √  √  
15 √  √  √  √  √  √  
16 √  √  √  √  √  √  
17 √  √  √  √  √  √  
18 √  √  √  √  √  √  
19 √  √  √  √  √  √  
20 √  √  √  √  √  √  
21 √  √  √  √  √  √  
22 √  √  √  √  √  √  
23 √  √  √  √  √  √  
24 √  √  √  √  √  √  
25 √  √  √  √  √  √  
26 √  √  √  √  √  √  
27 √  √  √  √  √  √  
28 √  √  √  √  √  √  
29 √  √  √  √  √  √  
30 √  √  √  √  √  √  
31 √  √  √  √  √  √  
32 √  √  √  √  √  √  
33 √  √  √  √  √  √  
34 √  √  √  √  √  √  
35 √  √  √  √  √  √  
36 √  √  √  √  √  √  
37 √  √  √  √  √  √  
38 √  √  √  √  √  √  
39 √  √  √  √  √  √  
40 √  √  √  √  √  √  
 
Catatan : Soal sudah layak untuk diujicobakan 

Tegal,    April 2013 

Penilai 

 

Dra. Noening Andrijati, M.Pd 

19680610 199303 2 002 
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Lampiran 13 

TABEL PEMBANTU ANALISIS UJI COBA ANGKET MINAT BELAJAR IPA SISWA 

N
o  

Nomor butir angket Skor 
Total 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 

1 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 1 4 1 3 3 3 1 4 4 2 3 3 94 

2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 3 3 3 2 3 2 2 3 4 2 69 

3 4 3 4 3 1 4 2 2 3 4 1 3 4 2 3 3 3 3 1 4 2 3 3 4 3 3 3 1 4 4 87 

4 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 4 4 2 3 4 3 4 2 2 4 2 2 4 2 2 2 3 4 4 93 

5 4 4 4 4 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 1 3 3 3 3 4 4 1 1 2 4 4 94 

6 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 1 1 4 3 2 4 1 4 2 4 4 1 1 4 2 3 2 3 88 

7 4 4 3 3 3 4 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 109 

8 4 4 3 3 3 4 4 2 4 3 3 2 4 3 3 4 4 3 3 4 1 3 4 3 1 3 3 1 4 3 93 

9 4 3 3 1 3 3 4 2 3 2 2 4 1 2 2 3 3 3 4 4 3 3 2 4 3 2 2 2 3 3 83 

10 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 4 2 3 3 4 2 2 2 3 3 2 86 

11 4 4 2 4 2 2 3 2 4 1 2 3 3 2 3 2 4 2 3 3 4 2 2 2 3 1 3 3 4 2 81 

12 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 2 4 1 4 3 3 3 3 4 4 97 

13 4 3 3 3 2 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 2 2 1 4 4 3 4 4 4 2 3 4 98 

14 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 108 

15 2 4 3 1 1 1 1 2 2 2 1 3 2 2 2 2 1 2 1 3 3 1 4 1 3 2 2 4 4 62 

16 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 109 
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17 4 4 4 1 3 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 3 2 2 4 4 2 4 3 4 2 3 4 2 4 3 98 

18 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 103 

19 4 3 2 2 1 3 3 3 4 3 2 1 3 1 4 3 2 4 1 4 1 3 4 4 4 4 4 3 4 4 88 

20 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 114 

21 3 4 3 1 4 2 3 2 2 2 2 4 1 2 2 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 82 

22 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 3 3 4 4 4 111 

23 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 1 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 1 4 4 103 

24 3 4 3 1 2 4 3 2 1 3 4 2 4 3 2 3 4 2 1 2 2 2 3 4 1 4 4 4 2 4 83 

25 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 111 

26 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 105 

27 2 3 3 4 3 3 4 2 4 4 2 4 4 2 2 2 2 3 4 4 2 4 4 4 2 4 4 3 4 4 96 

28 4 3 4 1 3 2 2 4 3 4 3 2 3 3 4 4 4 3 1 4 1 3 4 3 1 4 2 4 4 4 91 

29 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 1 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 102 

30 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2 5 4 112 

31 4 3 4 1 1 4 4 4 1 3 4 1 4 3 4 1 2 4 4 1 3 3 1 1 1 4 4 4 4 4 86 

32 2 3 4 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 2 2 1 4 2 1 3 2 3 1 4 3 2 4 3 4 3 74 

33 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 112 

34 4 3 3 2 2 2 4 2 4 3 2 2 4 4 3 4 3 2 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 96 

35 4 4 3 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 107 

36 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 4 2 4 4 4 2 4 4 3 4 3 102 

37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 2 4 4 4 115 
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Lampiran 14 

 

HASIL OUTPUT SPSS VALIDITAS ANGKET MINAT BELAJAR IPA 

Correlations 
  

item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 item8 item9 item10 item11 item12 item13 item14 item15 item16 item17 

item1 Pearson Correlation 1 .393* .361* .390* .270 .508** .453** .406* .353* .284 .438** .050 .328* .348* .639** .424** .275

Sig. (2-tailed)  .016 .028 .017 .106 .001 .005 .013 .032 .089 .007 .768 .047 .035 .000 .009 .099

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

item2 Pearson Correlation .393* 1 .239 .335* .398* .271 .254 .148 .061 .193 .380* .320 .389* .384* .108 .212 .173

Sig. (2-tailed) .016  .154 .043 .015 .104 .129 .383 .719 .253 .021 .054 .017 .019 .523 .209 .307

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

item3 Pearson Correlation .361* .239 1 .219 .311 .339* .167 .280 -.015 .424** .358* .307 .113 .222 .259 .156 .052

Sig. (2-tailed) .028 .154  .192 .061 .040 .324 .094 .930 .009 .029 .064 .504 .186 .122 .356 .758

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

item4 Pearson Correlation .390* .335* .219 1 .368* .386* .326* .263 .500** .278 .192 .287 .416* .273 .298 .354* .221

Sig. (2-tailed) .017 .043 .192  .025 .018 .049 .115 .002 .095 .255 .085 .011 .103 .074 .032 .190

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

item5 

 

Pearson Correlation .270 .398* .311 .368* 1 .342* .448** .240 .339* .229 .479** .589** .012 .317 .255 .513** .346*

Sig. (2-tailed) .106 .015 .061 .025  .038 .005 .153 .040 .172 .003 .000 .943 .056 .127 .001 .036
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 N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

Item  

6 

Pearson Correlation .508** .271 .339* .386* .342* 1 .459** .405* .251 .528** .592** .195 .453** .290 .535** .411* .328* 

Sig. (2-tailed) .001 .104 .040 .018 .038  .004 .013 .134 .001 .000 .248 .005 .081 .001 .011 .047

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

item7 Pearson Correlation .453** .254 .167 .326* .448** .459** 1 .170 .254 .121 .462** .141 .284 .307 .265 .181 .185

Sig. (2-tailed) .005 .129 .324 .049 .005 .004  .313 .129 .474 .004 .406 .089 .064 .113 .283 .274

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

item8 Pearson Correlation .406* .148 .280 .263 .240 .405* .170 1 .108 .304 .490** .063 .255 .276 .473** .344* .179

Sig. (2-tailed) .013 .383 .094 .115 .153 .013 .313  .525 .067 .002 .709 .127 .098 .003 .037 .290

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

item9 Pearson Correlation .353* .061 -.015 .500** .339* .251 .254 .108 1 .271 .163 .306 .208 .259 .510** .530** .144

Sig. (2-tailed) .032 .719 .930 .002 .040 .134 .129 .525  .105 .335 .066 .216 .121 .001 .001 .394

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

item10 Pearson Correlation .284 .193 .424** .278 .229 .528** .121 .304 .271 1 .401* .173 .513** .287 .387* .405* .111

Sig. (2-tailed) .089 .253 .009 .095 .172 .001 .474 .067 .105  .014 .306 .001 .085 .018 .013 .513

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

item11 Pearson Correlation .438** .380* .358* .192 .479** .592** .462** .490** .163 .401* 1 .148 .363* .521** .531** .403* .137

Sig. (2-tailed) .007 .021 .029 .255 .003 .000 .004 .002 .335 .014  .382 .027 .001 .001 .013 .418

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

item12 Pearson Correlation .050 .320 .307 .287 .589** .195 .141 .063 .306 .173 .148 1 -.166 .060 .004 .193 .095
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Sig. (2-tailed) .768 .054 .064 .085 .000 .248 .406 .709 .066 .306 .382 .326 .724 .979 .252 .577

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

item13 Pearson Correlation .328* .389* .113 .416* .012 .453** .284 .255 .208 .513** .363* -.166 1 .711** .391* .315 .178

Sig. (2-tailed) .047 .017 .504 .011 .943 .005 .089 .127 .216 .001 .027 .326  .000 .017 .057 .291

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

item14 Pearson Correlation .348* .384* .222 .273 .317 .290 .307 .276 .259 .287 .521** .060 .711** 1 .447** .483** .258

Sig. (2-tailed) .035 .019 .186 .103 .056 .081 .064 .098 .121 .085 .001 .724 .000  .006 .002 .124

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

item15 Pearson Correlation .639** .108 .259 .298 .255 .535** .265 .473** .510** .387* .531** .004 .391* .447** 1 .445** .131

Sig. (2-tailed) .000 .523 .122 .074 .127 .001 .113 .003 .001 .018 .001 .979 .017 .006  .006 .440

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

item16 Pearson Correlation .424** .212 .156 .354* .513** .411* .181 .344* .530** .405* .403* .193 .315 .483** .445** 1 .326*

Sig. (2-tailed) .009 .209 .356 .032 .001 .011 .283 .037 .001 .013 .013 .252 .057 .002 .006  .049

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

item17 Pearson Correlation .275 .173 .052 .221 .346* .328* .185 .179 .144 .111 .137 .095 .178 .258 .131 .326* 1

Sig. (2-tailed) .099 .307 .758 .190 .036 .047 .274 .290 .394 .513 .418 .577 .291 .124 .440 .049  

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

item18 Pearson Correlation .349* -.008 .280 .284 .285 .560** .295 .523** .168 .224 .294 .076 .074 -.004 .479** .370* -.010

Sig. (2-tailed) .034 .961 .094 .089 .087 .000 .076 .001 .320 .182 .078 .657 .664 .983 .003 .024 .953

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
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item19 Pearson Correlation .195 .219 .159 .139 .506** .319 .491** .006 .359* .175 .391* .336* .158 .411* .217 .261 .151

Sig. (2-tailed) .248 .194 .347 .413 .001 .054 .002 .973 .029 .299 .017 .042 .350 .012 .197 .119 .372

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

item20 Pearson Correlation .058 -.147 .124 .258 .246 -.142 .081 -.156 .486** .086 -.101 .098 -.132 -.028 -.002 .325* -.044

Sig. (2-tailed) .732 .384 .465 .123 .142 .400 .633 .355 .002 .611 .552 .566 .437 .871 .990 .050 .798

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

item21 Pearson Correlation -.218 .016 -.241 -.123 .013 -.151 .037 -.207 -.117 -.127 -.041 .166 -.174 -.169 -.163 -.171 .048

Sig. (2-tailed) .195 .927 .151 .469 .940 .373 .828 .220 .491 .455 .809 .325 .303 .316 .336 .311 .779

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

item22 Pearson Correlation .223 -.035 .297 .341* .424** .321 .332* .207 .515** .274 .342* .342* .167 .494** .514** .385* -.016

Sig. (2-tailed) .190 .840 .078 .042 .010 .057 .048 .226 .001 .106 .041 .041 .330 .002 .001 .020 .928

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

item23 Pearson Correlation .358* .034 .020 .385* .375* .407* .203 .154 .465** .305 .253 .021 .286 .196 .440** .501** .097

Sig. (2-tailed) .029 .842 .908 .019 .022 .012 .228 .363 .004 .066 .131 .902 .086 .245 .006 .002 .566

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

item24 Pearson Correlation -.032 .388* -.009 .108 .121 -.056 .014 -.124 .028 .240 -.063 .196 .397* .435** -.171 .255 .047

Sig. (2-tailed) .851 .018 .959 .526 .477 .742 .934 .466 .869 .153 .713 .244 .015 .007 .312 .128 .784

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

item25 Pearson Correlation .239 .055 .057 .420** .298 .281 .202 .205 .407* .072 .071 .272 .152 .311 .333* .463** .251

Sig. (2-tailed) .155 .745 .737 .010 .073 .093 .230 .224 .012 .672 .674 .104 .370 .061 .044 .004 .134
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N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

item26 Pearson Correlation .275 -.046 .195 .115 .143 .466** .103 .366* .109 .437** .330* -.088 .237 .199 .504** .150 .044

Sig. (2-tailed) .099 .788 .249 .498 .400 .004 .545 .026 .520 .007 .046 .605 .158 .239 .001 .376 .797

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

item27 Pearson Correlation .154 .074 .010 .099 .049 .352* .292 -.049 .222 .143 .116 -.104 .363* .314 .342* -.054 .190

Sig. (2-tailed) .364 .666 .951 .558 .772 .033 .079 .774 .186 .397 .495 .539 .027 .058 .038 .749 .261

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

item28 Pearson Correlation .000 .106 .046 .051 .198 .101 -.040 .304 -.137 .238 .438** -.036 .284 .402* .218 .069 .000

Sig. (2-tailed) 1.000 .532 .786 .763 .241 .553 .815 .068 .419 .156 .007 .835 .088 .014 .195 .686 1.000

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

item29 Pearson Correlation -.002 .046 .076 .242 .056 .021 .089 .070 .278 .220 -.022 -.078 .368* .252 .257 .156 .108

Sig. (2-tailed) .992 .785 .653 .148 .742 .904 .602 .680 .096 .191 .898 .648 .025 .133 .125 .356 .525

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

item30 Pearson Correlation .212 .074 .292 .084 .029 .454** .068 .347* .065 .571** .242 .007 .432** .329* .437** .402* .137

Sig. (2-tailed) .207 .663 .079 .621 .865 .005 .688 .035 .700 .000 .149 .967 .008 .047 .007 .014 .419

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

Skor 

total 

Pearson Correlation .595** .391* .383* .597** .643** .705** .542** .476** .570** .585** .643** .337* .578** .665** .684** .679** .375*

Sig. (2-tailed) .000 .017 .019 .000 .000 .000 .001 .003 .000 .000 .000 .042 .000 .000 .000 .000 .022

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Correlations 

  
item18 item19 item20 item21 item22 item23 item24 item25 item26 item27 item28 item29 item30 skortotal 

item1 Pearson Correlation .349* .195 .058 -.218 .223 .358* -.032 .239 .275 .154 .000 -.002 .212 .595**

Sig. (2-tailed) .034 .248 .732 .195 .190 .029 .851 .155 .099 .364 1.000 .992 .207 .000

N 37 37 37 37 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37

item2 Pearson Correlation -.008 .219 -.147 .016 -.035 .034 .388* .055 -.046 .074 .106 .046 .074 .391*

Sig. (2-tailed) .961 .194 .384 .927 .840 .842 .018 .745 .788 .666 .532 .785 .663 .017

N 37 37 37 37 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37

item3 Pearson Correlation .280 .159 .124 -.241 .297 .020 -.009 .057 .195 .010 .046 .076 .292 .383*

Sig. (2-tailed) .094 .347 .465 .151 .078 .908 .959 .737 .249 .951 .786 .653 .079 .019

N 37 37 37 37 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37

item4 Pearson Correlation .284 .139 .258 -.123 .341* .385* .108 .420** .115 .099 .051 .242 .084 .597**

Sig. (2-tailed) .089 .413 .123 .469 .042 .019 .526 .010 .498 .558 .763 .148 .621 .000

N 37 37 37 37 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37

item5 Pearson Correlation .285 .506** .246 .013 .424** .375* .121 .298 .143 .049 .198 .056 .029 .643**

Sig. (2-tailed) .087 .001 .142 .940 .010 .022 .477 .073 .400 .772 .241 .742 .865 .000

N 37 37 37 37 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37

item6 Pearson Correlation .560** .319 -.142 -.151 .321 .407* -.056 .281 .466** .352* .101 .021 .454** .705**
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Sig. (2-tailed) .000 .054 .400 .373 .057 .012 .742 .093 .004 .033 .553 .904 .005 .000

N 37 37 37 37 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37

item7 Pearson Correlation .295 .491** .081 .037 .332* .203 .014 .202 .103 .292 -.040 .089 .068 .542**

Sig. (2-tailed) .076 .002 .633 .828 .048 .228 .934 .230 .545 .079 .815 .602 .688 .001

N 37 37 37 37 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37

item8 Pearson Correlation .523** .006 -.156 -.207 .207 .154 -.124 .205 .366* -.049 .304 .070 .347* .476**

Sig. (2-tailed) .001 .973 .355 .220 .226 .363 .466 .224 .026 .774 .068 .680 .035 .003

N 37 37 37 37 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37

item9 Pearson Correlation .168 .359* .486** -.117 .515** .465** .028 .407* .109 .222 -.137 .278 .065 .570**

Sig. (2-tailed) .320 .029 .002 .491 .001 .004 .869 .012 .520 .186 .419 .096 .700 .000

N 37 37 37 37 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37

item 

10 

Pearson Correlation .224 .175 .086 -.127 .274 .305 .240 .072 .437** .143 .238 .220 .571** .585**

Sig. (2-tailed) .182 .299 .611 .455 .106 .066 .153 .672 .007 .397 .156 .191 .000 .000

N 37 37 37 37 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37

item 

11 

Pearson Correlation .294 .391* -.101 -.041 .342* .253 -.063 .071 .330* .116 .438** -.022 .242 .643**

Sig. (2-tailed) .078 .017 .552 .809 .041 .131 .713 .674 .046 .495 .007 .898 .149 .000

N 37 37 37 37 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37

item 

12 

Pearson Correlation .076 .336* .098 .166 .342* .021 .196 .272 -.088 -.104 -.036 -.078 .007 .337*

Sig. (2-tailed) .657 .042 .566 .325 .041 .902 .244 .104 .605 .539 .835 .648 .967 .042

N 37 37 37 37 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37
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item 

13 

Pearson Correlation .074 .158 -.132 -.174 .167 .286 .397* .152 .237 .363* .284 .368* .432** .578**

Sig. (2-tailed) .664 .350 .437 .303 .330 .086 .015 .370 .158 .027 .088 .025 .008 .000

N 37 37 37 37 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37

 

item 

14 

 

Pearson Correlation -.004 .411* -.028 -.169 .494** .196 .435** .311 .199 .314 .402* .252 .329* .665**

Sig. (2-tailed) .983 .012 .871 .316 .002 .245 .007 .061 .239 .058 .014 .133 .047 .000

N 37 37 37 37 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37

item 

15 

Pearson Correlation .479** .217 -.002 -.163 .514** .440** -.171 .333* .504** .342* .218 .257 .437** .684**

Sig. (2-tailed) .003 .197 .990 .336 .001 .006 .312 .044 .001 .038 .195 .125 .007 .000

N 37 37 37 37 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37

item 

16 

Pearson Correlation .370* .261 .325* -.171 .385* .501** .255 .463** .150 -.054 .069 .156 .402* .679**

Sig. (2-tailed) .024 .119 .050 .311 .020 .002 .128 .004 .376 .749 .686 .356 .014 .000

N 37 37 37 37 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37

item 

17 

Pearson Correlation -.010 .151 -.044 .048 -.016 .097 .047 .251 .044 .190 .000 .108 .137 .375*

Sig. (2-tailed) .953 .372 .798 .779 .928 .566 .784 .134 .797 .261 1.000 .525 .419 .022

N 37 37 37 37 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37

item 

18 

Pearson Correlation 1 .160 .117 -.279 .248 .215 -.184 .244 .436** .017 .108 .025 .414* .455**

Sig. (2-tailed)  .344 .492 .095 .144 .201 .276 .146 .007 .919 .523 .882 .011 .005

N 37 37 37 37 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37

item Pearson Correlation .160 1 .030 .246 .478** .049 .080 .406* .015 .377* .220 .353* .199 .578**
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19 Sig. (2-tailed) .344  .860 .143 .003 .773 .640 .013 .928 .022 .190 .032 .239 .000

N 37 37 37 37 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37

item 

20 

Pearson Correlation .117 .030 1 -.342* .287 .263 .108 .076 .024 -.055 -.229 .141 -.172 .153

Sig. (2-tailed) .492 .860  .038 .090 .116 .523 .654 .890 .749 .173 .404 .308 .366

N 37 37 37 37 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37

item 

21 

Pearson Correlation -.279 .246 -.342* 1 -.176 -.398* -.089 .048 -.503** -.256 -.028 .144 -.092 -.148

Sig. (2-tailed) .095 .143 .038  .303 .015 .598 .777 .002 .125 .868 .395 .587 .383

N 37 37 37 37 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37

item 

22 

Pearson Correlation .248 .478** .287 -.176 1 .432** .162 .466** .453** .335* .164 .279 .380* .702**

Sig. (2-tailed) .144 .003 .090 .303  .009 .344 .004 .006 .046 .340 .099 .022 .000

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

item 

23 

Pearson Correlation .215 .049 .263 -.398* .432** 1 .026 .257 .351* .313 .055 .038 .183 .515**

Sig. (2-tailed) .201 .773 .116 .015 .009  .877 .124 .033 .059 .747 .822 .279 .001

N 37 37 37 37 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37

item 

24 

Pearson Correlation -.184 .080 .108 -.089 .162 .026 1 .313 -.116 .062 .190 .210 .289 .255

Sig. (2-tailed) .276 .640 .523 .598 .344 .877  .060 .495 .717 .261 .213 .083 .128

N 37 37 37 37 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37

item 

25 

Pearson Correlation .244 .406* .076 .048 .466** .257 .313 1 -.065 .190 .179 .420** .321 .570**

Sig. (2-tailed) .146 .013 .654 .777 .004 .124 .060  .703 .261 .288 .010 .053 .000

N 37 37 37 37 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37
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item 

26 

Pearson Correlation .436** .015 .024 -.503** .453** .351* -.116 -.065 1 .424** .225 -.099 .468** .401*

Sig. (2-tailed) .007 .928 .890 .002 .006 .033 .495 .703  .009 .181 .558 .003 .014

N 37 37 37 37 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37

item 

27 

Pearson Correlation .017 .377* -.055 -.256 .335* .313 .062 .190 .424** 1 .131 .167 .279 .390*

Sig. (2-tailed) .919 .022 .749 .125 .046 .059 .717 .261 .009  .441 .324 .095 .017

N 37 37 37 37 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37

item 

28 

Pearson Correlation .108 .220 -.229 -.028 .164 .055 .190 .179 .225 .131 1 .000 .231 .328*

Sig. (2-tailed) .523 .190 .173 .868 .340 .747 .261 .288 .181 .441  1.000 .170 .047

N 37 37 37 37 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37

item 

29 

Pearson Correlation .025 .353* .141 .144 .279 .038 .210 .420** -.099 .167 .000 1 .296 .339*

Sig. (2-tailed) .882 .032 .404 .395 .099 .822 .213 .010 .558 .324 1.000  .075 .040

N 37 37 37 37 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37

item 

30 

Pearson Correlation .414* .199 -.172 -.092 .380* .183 .289 .321 .468** .279 .231 .296 1 .515**

Sig. (2-tailed) .011 .239 .308 .587 .022 .279 .083 .053 .003 .095 .170 .075  .001

N 37 37 37 37 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37

skor 

total 

Pearson Correlation .455** .578** .153 -.148 .702** .515** .255 .570** .401* .390* .328* .339* .515** 1

Sig. (2-tailed) .005 .000 .366 .383 .000 .001 .128 .000 .014 .017 .047 .040 .001  

N 37 37 37 37 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran 15 

REKAPITULASI UJI VALIDITAS ANGKET MINAT 

rtabel = 0,325 

taraf signifikansi 0,05 

n= 37 

 
Nomor Item Pearson Correlation (r11) Kriteria 

1 0,595 Valid 
2 0,391 Valid 

3 0,383 Valid 

4 0,597 Valid 

5 0,643 Valid 
6 0,705 Valid 
7 0,542 Valid 

8 0,476 Valid 

9 0,570 Valid 

10 0,585 Valid 
11 0,643 Valid 

12 0,337 Valid 

13 0,578 Valid 
14 0,665 Valid 

15 0,684 Valid 
16 0,679 Valid 

17 0,375 Valid 

18 0,455 Valid 

19 0,578 Valid 
20 0,153 Tidak Valid 
21 -0,148 Tidak Valid 
22 0,702 Valid 
23 0,515 Valid 
24 0,255 Tidak Valid 
25 0,570 Valid 

26 0,401 Valid 
27 0,390 Valid 
28 0,328 Valid 

29 0,339 Valid 

30 0,515 Valid 
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Lampiran 16 
 

HASIL OUTPUTS SPSS RELIABILITAS ANGKET MINAT 

(30 SOAL) 

 
Case Processing Summary

  N % 

Cases Valid 36 97.3

Excludeda 1 2.7

Total 37 100.0

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 

 
Reliability Statistics

 Cronbach's 

Alpha N of Items 

.863 30

 

Item-Total Statistics 
 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item1 93.00 132.400 .474 .857 

item2 93.11 134.387 .467 .858 

item3 93.28 135.349 .332 .860 

item4 93.89 127.130 .487 .856 

item5 93.86 129.552 .537 .855 

item6 93.31 129.361 .592 .854 

item7 93.31 134.961 .362 .859 

item8 93.58 131.393 .379 .859 

item9 93.25 131.050 .467 .857 

item10 93.58 131.736 .504 .856 

item11 93.67 129.200 .528 .855 

item12 93.58 134.136 .303 .861 

item13 93.25 128.479 .483 .856 
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item14 93.58 125.621 .613 .852 

item15 93.33 129.086 .612 .853 

item16 93.28 128.549 .605 .853 

item17 93.47 136.485 .176 .864 

item18 93.58 133.564 .350 .859 

item19 93.75 125.507 .457 .857 

item20 93.19 138.790 .052 .867 

item21 94.42 144.536 -.194 .876 

item22 93.19 130.275 .672 .853 

item23 93.50 131.171 .362 .859 

item24 93.17 134.314 .254 .862 

item25 93.72 128.206 .445 .857 

item26 93.53 132.028 .367 .859 

item27 93.36 134.637 .258 .862 

item28 93.64 135.323 .207 .864 

item29 92.89 135.359 .366 .859 

item30 93.06 131.597 .590 .855 
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HASIL OUTPUTS SPSS RELIABILITAS ANGKET MINAT 

(27 SOAL) 

 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 36 97.3

Excludeda 1 2.7

Total 37 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.881 27

 
Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item1 83.7778 126.921 .500 .876 

item2 83.8889 129.416 .456 .877 

item3 84.0556 129.940 .351 .879 

item4 84.6667 122.457 .474 .876 

item5 84.6389 125.037 .509 .875 

item6 84.0833 123.621 .634 .872 

item7 84.0833 130.021 .348 .879 

item8 84.3611 125.266 .430 .877 

item9 84.0278 126.485 .440 .877 

item10 84.3611 126.809 .495 .876 

item11 84.4444 123.683 .554 .874 

item12 84.3611 129.666 .268 .881 

item13 84.0278 123.456 .483 .876 



260 
 

 
 

item14 84.3611 120.866 .603 .872 

item15 84.1111 123.359 .654 .872 

item16 84.0556 123.997 .580 .873 

item17 84.2500 131.450 .170 .883 

item18 84.3611 127.780 .388 .878 

item19 84.5278 121.342 .428 .879 

item22 83.9722 125.342 .665 .873 

item23 84.2778 125.692 .380 .879 

item24 84.5000 124.029 .410 .878 

item26 84.3056 125.647 .431 .877 

item27 84.1389 128.980 .284 .881 

item28 84.4167 130.021 .215 .883 

item29 83.6667 130.686 .331 .879 

item30 83.8333 126.371 .602 .874 
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Lampiran 17 

ANGKET MINAT BELAJAR IPA 

Petunjuk Pengisian : 

1. Bacalah pertanyaan atau pernyataan di bawah ini dengan teliti! 

2. Pilihlah salah satu jawaban yang menurut Kamu paling sesuai, kemudian berilah 

tanda silang (X) pada huruf di lembar jawaban yang tersedia! 

3. Jawablah sejujur-jujurnya sesuai dengan kata hatimu yang paling dalam, karena 

tidak ada jawaban yang salah dan apapun jawabanmu dijamin kerahasiaannya. 

1. Apakah kamu senang untuk mengikuti pelajaran IPA? 

a. Saya merasa sangat senang mengikuti pelajaran IPA 

b. Saya merasa senang untuk mengikuti pelajaran IPA 

c. Saya merasa biasa saja mengikuti pelajaran IPA 

d. Saya kurang senang mengikuti pelajaran IPA 

2. Apakah kamu punya keinginan agar jam pelajaran IPA ditambah? 

a.  Saya selalu punya keinginan agar jam pelajaran IPA ditambah 

b.  Saya sering punya keinginan agar ada penambahan jam pelajaran IPA 

c.  Saya kadang berkeinginan agar jam pelajaran IPA dapat ditambah  

d.  Saya tidak pernah punya keinginan ada penambahan jam pelajaran IPA 

3. Apakah kamu memiliki buku-buku tentang IPA lebih dari satu? 

a. Saya memiliki buku-buku tentang IPA lebih dari satu  

b. Saya hanya memiliki satu buku-buku tentang IPA 

c. Saya jarang memiliki buku-buku tentang IPA  

d. Saya tidak pernah memiliki buku-buku tentang IPA  

4. Apakah kamu merasa bersemangat untuk mempelajari IPA karena IPA dirasa 

mudah untuk tingkat kemampuan kamu? 

a. Saya sangat bersemangat untuk mempelajari IPA karena mudah  

b. Saya bersemangat mempelajari IPA karena mudah 

c. Saya kurang bersemangat mempelajari IPA karena tidak sesuai dengan 

kemampuan saya 
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d. Saya sangat tidak bersemangat mempelajari IPA kerena IPA itu sulit 

5. Bagaimana perasaanmu ketika guru membatalkan ulangan IPA? 
a. Saya merasa sangat senang ketika ada pembatalan ulangan IPA  
b. Saya merasa senang ketika guru membatalkan ulangan IPA 
c. Saya merasa kurang senang ketika ulangan IPA dibatalkan 
d. Saya merasa tidak senang ketika guru membatalkan ulangan IPA 

6. Apakah kamu sering membaca buku IPA tanpa disuruh siapapun? 
a. Saya sering membaca buku IPA tanpa disuruh siapapun  
b. Saya membaca buku IPA jika ada yang menyuruh 
c. Saya jarang membaca buku IPA  
d. Saya tidak pernah membaca buku IPA  

7. Apakah kamu mengerjakan tugas-tugas IPA yang diberikan oleh guru? 
a. Saya selalu mengerjakan tugas-tugas IPA yang diberikan oleh guru 
b. Saya sering mengerjakan tugas-tugas IPA yang guru berikan 
c. Saya jarang mengerjakan tugas-tugas IPA yang diberikan oleh guru 
d. Saya tidak pernah mengerjakan tugas-tugas IPA dari guru 

8. Apakah kamu mempelajari materi sebelum pelajaran IPA dimulai? 
a. Saya selalu mempelajari materi ketika pelajaran IPA belum dimulai 
b. Saya sering mempelajari materi sebelum pelajaran IPA dimulai 
c. Saya jarang mempelajari materi kalau pelajaran IPA belum dimulai 
d. Saya tidak pernah mempelajari materi sebelum pelajaran IPA dimulai 

9. Apakah di rumah kamu selalu mengulang pelajaran IPA yang telah diberikan 
guru? 
a. Saya selalu mengulang pelajaran IPA di rumah 
b. Saya sering mengulang pelajaran IPA di rumah 
c. Saya jarang mengulang pelajaran IPA saat di rumah 
d. Saya tidak pernah mengulang pelajaran IPA kalau di rumah 

10. Apakah kamu bertanya kepada guru apabila ada materi yang tidak jelas? 
a. Saya selalu bertanya kepada guru apabila saya tidak jelas tentang materi 

yang diajarkan 
b. Saya sering bertanya kepada guru apabila ada materi yang tidak jelas 
c. Saya jarang bertanya kepada guru apabila materi yang disampaikan tidak 

jelas 
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d. Saya tidak pernah bertanya kepada guru apabila tidak jelas terhadap materi 

yang disampaikan 

11. Berapa kali kamu mencatat penjelasan guru dalam sebulan? 

a. Selalu  

b. Sering, 3-4 kali  

c. Jarang, 1-2 kali 

d. Tidak pernah 

12. Apakah kamu menyerahkan tugas IPA secara tepat waktu? 

a. Saya selalu menyerahkan tugas IPA secara tepat waktu 

b. Saya sering menyerahkan tugas IPA secara tepat waktu 

c. Saya jarang menyerahkan tugas IPA secara tepat waktu 

d. Saya tidak pernah menyerahkan tugas IPA secara tepat waktu 

13. Apakah kamu segera mengerjakan PR IPA sebelum datang pekerjaan lain? 

a. Saya selalu mengerjakan PR IPA sebelum datang pekerjaan lain 

b. Saya sering mengerjakan PR IPA sebelum datang pekerjaan lain 

c. Saya jarang mengerjakan PR IPA 

d. Saya tidak pernah mengerjakan PR IPA 

14. Apakah kamu memperhatikan secara sungguh-sungguh ketika pelajaran IPA? 

a. Saya selalu memperhatikan pelajaran IPA secara sunguh-sungguh 

b. Saya sering memperhatikan pelajaran IPA  

c. Saya jarang memperhatikan pelajaran IPA 

d. Saya tidak pernah memperhatikan pelajaran IPA  

15. Apakah kamu paham materi pelajaran IPA, karena guru menyampaikan 

dengan jelas? 

a. Saya sangat paham materi pelajaran IPA yang disampaikan guru 

b. Saya paham materi pelajaran IPA yang disampaikan guru 

c. Saya kurang paham pelajaran IPA yang disampaikan guru 

d. Saya tidak paham pelajaran IPA yang disampaikan guru 

16. Apakah kamu pernah mengerjakan pekerjaan lain pada saat guru mengajar 

IPA? 

a. Selalu 

b. Sering, lebih dari 3 kali 
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c. Pernah, 1-3 kali 

d. Tidak pernah 

17. Apakah kamu mengerjakan PR IPA yang diberikan oleh guru? 

a. Saya selalu mengerjakan PR IPA yang diberikan oleh guru 

b. Saya sering mengerjakan PR IPA yang diberikan oleh guru 

c. Saya pernah mengerjakan PR IPA yang diberikan oleh guru 

d. Saya tidak pernah mengerjakan PR IPA yang diberikan oleh guru 

18. Apakah dalam diskusi kelompok, kamu ikut terlibat aktif mengerjakan? 

a. Saya selalu aktif dalam diskusi kelompok 

b. Saya sering aktif dalam diskusi kelompok 

c. Saya pernah aktif dalam diskusi kelompok 

d. Saya tidak pernah aktif dalam diskusi kelompok 

19. Apakah kamu merasa malas untuk menyelesaikan tugas IPA yang diberikan 

oleh guru? 

a. Saya merasa sangat malas menyelesaikan tugas IPA 

b. Saya malas untuk menyelesaikan tugas IPA 

c. Saya merasa biasa saja untuk menyelesaikan tugas IPA 

d. Saya tidak pernah merasa malas untuk menyelesaikan tugas IPA 

20. Apakah kamu pernah mempersiapkan diri sebaik-baiknya dalam menghadapi 

ulangan IPA? 

a. Selalu 

b. Sering, lebih dari 3 kali 

c. Pernah, 1-3 kali 

d. Tidak pernah 
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Lampiran 18 

KISI-KISI SOAL TES UJI COBA HASIL BELAJAR SISWA 
 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam  

Kelas/Semester : V/2   

Materi Pokok : Struktur Bumi  

Standar Kompetensi : 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Bentuk 
Soal 

Ranah 
Kognitif

Nomor 
Soal 

Taraf Kesukaran Soal 

Mudah Sedang Sulit 
7.1 Mendeskripsikan 

proses 
pembentukan 
tanah karena 
pelapukan. 

 

1. S
iswa dapat mengidentifikasi jenis batuan 
berdasarkan proses terbentuknya. 

Pilihan 
Ganda C2 1 

21 
 
   

2. S
iswa dapat mengidentifikasi nama-nama 
batu yang termasuk dalam jenis tertentu. 

Pilihan 
Ganda C1 2 

22 
 
   

3. S
iswa dapat mengidentifikasi jenis 
pelapukan. 

Pilihan 
Ganda C2 3 

23   
  

4. D
isajikan gambar, siswa dapat 
menyebutkan penyebab pelapukan. 

Pilihan 
Ganda C2 4 

24 
 
   

5. S
iswa dapat menjelaskan proses 
pembentukan tanah. 

Pilihan 
Ganda C3 5 

25 
 
   

Kompetensi Dasar Indikator Soal Bentuk Ranah Nomor Taraf Kesukaran Soal 



 
 

267 
 

Soal Kognitif Soal Mudah  Sedang  Sulit 
7.2 Mengidentifikasi 

jenis-jenis tanah 
 

6. S
iswa dapat menyebutkan lapisan-lapisan 
tanah. 

Pilihan 
Ganda C1 6 

26 
 
   

7. D
isajikan gambar lapisan tanah, siswa 
dapat menyebutkan lapisan tanah yang 
diberi tanda. 

Pilihan 
Ganda C1 7 

27   
  

8. S
iswa dapat mengidentifikasi bahan 
penyusun lapisan tanah. 

Pilihan 
Ganda C2 8 

28   
  

9. S
iswa dapat menyebutkan komposisi tiap 
jenis tanah. 

Pilihan 
Ganda C1 9 

29   
  

10. D
isajikan gambar jenis-jenis tanah, siswa 
dapat menentukan gambar salah satu 
jenis tanah. 

Pilihan 
Ganda C2 10 

30   
  

11. D
isajikan 4 pernyataan, siswa dapat 
mengidentifikasi ciri-ciri salah satu jenis 
tanah. 

Pilihan 
Ganda C2 11 

31    
 

12. S
iswa dapat menentukan jenis tanah 
berdasarkan ciri-ciriya. 

Pilihan 
Ganda C2 12 

32   
  

Kompetensi Dasar Indikator Soal Bentuk 
Soal 

Ranah 
Kognitif

Nomor 
Soal 

Taraf Kesukaran Soal 

Mudah Sedang Sulit 
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7.2 
endeskripsika
n struktur 
bumi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. S
iswa dapat menyebutkan urutan lapisan 
bumi. 

Pilihan 
Ganda C2 13 

33   
  

14. D
isajikan gambar, siswa dapat 
menyebutkan lapisan-lapisan bumi mulai 
dari terluar sampai terdalam. 

Pilihan 
Ganda C2 14 

34    
 

15. S
iswa dapat mengidentifikasi lapisan bumi 
berdasarkan ciri-cirinya. 

Pilihan 
Ganda C3 15 

35    
 

16. D
isajikan gambar lapisan-lapisan penyusun 
atmosfer, siswa dapat menyebutkan 
lapisan penyusun atmosfer yang diberi 
tanda. 

Pilihan 
Ganda C2 16 

36   
  

17. S
iswa dapat menyebutkan tiga lapisan 
atmosfer mulai dari yang paling dekat 
sampai dari yang paling jauh dari bumi.. 

Pilihan 
Ganda C2 17 

37   
  

18. S
iswa dapat menentukan salah satu lapisan 
atmosfer berdasarkna ciri-cirinya. 

Pilihan 
Ganda 

C3 
 

18 
38    

 

 19. D
isebutkan salah satu ciri, siswa dapat 
menyebutkan lapisan atmosfer yang 
dimaksud 

Pilihan 
Ganda C2 19 

39   
  

 20. S
iswa dapat menentukan fungsi lapisan 
atmosfer. 

Pilihan 
Ganda 2 20 

40    
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Jumlah Soal 40 10 20 10 
100% 25% 50% 25% 

 
Keterangan: 

C1 = Pengetahuan 

C2 = Pemahaman 

C3 = Penerapan 
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Lampiran 19 

SOAL TES UJI COBA 
 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Materi : Struktur Bumi 

Kelas/Semester : V/2 

Waktu : 45 menit 

PETUNJUK: 

1. Tulislah nama dan nomor urut 

pada kolom yang disediakan 

2. Kerjakan soal di bawah ini secara 

individu 

3. Dilarang bekerja sama maupun 

membuka buku 

4. Cermati tiap soal, dan telitilah 

dalam menjawab 

 

 

 

 

 

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C, atau D di depan jawaban yang 

paling benar! 

1. Berikut merupakan jenis batuan 

berdasarkan proses terbentuknya yaitu …. 
 

A. batuan konglomerat C. batuan 

obsidian 

B. batuan breksi D. batuan 

beku 

2. Perhatiakn nama batuan berikut! 

(1) Batu granit 

(2) Batu apung 

Nama :   

No.Urut :   
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(3) Batu sabak 

(4) Batu marmer 

Dari keempat nama batuan di atas, yang termasuk jenis batuan beku yaitu 

…. 

A. (1) dan (2) C. (2) dan (4) 

B. (2) dan (3) D. (1) dan (4) 

3. Pelapukan yang disebabkan oleh 

aktivitas makhluk hidup disebut pelapukan …. 

A. biologi C. kimia 

B. fisika D. alami 

4.  

 

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar di atas! 

Pelapukan batuan pada gambar di atas disebabkan oleh …. 

A. air C. terik matahari 

B. angin D. lumut 

5. Tanah terbentuk dari batuan yang mengalami …. 

A. pengeringan  C.

 pelapukan 

B. pembekuan D. pemanasan 

6. Menurut susunannya, lapisan tanah terdiri atas lapisan …. 

A. atas, tengah, induk, dasar C.

 atas, bawah, dasar, induk 

B. atas, tengah, bawah, batuan induk

 D. atas, tengah, bawah, dasar 

7.  

 1 
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Lapisan batuan induk ditunjukkan dengan nomor …. 

A. 1 C. 3 

B. 2 D. 4 

8. Lapisan atas tanah terbentuk dari 

…. 

A. sisa-sisa makhluk hidup C.

 bongkahan batu 

B. batuan dan air D.

 bebatuan padat 

9. Tanah yang terbentuk dari sisa-sisa 

tumbuhan yaitu …. 

A. tanah berpasir C. tanah 

humus 

B. tanah liat  D. tanah vulkanik 

10.  

  

 

 

 

 

Tanah vulkanik ditunjukkan oleh nomor …. 

A. (1) C. (3) 

B. (2) D. (4) 

2 

3 

4 

(1)  (2)   (3)  
(4)
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11. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

(1)  Berwarna kehitaman 

(2) Mudah dilalui air 

(3) Merupakan tanah paling subur 

(4) Adanya abu vulkanik 

Cirri-ciri tanah humus ditunjukkan oleh nomor  …. 

A. (1) dan (3) C. (1) dan (4) 

B. (2) dan (4) D. (2) dan (3) 

12. Tanah dengan ciri-ciri sulit dilalui 

air dan jika basah akan lengket yaitu tanah …. 

A. berhumus C. vulkanik 

B. berpasir D. liat 

 

13. Lapisan bumi dari dalam ke luar 

yaitu …. 

A. Inti dalam,inti luar,kerak,mantel

 C. inti dalam,mantel,inti luar,kerak 

B. Inti dalam,inti luar,mantel,kerak

 D. inti dalam,kerak,inti luar,mantel 

14. Perhatikan gambar di bawah ini! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Selubung atau mantel ditunjukkan oleh nomor …. 
A. 1 C. 3 
B. 2 D. 4 

 1 

 2 

 3 

 4 



275 
 

 
 

15. Lapisan bumi yang paling panas 
yaitu … 
A. kerak  C. inti luar 
B. mantel  D. inti dalam 

16.  
 
 
 
 
 

 
 
Lapisan stratosfer ditunjukkan oleh nomor …. 
A. 1 C. 3 
B. 2 D. 4 

17. Tiga lapisan atmosfer terdekat 
dengan bumi yaitu …. 
A. troposfer, termosfer, stratosfer

 C. troposfer, stratosfer, eksosfer 
B. troposfer, stratosfer, mesosfer

 D. troposfer, mesosfer, termosfer 
 

18. Berikut yang merupakan ciri-ciri 

lapisan atmosfer yaitu …. 

A. terdapat lapisan ozon C.

 letaknya di atas troposfer 

B. udaranya dingin D. sering 

terdapat aurora 

19. Lapisan atmosfer yang memngaruhi cuaca yaitu lapisan …. 

A. stratosfer C. troposfer 

B. termosfer D. eksosfer 

20. Berikut merupakan fungsi lapisan 

atmosfer yaitu …. 

4

5

3

2

1
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A. menahan angin C.

 melindungi dari gangguan luar 

B. melindungi bumi dari sinar UV

 D. menjaga kelembaban 

21. Berikut yang merupakan jenis 

batuan berdasarkan proses terbentuknya yaitu …. 

A. batuan beku C. batuan basalt 

B. batuan sabak D. batuan 

konglomerat 

22. Batu konglomerat merupakan contoh jenis batuan …. 

A. beku C. malihan 

B. endapan D. basalt 

23. Pelapukan yang disebabkan oleh 

bahan-bahan kimia disebut pelapukan …. 

A. kimia C. biologi 

B. fisika D. alami 

24.  

 

 

 

 

 

 

Pelapukan batuan pada gambar di atas disebabkan oleh …. 

A. cuaca C. matahari 

B. lumut D. angin 

25. Batuan yang telah mengalami 

pelapukan akan membentuk …. 

A. air C. udara 

B. gas D. tanah 
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26. Berikut yang merupakan lapisan tanah yaitu …. 

A. Lapisan puncak C. lapisan 

dasar 

B. Lapikan induk D. lapisan 

bawah 

27. Perhatikan pernyataan di bawah 

ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sifat-sifat limas segitiga ditunjukkan oleh nomor …. 

A. 1 C. 3 

B. 2 D. 4 

28. Lapisan tengah tanah terbentuk 

dari …. 

A. batuan dan sisa-sisa makhluk 

hidup 

B. hasil pelapukan batuan dan air 

C. bongkahan batu 

D. bebatuan padat 

29. Tanah vulkanik merupakan tanah 

yang terbentuk dari …. 

A. sisa-sisa tumbuhan  

B. pasir 

1 

2 

3 

4 
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C. debu 

D. bahan dari gunung berapi yang 

meletus  

 

30.  

 

 

 

 

 

Tanah berhumus ditunjukkan oleh nomor …. 
A. 1 C. 3 
B. 2  D. 4 

31. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 
(1) Butiran tanahnya halus 
(2) Jika basah lengket 
(3) Sangat subur untuk lahan pertanian 
(4) Berwarna kehitaman 
Ciri-ciri tanah liat ditunjukkan oleh nomor …. 
A. (1) dan (2) C. (2) dan (3) 
B. (1) dan (3) D. (3) dan (4) 

32. Jenis tanah yang warnanya kehitaman yaitu tanah …. 
A. berpasir C. vulkanik 
B. liat D. berhumus 

33. Lapisan bumi dari luar ke dalam yaitu …. 
A. Mantel, kerak, inti luar, inti dalam  
B. Kerak, inti luar, mantel, inti dalam 
C. Kerak, mantel, inti luar, inti dalam 
D. Mantel, inti luar, kerak, inti dalam  

34. Perhatikan gambar di bawah ini! 
 

 

 

(1)     (2)   (3)   (4) 

 3 

 2 

 1 
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Inti luar ditunjukkan oleh nomor …. 

A. 1 C. 3 

B. 2 D. 4 

35. Lapisan bumi yang merupakan tempat tinggal makhluk hidup yaitu …. 

A. kerak C. inti luar 

B. selubung D. inti dalam 

36. Perhatikan gambar di bawah! 

 

 

 

 

 

 

Lapisan eksosfer ditunjukkan oleh nomor …. 

A. 1 C. 3 

B. 2 D. 4 

37. Tiga lapisan atmosfer terjauh dari bumi yaitu …. 

A. Troposfer, termosfer, stratosfer

 C. eksosfer, mesosfer, termosfer 

B. Eksosfer, termosfer, mesosfer

 D. eksosfer, stratosfer, troposfer 

38. Berikut yang merupakan ciri lapisan eksosfer yaitu …. 

A. lapisan yang memengaruhi cuaca  

B. lapisan terjauh dari bumi  

C. terdapat efek cahaya atau aurora 

D. terdapat lapisan ozon 

 4 

1

2

3

4

5
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39. Lapisan atmosfer yang letaknya paling jauh dengan bumi yaitu …. 

A. lapisan stratosfer C. lapisan 

troposfer 

B. lapisan termosfer D. lapisan 

eksosfer 

40. Lapisan udara yang melindungi kehidupan di bumi yaitu ….  

A. atmosfer C. mantel bumi 

B. kerak bumi D. inti bumi
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Lampiran 20 

 

LEMBAR VALIDASI OLEH PENILAI AHLI 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/ Semester : V/2 

 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran IPA di SD Negeri 

Marga Ayu 01 Kabupaten Tegal, berilah tanda cek (√) atau tanda silang (x)  pada kolom yang tersedia. Jika butir soal sesuai dengan 

kriteria telaah, maka berilah tanda cek (√). Jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda silang (x). 

No Aspek yang Diperhatikan Nomor Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A. Materi                     

1. Soal sudah sesuai dengan indikator 
soal dalam kisi-kisi. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai 
dengan jenis tes/bentuk soal yang 
dipergunakan. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Pilihan jawaban homogen dan 
logis. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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4. Hanya ada satu kunci jawaban. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. Konstruksi                      

5. Pokok soal dirumuskan dengan 
singkat, jelas, dan  tegas 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. Rumusan pokok soal dan pilihan 
jawaban merupakan pernyataan 
yang diperlukan saja 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk 
kunci jawaban 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. Pokok soal bebas dari pernyataan 
yang bersifat  negatif ganda 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban homogen dan 
logis ditinjau dari  segi materi 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Gambar, grafik, tabel, diagram, 
atau sejenisnya  jelas dan berfungsi 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

11. Panjang pilihan jawaban relatif 
sama 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12. Pilihan jawaban tidak 
menggunakan pernyataan  "semua 
jawaban di atas salah/benar" dan 
sejenisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

13. Pilihan jawaban yang berbentuk 
angka/waktu disusun berdasarkan 
urutan besar kecilnya angka atau  
kronologisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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14. Butir soal tidak bergantung pada 
jawaban soal  sebelumnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. Bahasa/Budaya                      

15. Bahasa soal sudah komunikatif dan 
sesuai dengan jenjang pendidikan 
siswa. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16. Soal sudah menggunakan bahasa 
Indonesia baku. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

17. Soal tidak menggunakan bahasa 
yang berlaku setempat/tabu. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

18. Pilihan jawaban tidak mengulang 
kata/ kelompok kata yang sama, 
kecuali merupakan satu kesatuan 
pengertian. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

No Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

A. Materi                     

1. Soal sudah sesuai dengan indikator 

soal dalam kisi-kisi. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai 

dengan jenis tes/bentuk soal yang 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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dipergunakan. 

3. Pilihan jawaban homogen dan 

logis. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Hanya ada satu kunci jawaban. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. Konstruksi                      

5. Pokok soal dirumuskan dengan 

singkat, jelas, dan  tegas 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. Rumusan pokok soal dan pilihan 

jawaban merupakan pernyataan 

yang diperlukan saja 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk 

kunci jawaban 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. Pokok soal bebas dari pernyataan 

yang bersifat  negatif ganda 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban homogen dan 

logis ditinjau dari  segi materi 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Gambar, grafik, tabel, diagram, √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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atau sejenisnya  jelas dan berfungsi 

11. Panjang pilihan jawaban relatif 

sama 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12. Pilihan jawaban tidak 

menggunakan pernyataan  "semua 

jawaban di atas salah/benar" dan 

sejenisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

13. Pilihan jawaban yang berbentuk 

angka/waktu disusun berdasarkan 

urutan besar kecilnya angka atau  

kronologisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

14. Butir soal tidak bergantung pada 

jawaban soal  sebelumnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. Bahasa/Budaya                      

15. Bahasa soal sudah komunikatif dan 

sesuai dengan jenjang pendidikan 

siswa. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16. Soal sudah menggunakan bahasa √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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Indonesia baku. 

17. Soal tidak menggunakan bahasa 

yang berlaku setempat/tabu. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

18. Pilihan jawaban tidak mengulang 

kata/ kelompok kata yang sama, 

kecuali merupakan satu kesatuan 

pengertian. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

Catatan:  

 

Tegal,        Maret 2013 

 Penilai Ahli 

  

  

 Drs. Daroni, M.Pd 

 NIP 19530101 198103 1 005 
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LEMBAR VALIDASI OLEH PENILAI AHLI 

 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/ Semester : V/2 

 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa butir-butir soal evaluasi pembelajaran IPA di SD Negeri 

Marga Ayu 01 Kabupaten Tegal, berilah tanda cek (√) atau tanda silang (x)  pada kolom yang tersedia. Jika butir soal sesuai dengan 

kriteria telaah, maka berilah tanda cek (√). Jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria telaah, maka berilah tanda silang (x). 

No Aspek yang Diperhatikan Nomor Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A. Materi                     

1. Soal sudah sesuai dengan indikator 
soal dalam kisi-kisi. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai 
dengan jenis tes/bentuk soal yang 
dipergunakan. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Pilihan jawaban homogen dan 
logis. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 



 
 

289 
 

4. Hanya ada satu kunci jawaban. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. Konstruksi                      

5. Pokok soal dirumuskan dengan 
singkat, jelas, dan  tegas 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. Rumusan pokok soal dan pilihan 
jawaban merupakan pernyataan 
yang diperlukan saja 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk 
kunci jawaban 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. Pokok soal bebas dari pernyataan 
yang bersifat  negatif ganda 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban homogen dan 
logis ditinjau dari  segi materi 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Gambar, grafik, tabel, diagram, 
atau sejenisnya  jelas dan berfungsi 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

11. Panjang pilihan jawaban relatif 
sama 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12. Pilihan jawaban tidak 
menggunakan pernyataan  "semua 
jawaban di atas salah/benar" dan 
sejenisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

13. Pilihan jawaban yang berbentuk 
angka/waktu disusun berdasarkan 
urutan besar kecilnya angka atau  
kronologisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 



 
 

290 
 

14. Butir soal tidak bergantung pada 
jawaban soal  sebelumnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. Bahasa/Budaya                      

15. Bahasa soal sudah komunikatif dan 
sesuai dengan jenjang pendidikan 
siswa. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16. Soal sudah menggunakan bahasa 
Indonesia baku. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

17. Soal tidak menggunakan bahasa 
yang berlaku setempat/tabu. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

18. Pilihan jawaban tidak mengulang 
kata/ kelompok kata yang sama, 
kecuali merupakan satu kesatuan 
pengertian. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

No Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

A. Materi                     

1. Soal sudah sesuai dengan indikator 
soal dalam kisi-kisi. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. Materi yang ditanyakan sesuai 
dengan jenis tes/bentuk soal yang 
dipergunakan. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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3. Pilihan jawaban homogen dan 
logis. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Hanya ada satu kunci jawaban. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

B. Konstruksi                      

5. Pokok soal dirumuskan dengan 
singkat, jelas, dan  tegas 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. Rumusan pokok soal dan pilihan 
jawaban merupakan pernyataan 
yang diperlukan saja 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk 
kunci jawaban 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. Pokok soal bebas dari pernyataan 
yang bersifat  negatif ganda 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. Pilihan jawaban homogen dan 
logis ditinjau dari  segi materi 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Gambar, grafik, tabel, diagram, 
atau sejenisnya  jelas dan berfungsi 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

11. Panjang pilihan jawaban relatif 
sama 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12. Pilihan jawaban tidak 
menggunakan pernyataan  "semua 
jawaban di atas salah/benar" dan 
sejenisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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13. Pilihan jawaban yang berbentuk 
angka/waktu disusun berdasarkan 
urutan besar kecilnya angka atau  
kronologisnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

14. Butir soal tidak bergantung pada 
jawaban soal  sebelumnya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

C. Bahasa/Budaya                      

15. Bahasa soal sudah komunikatif dan 
sesuai dengan jenjang pendidikan 
siswa. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16. Soal sudah menggunakan bahasa 
Indonesia baku. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

17. Soal tidak menggunakan bahasa 
yang berlaku setempat/tabu. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

18. Pilihan jawaban tidak mengulang 
kata/ kelompok kata yang sama, 
kecuali merupakan satu kesatuan 
pengertian. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Catatan:  

Tegal,        April 2013 

Penilai Ahli 
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Sunaryo S.Pd. 

NIP 19520815 198608 1 001 

Lampiran 21 

 

Tabel Pembantu Analisis Uji Coba Soal Tes 

No
.  

Nomor Butir Soal 
Skor 
total 

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 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  

1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14 

2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 20 

3 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 20 

4 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17 

5 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 15 

6 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 17 

7 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 13 

8 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 13 

9 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 13 

10 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 24 

11 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 19 

12 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 26 
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13 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 

14 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 12 

15 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 22 

16 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 17 

17 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 17 

18 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 23 

19 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 21 

20 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 17 

21 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 23 

22 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 8 

23 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

24 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14 

25 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 

26 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 21 

27 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 19 

28 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16 

29 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

30 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 23 

31 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 15 

32 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 16 

33 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 17 
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34 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 21 

35 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12 

36 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 12 

37 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14 

tot
al 

2
7 

2
8 18 14 20 27 1

0 19 1
2 23 11 21 16 9 11 12 17 9 13 27 27 12 15 26 18 27 16 15 19 15 6 12 12 2 9 12 12 11 12 11 616 
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Lampiran 22 

HASIL OUTPUT SPSS VALIDITAS SOAL TES 

 

Correlations

  Soal1 Soal2 Soal3 Soal4 Soal5 Soal6 Soal7 Soal8 Soal9 Soal10 Soal11 Soal12 Soal13 Soal14 Soal15 Soal16 Soal17 Soal18 Soal19 Soal20 Soal21 Soal22 Soal23 

Soal1 

Pearson 
Correlation 

1 -.061 .178 -.027 -.370* -.096 -.178 .382* .162 .027 .130 -.163 -.083 -.222 .130 -.098 .317 .203 -.189 -.178 -.233 -.233 -.096 

Sig.(2-
tailed) 

 .718 .292 .873 .024 .571 .292 .020 .339 .873 .445 .336 .625 .186 .445 .562 .056 .228 .261 .292 .165 .165 .571 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal2 

Pearson 
Correlation 

-.061 1 -.061 -.077 -.061 -.203 -.222 .078 -.011 -.053 .093 -.241 -.014 -.119 .093 -.145 .143 .175 .153 .061 -.345* -.203 .081 

Sig.(2-
tailed) 

.718  .718 .650 .718 .228 .186 .645 .949 .757 .584 .152 .936 .483 .584 .390 .397 .301 .365 .718 .036 .228 .636 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal3 

Pearson 
Correlation 

.178 -.061 1 -.027 -.096 .315 -.178 -.105 -.098 .027 .263 -.163 -.083 .061 -.004 -.098 .073 .203 .065 -.041 .041 .178 -.370* 

Sig. (2-
tailed) 

.292 .718  .873 .571 .058 .292 .535 .562 .873 .116 .336 .625 .718 .983 .562 .669 .228 .700 .811 .811 .292 .024 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 
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Soal4 

Pearson 
Correlation 

-.027 -.077 -.027 1 -.153 .224 -.098 -.021 .055 .034 -.020 .006 .106 -.053 .346* -.302 .287 -.053 .126 -.098 .224 .098 -.027 

Sig. (2-
tailed) 

.873 .650 .873  .367 .183 .563 .901 .748 .841 .908 .972 .531 .757 .036 .069 .085 .757 .457 .563 .183 .563 .873 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal5 

Pearson 
Correlation 

-.370* -.061 -.096 -.153 1 .041 .233 -.227 .032 .027 -.004 .206 .040 .345* -.004 .162 -.172 -.222 .065 .233 .178 .315 .041 

Sig. (2-
tailed) 

.024 .718 .571 .367  .811 .165 .177 .853 .873 .983 .222 .815 .036 .983 .339 .310 .186 .700 .165 .292 .058 .811 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal6 

Pearson 
Correlation 

-.096 -.203 .315 .224 .041 1 .096 .016 -.098 .278 -.004 .083 -.329* .203 .130 .162 -.172 -.081 -.062 -.041 .315 .315 -.096 

Sig. (2-
tailed) 

.571 .228 .058 .183 .811  .571 .923 .562 .096 .983 .625 .047 .228 .445 .339 .310 .636 .715 .811 .058 .058 .571 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal7 

Pearson 
Correlation 

-.178 -.222 -.178 -.098 .233 .096 1 .105 -.162 .224 .004 .040 -.040 .648** .137 .228 -.195 -.345* .317 .041 .233 -.041 .096 

Sig. (2-
tailed) 

.292 .186 .292 .563 .165 .571  .535 .339 .183 .983 .815 .815 .000 .420 .174 .248 .036 .056 .811 .165 .811 .571 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal8 
Pearson 

Correlation 
.382* .078 -.105 -.021 -.227 .016 .105 1 -.019 -.090 -.077 .024 .086 .048 -.077 -.134 .029 .174 .037 -.016 -.105 .016 .016 
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Sig. (2-
tailed) 

.020 .645 .535 .901 .177 .923 .535  .912 .595 .652 .890 .615 .779 .652 .428 .863 .304 .829 .923 .535 .923 .923 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal9 

Pearson 
Correlation 

.162 -.011 -.098 .055 .032 -.098 -.162 -.019 1 -.174 .181 -.094 -.139 -.124 .181 -.110 .172 -.124 -.026 .228 -.098 .032 .032 

Sig. (2-
tailed) 

.339 .949 .562 .748 .853 .562 .339 .912  .304 .284 .578 .413 .466 .284 .517 .308 .466 .878 .174 .562 .853 .853 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal1
0 

Pearson 
Correlation 

.027 -.053 .027 .034 .027 .278 .224 -.090 -.174 1 -.102 .106 -.106 .312 .142 .302 -.287 -.077 .107 -.153 .027 .027 .278 

Sig. (2-
tailed) 

.873 .757 .873 .841 .873 .096 .183 .595 .304  .547 .531 .531 .060 .403 .069 .085 .650 .527 .367 .873 .873 .096 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal1
1 

Pearson 
Correlation 

.130 .093 .263 -.020 -.004 -.004 .004 -.077 .181 -.102 1 -.148 -.090 .183 -.035 .055 .231 .183 .017 .270 -.004 .130 -.004 

Sig. (2-
tailed) 

.445 .584 .116 .908 .983 .983 .983 .652 .284 .547  .381 .595 .280 .837 .748 .169 .280 .922 .106 .983 .445 .983 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal1
2 

Pearson 
Correlation 

-.163 -.241 -.163 .006 .206 .083 .040 .024 -.094 .106 -.148 1 .101 .241 -.387* .255 -.290 -.395* .185 .040 .206 .329* .329* 

Sig. (2-
tailed) 

.336 .152 .336 .972 .222 .625 .815 .890 .578 .531 .381  .551 .152 .018 .128 .082 .015 .272 .815 .222 .047 .047 
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N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal1
3 

Pearson 
Correlation 

-.083 -.014 -.083 .106 .040 
-

.329* -.040 .086 -.139 -.106 -.090 .101 1 .014 -.090 -.255 .290 .014 -.071 -.040 .163 .040 .040 

Sig. (2-
tailed) 

.625 .936 .625 .531 .815 .047 .815 .615 .413 .531 .595 .551  .936 .595 .128 .082 .936 .676 .815 .336 .815 .815 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal1
4 

Pearson 
Correlation 

-.222 -.119 .061 -.053 .345* .203 .648** .048 -.124 .312 .183 .241 .014 1 .045 .280 -.270 -.321 .374* -.061 .061 .345* .061 

Sig. (2-
tailed) 

.186 .483 .718 .757 .036 .228 .000 .779 .466 .060 .280 .152 .936  .793 .093 .106 .052 .022 .718 .718 .036 .718 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal1
5 

Pearson 
Correlation 

.130 .093 -.004 .346* -.004 .130 .137 -.077 .181 .142 -.035 -.387* -.090 .045 1 -.324 .350* -.093 .017 -.263 .130 -.004 -.004 

Sig. (2-
tailed) 

.445 .584 .983 .036 .983 .445 .420 .652 .284 .403 .837 .018 .595 .793  .050 .034 .584 .922 .116 .445 .983 .983 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal1
6 

Pearson 
Correlation 

-.098 -.145 -.098 -.302 .162 .162 .228 -.134 -.110 .302 .055 .255 -.255 .280 -.324 1 -.407* -.258 .095 -.032 .032 .032 .292 

Sig. (2-
tailed) 

.562 .390 .562 .069 .339 .339 .174 .428 .517 .069 .748 .128 .128 .093 .050  .012 .123 .577 .853 .853 .853 .080 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 
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Soal1
7 

Pearson 
Correlation 

.317 .143 .073 .287 -.172 -.172 -.195 .029 .172 -.287 .231 -.290 .290 -.270 .350* -.407* 1 -.017 -.338* .172 -.050 -.172 -.294 

Sig. (2-
tailed) 

.056 .397 .669 .085 .310 .310 .248 .863 .308 .085 .169 .082 .082 .106 .034 .012  .920 .041 .310 .771 .310 .078 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal1
8 

Pearson 
Correlation 

.203 .175 .203 -.053 -.222 -.081
-

.345* .174 -.124 -.077 .183 -.395* .014 -.321 -.093 -.258 -.017 1 -.153 -.061 -.364* -.081 -.222 

Sig. (2-
tailed) 

.228 .301 .228 .757 .186 .636 .036 .304 .466 .650 .280 .015 .936 .052 .584 .123 .920  .365 .718 .027 .636 .186 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal1
9 

Pearson 
Correlation 

-.189 .153 .065 .126 .065 -.062 .317 .037 -.026 .107 .017 .185 -.071 .374* .017 .095 -.338* -.153 1 -.193 .065 .193 .193 

Sig. (2-
tailed) 

.261 .365 .700 .457 .700 .715 .056 .829 .878 .527 .922 .272 .676 .022 .922 .577 .041 .365  .253 .700 .253 .253 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal2
0 

Pearson 
Correlation 

-.178 .061 -.041 -.098 .233 -.041 .041 -.016 .228 -.153 .270 .040 -.040 -.061 -.263 -.032 .172 -.061 -.193 1 -.041 .096 -.041 

Sig. (2-
tailed) 

.292 .718 .811 .563 .165 .811 .811 .923 .174 .367 .106 .815 .815 .718 .116 .853 .310 .718 .253  .811 .571 .811 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal2
1 

Pearson 
Correlation 

-.233 
-

.345* 
.041 .224 .178 .315 .233 -.105 -.098 .027 -.004 .206 .163 .061 .130 .032 -.050 -.364* .065 -.041 1 .041 .315 
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Sig. (2-
tailed) 

.165 .036 .811 .183 .292 .058 .165 .535 .562 .873 .983 .222 .336 .718 .445 .853 .771 .027 .700 .811  .811 .058 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal2
2 

Pearson 
Correlation 

-.233 -.203 .178 .098 .315 .315 -.041 .016 .032 .027 .130 .329* .040 .345* -.004 .032 -.172 -.081 .193 .096 .041 1 -.096 

Sig. (2-
tailed) 

.165 .228 .292 .563 .058 .058 .811 .923 .853 .873 .445 .047 .815 .036 .983 .853 .310 .636 .253 .571 .811  .571 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal2
3 

Pearson 
Correlation 

-.096 .081 
-

.370* 
-.027 .041 -.096 .096 .016 .032 .278 -.004 .329* .040 .061 -.004 .292 -.294 -.222 .193 -.041 .315 -.096 1 

Sig. (2-
tailed) 

.571 .636 .024 .873 .811 .571 .571 .923 .853 .096 .983 .047 .815 .718 .983 .080 .078 .186 .253 .811 .058 .571  

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal2
4 

Pearson 
Correlation 

.004 -.093 .137 -.224 .004 .137 .130 -.160 -.181 .224 .035 .268 -.029 .093 .035 .198 -.112 -.183 -.017 -.137 .270 .004 .403* 

Sig. (2-
tailed) 

.983 .584 .420 .182 .983 .420 .445 .345 .284 .182 .837 .109 .865 .584 .837 .240 .508 .280 .922 .420 .106 .983 .013 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal2
5 

Pearson 
Correlation 

-.233 .081 .178 
-

.404* 
.452** .041 .096

-
.471** .032 .027 .263 -.040 -.083 .203 -.004 .292 -.172 -.081 -.189 .096 .178 -.096 .041 

Sig. (2-
tailed) 

.165 .636 .292 .013 .005 .811 .571 .003 .853 .873 .116 .815 .625 .228 .983 .080 .310 .636 .261 .571 .292 .571 .811 
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N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal2
6 

Pearson 
Correlation 

-.096 .081 -.096 -.278 .315 -.233 .233 -.105 -.098 .027 -.004 .206 .040 .061 -.270 .032 -.172 .061 .193 .096 -.096 .041 -.233 

Sig. (2-
tailed) 

.571 .636 .571 .096 .058 .165 .165 .535 .562 .873 .983 .222 .815 .718 .106 .853 .310 .718 .253 .571 .571 .811 .165 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal2
7 

Pearson 
Correlation 

.040 .241 .163 -.231 .040 .040 -.040 -.242 -.022 .119 -.090 -.009 .009 .014 -.090 .094 -.257 -.113 -.071 -.286 .163 -.206 .040 

Sig. (2-
tailed) 

.815 .152 .336 .169 .815 .815 .815 .149 .897 .485 .595 .958 .958 .936 .595 .578 .124 .504 .676 .087 .336 .222 .815 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal2
8 

Pearson 
Correlation 

-
.489** 

-.045 .007 .150 .379* .131 .241 -.188 -.102 .190 .065 .165 -.054 .430** -.055 .016 .012 -.212 .199 .365* .007 .255 -.117 

Sig. (2-
tailed) 

.002 .791 .969 .375 .021 .441 .150 .266 .549 .260 .702 .329 .751 .008 .745 .926 .944 .209 .237 .026 .969 .128 .489 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal2
9 

Pearson 
Correlation 

-.227 -.174 .016 -.244 .138 .016 .349* .026 -.134 .244 .042 .351* -.133 .426** -.432** .328* -.405* -.330* .263 -.016 .260 -.105 .260 

Sig. (2-
tailed) 

.177 .304 .923 .145 .415 .923 .034 .877 .428 .145 .807 .033 .433 .009 .008 .048 .013 .046 .115 .923 .120 .535 .120 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 
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Soal3
0 

Pearson 
Correlation 

-.117 -.173 .255 .037 .007 .379* -.007 -.298 -.219 .304 .306 .276 -.165 .173 -.176 .486** -.099 -.083 -.146 -.007 .255 .131 .131 

Sig. (2-
tailed) 

.489 .305 .128 .829 .969 .021 .969 .074 .192 .068 .066 .098 .329 .305 .298 .002 .562 .624 .387 .969 .128 .441 .441 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal3
1 

Pearson 
Correlation 

-.228 .079 .103 -.192 .103 .268 .062 .135 -.305 .192 -.126 .384* .060 .263 -.286 .322 -.258 -.249 .137 -.103 .103 .268 .103 

Sig. (2-
tailed) 

.176 .644 .546 .255 .546 .109 .713 .426 .067 .255 .458 .019 .724 .115 .086 .052 .122 .137 .419 .546 .546 .109 .546 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal3
2 

Pearson 
Correlation 

-.098 -.145 .032 -.302 -.098 .162 .488** -.134 -.110 .183 .307 .139 -.255 .280 -.198 .507** -.291 -.258 .095 .098 .162 -.098 .292 

Sig. (2-
tailed) 

.562 .390 .853 .069 .562 .339 .002 .428 .517 .277 .064 .413 .128 .093 .240 .001 .080 .123 .577 .562 .339 .562 .080 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal3
3 

Pearson 
Correlation 

-.228 .124 -.228 .055 .162 .162 .098 -.134 -.110 .183 .055 .372* .211 .415* .055 .137 -.059 -.258 .095 -.162 .162 .162 .422** 

Sig. (2-
tailed) 

.174 .466 .174 .748 .339 .339 .562 .428 .517 .277 .748 .024 .210 .011 .748 .420 .727 .123 .577 .339 .339 .339 .009 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal3
4 

Pearson 
Correlation 

-.124 .136 .145 .306 -.124 .145 .124 .233 -.166 -.060 -.155 -.033 .033 .143 .106 -.166 .019 -.136 .074 -.145 .145 -.124 .145 



 
 

304 
 

Sig. (2-
tailed) 

.466 .424 .390 .065 .466 .390 .466 .166 .327 .725 .358 .848 .848 .398 .532 .327 .909 .424 .662 .390 .390 .466 .390 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal3
5 

Pearson 
Correlation 

-.222 -.119 -.081 .077 .203 .203 .081
-

.330* -.124 .183 .320 .241 -.113 .266 .045 .280 -.143 -.028 .111 -.203 .061 .345* .203 

Sig. (2-
tailed) 

.186 .483 .636 .650 .228 .228 .636 .046 .466 .280 .053 .152 .504 .112 .793 .093 .397 .870 .515 .228 .718 .036 .228 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal3
6 

Pearson 
Correlation 

.032 -.145 -.098 .055 .162 .032 -.032 -.250 -.110 -.174 .181 -.094 -.139 -.258 -.072 -.233 .056 .145 -.268 -.032 .032 -.098 -.228 

Sig. (2-
tailed) 

.853 .390 .562 .748 .339 .853 .853 .136 .517 .304 .284 .578 .413 .123 .673 .165 .740 .390 .109 .853 .853 .562 .174 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal3
7 

Pearson 
Correlation 

-.404* -.077 -.027 -.034 .349* .098 .278
-

.356* -.183 .149 .102 .231 -.231 .467** -.142 .412* -.384* -.183 .126 -.098 -.027 .224 .224 

Sig. (2-
tailed) 

.013 .650 .873 .841 .034 .563 .096 .031 .277 .379 .547 .169 .169 .004 .403 .011 .019 .280 .457 .563 .873 .183 .183 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal3
8 

Pearson 
Correlation 

-.270 -.045 .263 .102 .263 .130 .004
-

.668** .055 .142 .224 .210 .029 .045 .094 .181 -.006 -.093 .017 .137 .263 .130 .130 

Sig. (2-
tailed) 

.106 .793 .116 .547 .116 .445 .983 .000 .748 .403 .183 .213 .865 .793 .578 .284 .970 .584 .922 .420 .116 .445 .445 
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N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal3
9 

Pearson 
Correlation 

.032 -.280 .032 .174 .032 .162 -.162 -.019 .260 .064 -.324 .255 -.139 .011 .055 .137 -.175 -.258 .216 -.032 .032 .422** .032 

Sig. (2-
tailed) 

.853 .093 .853 .304 .853 .339 .339 .912 .120 .705 .050 .128 .413 .949 .748 .420 .299 .123 .200 .853 .853 .009 .853 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal4
0 

Pearson 
Correlation 

-.270 .093 -.137 .102 .263 .130 .403* .042 -.324 -.102 .094 .090 -.090 .320 -.035 .181 -.125 -.093 .512** -.130 .396* .130 .130 

Sig. (2-
tailed) 

.106 .584 .420 .547 .116 .445 .013 .807 .050 .547 .578 .595 .595 .053 .837 .284 .461 .584 .001 .445 .015 .445 .445 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Skort
otal 

Pearson 
Correlation 

-.258 -.057 .164 .068 .437** .396* .434** -.194 -.094 .393* .368* .448** -.046 .649** -.003 .409* -.216 -.338* .337* .040 .423** .382* .355* 

Sig. (2-
tailed) 

.124 .739 .331 .688 .007 .015 .007 .250 .579 .016 .025 .005 .789 .000 .988 .012 .198 .041 .042 .815 .009 .020 .031 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

Correlations
  Soal24 Soal25 Soal26 Soal27 Soal28 Soal29 Soal30 Soal31 Soal32 Soal33 Soal34 Soal35 Soal36 Soal37 Soal38 Soal39 Soal40 Skortotal 
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Soal1 Pearson 
Correlation 

.004 -.233 -.096 .040 -.489** -.227 -.117 -.228 -.098 -.228 -.124 -.222 .032 -.404* -.270 .032 -.270 -.258 

Sig. (2-tailed) .983 .165 .571 .815 .002 .177 .489 .176 .562 .174 .466 .186 .853 .013 .106 .853 .106 .124 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal2 Pearson 
Correlation 

-.093 .081 .081 .241 -.045 -.174 -.173 .079 -.145 .124 .136 -.119 -.145 -.077 -.045 -.280 .093 -.057 

Sig. (2-tailed) .584 .636 .636 .152 .791 .304 .305 .644 .390 .466 .424 .483 .390 .650 .793 .093 .584 .739 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal3 Pearson 
Correlation 

.137 .178 -.096 .163 .007 .016 .255 .103 .032 -.228 .145 -.081 -.098 -.027 .263 .032 -.137 .164 

Sig. (2-tailed) .420 .292 .571 .336 .969 .923 .128 .546 .853 .174 .390 .636 .562 .873 .116 .853 .420 .331 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal4 Pearson 
Correlation 

-.224 -.404* -.278 -.231 .150 -.244 .037 -.192 -.302 .055 .306 .077 .055 -.034 .102 .174 .102 .068 

Sig. (2-tailed) .182 .013 .096 .169 .375 .145 .829 .255 .069 .748 .065 .650 .748 .841 .547 .304 .547 .688 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal5 Pearson 
Correlation 

.004 .452** .315 .040 .379* .138 .007 .103 -.098 .162 -.124 .203 .162 .349* .263 .032 .263 .437** 

Sig. (2-tailed) .983 .005 .058 .815 .021 .415 .969 .546 .562 .339 .466 .228 .339 .034 .116 .853 .116 .007 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal6 Pearson 
Correlation 

.137 .041 -.233 .040 .131 .016 .379* .268 .162 .162 .145 .203 .032 .098 .130 .162 .130 .396* 
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Sig. (2-tailed) .420 .811 .165 .815 .441 .923 .021 .109 .339 .339 .390 .228 .853 .563 .445 .339 .445 .015 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal7 Pearson 
Correlation 

.130 .096 .233 -.040 .241 .349* -.007 .062 .488** .098 .124 .081 -.032 .278 .004 -.162 .403* .434** 

Sig. (2-tailed) .445 .571 .165 .815 .150 .034 .969 .713 .002 .562 .466 .636 .853 .096 .983 .339 .013 .007 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal8 Pearson 
Correlation 

-.160 -.471** -.105 -.242 -.188 .026 -.298 .135 -.134 -.134 .233 -.330* -.250 -.356* -.668** -.019 .042 -.194 

Sig. (2-tailed) .345 .003 .535 .149 .266 .877 .074 .426 .428 .428 .166 .046 .136 .031 .000 .912 .807 .250 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal9 Pearson 
Correlation 

-.181 .032 -.098 -.022 -.102 -.134 -.219 -.305 -.110 -.110 -.166 -.124 -.110 -.183 .055 .260 -.324 -.094 

Sig. (2-tailed) .284 .853 .562 .897 .549 .428 .192 .067 .517 .517 .327 .466 .517 .277 .748 .120 .050 .579 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal10 Pearson 
Correlation 

.224 .027 .027 .119 .190 .244 .304 .192 .183 .183 -.060 .183 -.174 .149 .142 .064 -.102 .393* 

Sig. (2-tailed) .182 .873 .873 .485 .260 .145 .068 .255 .277 .277 .725 .280 .304 .379 .403 .705 .547 .016 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal11 Pearson 
Correlation 

.035 .263 -.004 -.090 .065 .042 .306 -.126 .307 .055 -.155 .320 .181 .102 .224 -.324 .094 .368* 

Sig. (2-tailed) .837 .116 .983 .595 .702 .807 .066 .458 .064 .748 .358 .053 .284 .547 .183 .050 .578 .025 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 
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Soal12 Pearson 
Correlation 

.268 -.040 .206 -.009 .165 .351* .276 .384* .139 .372* -.033 .241 -.094 .231 .210 .255 .090 .448** 

Sig. (2-tailed) .109 .815 .222 .958 .329 .033 .098 .019 .413 .024 .848 .152 .578 .169 .213 .128 .595 .005 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal13 Pearson 
Correlation 

-.029 -.083 .040 .009 -.054 -.133 -.165 .060 -.255 .211 .033 -.113 -.139 -.231 .029 -.139 -.090 -.046 

Sig. (2-tailed) .865 .625 .815 .958 .751 .433 .329 .724 .128 .210 .848 .504 .413 .169 .865 .413 .595 .789 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal14 Pearson 
Correlation 

.093 .203 .061 .014 .430** .426** .173 .263 .280 .415* .143 .266 -.258 .467** .045 .011 .320 .649** 

Sig. (2-tailed) .584 .228 .718 .936 .008 .009 .305 .115 .093 .011 .398 .112 .123 .004 .793 .949 .053 .000 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal15 Pearson 
Correlation 

.035 -.004 -.270 -.090 -.055 -.432** -.176 -.286 -.198 .055 .106 .045 -.072 -.142 .094 .055 -.035 -.003 

Sig. (2-tailed) .837 .983 .106 .595 .745 .008 .298 .086 .240 .748 .532 .793 .673 .403 .578 .748 .837 .988 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal16 Pearson 
Correlation 

.198 .292 .032 .094 .016 .328* .486** .322 .507** .137 -.166 .280 -.233 .412* .181 .137 .181 .409* 

Sig. (2-tailed) .240 .080 .853 .578 .926 .048 .002 .052 .001 .420 .327 .093 .165 .011 .284 .420 .284 .012 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal17 Pearson 
Correlation 

-.112 -.172 -.172 -.257 .012 -.405* -.099 -.258 -.291 -.059 .019 -.143 .056 -.384* -.006 -.175 -.125 -.216 
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Sig. (2-tailed) .508 .310 .310 .124 .944 .013 .562 .122 .080 .727 .909 .397 .740 .019 .970 .299 .461 .198 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal18 Pearson 
Correlation 

-.183 -.081 .061 -.113 -.212 -.330* -.083 -.249 -.258 -.258 -.136 -.028 .145 -.183 -.093 -.258 -.093 -.338* 

Sig. (2-tailed) .280 .636 .718 .504 .209 .046 .624 .137 .123 .123 .424 .870 .390 .280 .584 .123 .584 .041 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal19 Pearson 
Correlation 

-.017 -.189 .193 -.071 .199 .263 -.146 .137 .095 .095 .074 .111 -.268 .126 .017 .216 .512** .337* 

Sig. (2-tailed) .922 .261 .253 .676 .237 .115 .387 .419 .577 .577 .662 .515 .109 .457 .922 .200 .001 .042 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal20 Pearson 
Correlation 

-.137 .096 .096 -.286 .365* -.016 -.007 -.103 .098 -.162 -.145 -.203 -.032 -.098 .137 -.032 -.130 .040 

Sig. (2-tailed) .420 .571 .571 .087 .026 .923 .969 .546 .562 .339 .390 .228 .853 .563 .420 .853 .445 .815 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal21 Pearson 
Correlation 

.270 .178 -.096 .163 .007 .260 .255 .103 .162 .162 .145 .061 .032 -.027 .263 .032 .396* .423** 

Sig. (2-tailed) .106 .292 .571 .336 .969 .120 .128 .546 .339 .339 .390 .718 .853 .873 .116 .853 .015 .009 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal22 Pearson 
Correlation 

.004 -.096 .041 -.206 .255 -.105 .131 .268 -.098 .162 -.124 .345* -.098 .224 .130 .422** .130 .382* 

Sig. (2-tailed) .983 .571 .811 .222 .128 .535 .441 .109 .562 .339 .466 .036 .562 .183 .445 .009 .445 .020 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 
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Soal23 Pearson 
Correlation 

.403* .041 -.233 .040 -.117 .260 .131 .103 .292 .422** .145 .203 -.228 .224 .130 .032 .130 .355* 

Sig. (2-tailed) .013 .811 .165 .815 .489 .120 .441 .546 .080 .009 .390 .228 .174 .183 .445 .853 .445 .031 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal24 Pearson 
Correlation 

1 .403* -.130 .329* -.065 .077 .296 .286 .324 .198 .155 .093 -.055 .264 .294 -.055 -.094 .413* 

Sig. (2-tailed)  .013 .445 .047 .702 .652 .075 .086 .050 .240 .358 .584 .748 .115 .078 .748 .578 .011 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal25 Pearson 
Correlation 

.403* 1 .041 .408* .007 .138 .255 .103 .162 .162 -.124 .061 .162 .349* .396* -.228 -.004 .355* 

Sig. (2-tailed) .013  .811 .012 .969 .415 .128 .546 .339 .339 .466 .718 .339 .034 .015 .174 .983 .031 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal26 Pearson 
Correlation 

-.130 .041 1 .163 .131 .260 -.117 -.062 .162 -.098 -.393* .203 .162 .098 .263 -.228 .263 .164 

Sig. (2-tailed) .445 .811  .336 .441 .120 .489 .713 .339 .562 .016 .228 .339 .563 .116 .174 .116 .331 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal27 Pearson 
Correlation 

.329* .408* .163 1 -.165 .195 .057 .060 .211 -.139 .033 -.113 .094 .219 .148 -.255 -.090 .150 

Sig. (2-tailed) .047 .012 .336  .329 .248 .737 .724 .210 .413 .848 .504 .578 .193 .381 .128 .595 .376 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal28 Pearson 
Correlation 

-.065 .007 .131 -.165 1 .253 .103 .085 .133 .133 .046 .173 .016 .377* .065 .016 .186 .399* 
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Sig. (2-tailed) .702 .969 .441 .329  .131 .544 .618 .431 .431 .787 .305 .926 .021 .702 .926 .272 .015 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal29 Pearson 
Correlation 

.077 .138 .260 .195 .253 1 .143 .135 .443** .097 -.006 .048 -.134 .313 .042 -.134 .278 .386* 

Sig. (2-tailed) .652 .415 .120 .248 .131  .399 .426 .006 .569 .970 .779 .428 .059 .807 .428 .095 .018 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal30 Pearson 
Correlation 

.296 .255 -.117 .057 .103 .143 1 .533** .369* .251 .046 .430** .133 .264 .426** .016 .065 .559** 

Sig. (2-tailed) .075 .128 .489 .737 .544 .399  .001 .025 .134 .787 .008 .431 .115 .008 .926 .702 .000 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal31 Pearson 
Correlation 

.286 .103 -.062 .060 .085 .135 .533** 1 .165 .322 .219 .092 -.148 .110 -.126 .165 .195 .383* 

Sig. (2-tailed) .086 .546 .713 .724 .618 .426 .001  .329 .052 .193 .587 .381 .516 .458 .329 .247 .019 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal32 Pearson 
Correlation 

.324 .162 .162 .211 .133 .443** .369* .165 1 .013 .090 .280 -.110 .293 .181 -.233 .181 .448** 

Sig. (2-tailed) .050 .339 .339 .210 .431 .006 .025 .329  .938 .597 .093 .517 .079 .284 .165 .284 .005 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal33 Pearson 
Correlation 

.198 .162 -.098 -.139 .133 .097 .251 .322 .013 1 .090 .415* -.110 .293 .181 .013 .181 .474** 

Sig. (2-tailed) .240 .339 .562 .413 .431 .569 .134 .052 .938  .597 .011 .517 .079 .284 .938 .284 .003 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 
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Soal34 Pearson 
Correlation 

.155 -.124 -.393* .033 .046 -.006 .046 .219 .090 .090 1 -.136 -.166 .060 -.155 -.166 .106 .074 

Sig. (2-tailed) .358 .466 .016 .848 .787 .970 .787 .193 .597 .597  .424 .327 .725 .358 .327 .532 .662 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal35 Pearson 
Correlation 

.093 .061 .203 -.113 .173 .048 .430** .092 .280 .415* -.136 1 .145 .467** .320 -.124 .320 .508** 

Sig. (2-tailed) .584 .718 .228 .504 .305 .779 .008 .587 .093 .011 .424  .390 .004 .053 .466 .053 .001 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal36 Pearson 
Correlation 

-.055 .162 .162 .094 .016 -.134 .133 -.148 -.110 -.110 -.166 .145 1 .174 .055 -.233 .055 -.043 

Sig. (2-tailed) .748 .339 .339 .578 .926 .428 .431 .381 .517 .517 .327 .390  .304 .748 .165 .748 .802 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal37 Pearson 
Correlation 

.264 .349* .098 .219 .377* .313 .264 .110 .293 .293 .060 .467** .174 1 .224 -.183 .224 .517** 

Sig. (2-tailed) .115 .034 .563 .193 .021 .059 .115 .516 .079 .079 .725 .004 .304  .182 .277 .182 .001 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal38 Pearson 
Correlation 

.294 .396* .263 .148 .065 .042 .426** -.126 .181 .181 -.155 .320 .055 .224 1 .055 -.035 .487** 

Sig. (2-tailed) .078 .015 .116 .381 .702 .807 .008 .458 .284 .284 .358 .053 .748 .182  .748 .837 .002 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal39 Pearson 
Correlation 

-.055 -.228 -.228 -.255 .016 -.134 .016 .165 -.233 .013 -.166 -.124 -.233 -.183 .055 1 -.072 -.004 
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Sig. (2-tailed) .748 .174 .174 .128 .926 .428 .926 .329 .165 .938 .327 .466 .165 .277 .748  .673 .982 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Soal40 Pearson 
Correlation 

-.094 -.004 .263 -.090 .186 .278 .065 .195 .181 .181 .106 .320 .055 .224 -.035 -.072 1 .434** 

Sig. (2-tailed) .578 .983 .116 .595 .272 .095 .702 .247 .284 .284 .532 .053 .748 .182 .837 .673  .007 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Skorto
tal 

Pearson 
Correlation 

.413* .355* .164 .150 .399* .386* .559** .383* .448** .474** .074 .508** -.043 .517** .487** -.004 .434** 1 

Sig. (2-tailed) .011 .031 .331 .376 .015 .018 .000 .019 .005 .003 .662 .001 .802 .001 .002 .982 .007  

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran 23 

REKAPITULASI UJI VALIDITAS SOAL TES UJI COBA 
 

rtabel = 0,325  

taraf signifikansi 0,05 

n= 37 

 
Nomor Item 

(1) 
Pearson Correlation (r11) 

(2) 
Validitas 

(3) 
1 -0,258 Tidak Valid 
2 -0,057 Tidak Valid 
3 0,164 Tidak Valid 
4 0,068 Tidak Valid 
5 0,437 Valid 
6 0,396 Valid 
7 0,434 Valid 
8 -0,194 Tidak Valid 
9 -0,094 Tidak Valid 
10 0,393 Valid 
11 0,368 Valid 
12 0,448 Valid 
13 -0,046 Tidak Valid 
14 0,469 Valid 
15 -0,003 Tidak Valid 
16 0,409 Valid 
17 -0,216 Tidak Valid 
18 -0,338 Tidak Valid 
19 0,337 Valid 
20 0,040 Tidak Valid 
21 0,423 Valid 
22 0,382 Valid 
23 0,355 Valid 
24 0,413 Valid 
25 0,355 Valid 
26 0,164 Tidak Valid 
27 0,150 Tidak Valid 
28 0,399 Valid 
29 0,386 Valid 
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30 0,559 Valid 
31 0,383 Valid 
32 0,448 Valid 
33 0,474 Valid 
34 0,074 Tidak Valid 
35 0,508 Valid 
36 -0,043 Tidak Valid 
37 0,517 Valid
38 0,487 Valid 
39 -0,004 Tidak Valid 
40 0,434 Valid 
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Lampiran 24 

Tabel Pembantu Perhitungan Reliabilitas Soal Tes secara Manual 

No 

 Nomor Soal Total 

5 6 7 10 11 12 14 16 19 21 22 23 24 25 28 29 30 31 32 33 35 37 38 40 skor 

1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
2 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 17 
3 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 15 
4 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 9 
5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
6 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 9 
7 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 7 
8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 
9 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 
10 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 17 
11 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 11 
12 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 21 
13 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6 
15 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 19
16 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 8 
17 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 
18 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 16
19 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 12 



 
 

318 
 

20 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 11 
21 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 18 
22 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 
23 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
24 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 
25 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
26 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 15 
27 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 15 
28 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 10 
29 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
30 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 16 
31 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 7 
32 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 11
33 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 10 
34 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 16 
35 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
36 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 
37 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
 Total 20 27 10 23 11 21 9 12 13 27 12 15 26 18 15 19 15 6 12 12 9 12 11 11 366 
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Lampiran 25 

HASIL PERHITUNGAN RELIABILITAS SOAL TES 

(40 SOAL) 

 
Diketahui:  

k = 40 

M = 15,4 

Vt = 40,76 

Maka dapat dihitung reliabilitasnya yaitu: 
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HASIL PERHITUNGAN RELIABILITAS SOAL TES 

(24 SOAL VALID) 

 

Diketahui:  

n = 23 

M = 15,25 

Vt = 36,196 

Maka dapat dihitung reliabilitasnya yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil perhitungan menggunakan rumus Kuder dan Richardson (KR-

21) diperoleh data perbandingan r hitung sebesar 0, 892 lebih besar dari r tabel 

sebesar 0,325. Dengan demikian, dari hasil r hitung dibanding r tabel diperoleh r hitung 

> r tabel, maka semua butir soal yang valid dinyatakan sudah reliabel.
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Lampiran 26 

SOAL TES FORMATIF 

 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Materi : Struktur Bumi 

Kelas/Semester : V/2 

Waktu : 25 menit 

Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C, atau D di depan jawaban yang paling 

benar! 

1. Berikut yang merupakan jenis 

batuan berdasarkan proses terbentuknya yaitu …. 

A. batuan beku C. batuan basalt 

B. batuan sabak D. batuan 

konglomerat 

2. Batu konglomerat merupakan 

contoh jenis batuan …. 

A. beku C. malihan 

B. endapan D. basalt 

3. Pelapukan yang disebabkan oleh 

bahan-bahan kimia disebut pelapukan …. 

A. kimia C. biologi 

B. fisika D. alami 

4.  
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Pelapukan batuan pada gambar di atas disebabkan oleh …. 

A. cuaca C. matahari 

B. lumut D. angin 

5. Tanah terbentuk dari batuan yang 
mengalami …. 
A. pengeringan C. pelapukan 
B. pembekuan D. pemanasan 

6. Menurut susunannya, lapisan tanah 
terdiri atas lapisan …. 
A. atas, tengah, induk, dasar C.

 atas, bawah, dasar, induk 
B. atas, tengah, bawah, batuan induk

 D. atas, tengah, bawah, dasar 
7.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar di atas! 
Lapisan batuan induk ditunjukkan dengan nomor …. 
A. 1 C. 3 
B. 2 D.4 

8. Lapisan tengah tanah terbentuk 
dari …. 
A. sisa-sisa makhluk hidup C.

 bongkahan batu 
B. hasil pelapukan batuan dan air

 D. bebatuan padat 

1 

2 

3 

4 
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9. Tanah vulkanik merupakan tanah 
yang terbentuk dari …. 
A. sisa-sisa tumbuhan  
B. pasir 
C. debu 
D   bahan dari gunung berapi yang meletus 

10. us  

  

  

 

 

Tanah vulkanik ditunjukkan oleh nomor …. 

A. 1 C. 3 

B. 2 D. 4 

11. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

(1) Berwarna gelap 

(2) Mudah dilalui air 

(3) Merupakan tanah paling subur 

(4) Adanya abu vulkanik 

Ciri-ciri tanah humus ditunjukkan oleh nomor …. 

A. 1 dan 2 C. 2 dan 3 

B. 1 dan 3 D. 3 dan 4 

12. Tanah dengan ciri-ciri sulit dilalui 

air dan jika basah akan lengket yaitu tanah …. 

A. berpasir C. vulkanik 

B. berhumus D. liat 

13. lapisan bumi dari luar ke dalam 

yaitu …. 

A. Mantel, kerak, inti luar, inti dalam  

B. Kerak, inti luar, mantel, inti dalam 

C. kerak, mantel, inti luar, inti dalam 

D. mantel, inti luar, kerak, inti dalam  

 (1) (2)   (3)   (4)     
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14.  

 

  

 

 

 

 

 

Selubung atau mantel ditunjukkan oleh nomor …. 

A. 1 C. 3 

B.  2 D. 4 

15. Lapisan bumi yang merupakan 

tempat tinggal makhluk hidup yaitu …. 

A. kerak C. inti luar 

B. mantel D. inti dalam 

16.  

 

 

 

  

 

 

Lapisan stratosfer ditunjukkan oleh nomor …. 

A. 1 C. 3 

B. 2 D. 4 

17. Tiga lapisan atmosfer terjauh dari 

bumi yaitu …. 

A. troposfer, termosfer, stratosfer

 C. eksosfer, mesosfer, termosfer 

B. eksosfer, termosfer, mesosfer

 D. eksosfer, stratosfer, troposfer 

1

2 

3

4 

2

3

45

4
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18. Berikut yang merupakan ciri 

lapisan eksosfer yaitu …. 

A. lapisan yang mempengaruhi cuaca

 C. terdapat efek cahaya/aurora 

B. lapisan terjauh dari bumi D.

 terdapat lapisan ozon 

19. lapisan atmosfer yang 

mempengaruhi cuaca yaitu lapisan …. 

A. stratosfer C. troposfer 

B. termosfer D. eksosfer 

20. Lapisan udara yang melindungi 

kehidupan di bumi yaitu …. 

A. atmosfer C. mantel bumi 

B. kerak bumi D. inti bumi 
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Lampiran 27 

DATA HASIL MINAT BELAJAR  

KELAS EKSPERIMEN SEBELUM PENELITIAN 
 

No. Nama Jumlah Skor Nilai 

1 Adi Lukiansah 55 68,75 
2 Afridah Maesanti 42 52,5 
3 Aji Santoso 57 71,25 
4 Andriyanto 64 80 
5 Gagah Maulana 61 76,25 
6 Amilatun 62 77,5 
7 Andref Saputra 72 90 
8 Andres Alfiansah 57 71,25 
9 Asep Maulana 56 70 
10 Arum Pandansari 60 75 
11 Bintan Fresh Lintang 55 68,75 
12 Evan Luqis 66 82,5 
13 Hendri Susanto 50 62,5 
14 Indri Febriani 45 56,25 
15 Inzi Nuramala 38 47,5 
16 Kristina Zalianti 64 80 
17 Lita Nurhidayah 55 68,75 
18 Lidia 59 73,75 
19 M. Anis Fuad Zaen 53 66,25 
20 Maryati 48 60 
21 Mauludin Dimas A.F. 53 66,25 
22 Mayang 69 86,25 
23 Pundhi Putra H 44 55 
24 Rahmawati 45 56,25 

Jumlah 1330 1.662,5 
Rata-rata 55,42 69,27 
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Lampiran 28 
 

DATA HASIL MINAT BELAJAR  

KELAS KONTROL SEBELUM PENELITIAN  
 

No. Nama Jumlah Skor Nilai 

1 Niki Mualipin 53 66.25 
2 Supriyanto 49 61.25 
3 Tomi Ma’rup 56 70 
4 Masoki 51 63.75 
5 Masriko Juliardi 54 67.5 
6 Nurkholis A.S 61 76.25 
7 Rosiman 56 70 
8 Sarde 61 76.25 
9 Suswanto 57 71.25 
10 Umi Latifah 69 86.25 
11 Yogi 70 87.5 
12 M. Nursalim 54 67.5 
13 Muh. Iqbal Fauzi 62 77.5 
14 Muriyah 62 77.5 
15 Neta Putri Adipti 60 75 
16 Nindi Nasikha 55 68.75 
17 Puji Rahayu 61 76.25 
18 Rendi Andriyanto 53 66.25 
19 Fikri Irsani Abhan 75 93.75 
20 Sahrul Gunawan 44 55 
21 Sekar Ayu Ariyanti 42 52.5 
22 Sutrisno 38 47.5 
23 Triyanto 45 56.25 
24 Uket Nira Renggita 47 58.75 
25 Winike Lismayani 52 65 

Jumlah 1387 1733.75 
Rata-rata 51,37 69,35 
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Lampiran 29 

DAFTAR NILAI UTS GENAP SISWA 

 KELAS EKSPERIMEN 

No. Nama Nilai 

1 Adi Lukiansah 60 
2 Afridah Maesanti 65 
3 Aji Santoso 70 
4 Andriyanto 70 
5 Gagah Maulana 75 
6 Amilatun 80 
7 Andref Saputra 70 
8 Andres Alfiansah 60 
9 Asep Maulana 70 
10 Arum Pandansari 80 
11 Bintan Fresh Lintang 75 
12 Evan Luqis 60 
13 Hendri Susanto 65 
14 Indri Febriani 70 
15 Inzi Nuramala 60 
16 Kristina Zalianti 80 
17 Lita Nurhidayah 65 
18 Livia 70 
19 M. Anis Fuad Zaen 80 
20 Maryati 65 
21 Mauludin Dimas A.F. 75 
22 Mayang 65 
23 Pundhi Putra H 75 
24 Rahmawati 75 

Jumlah 1.680 
Rata-rata 70 
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Lampiran 30 

DAFTAR NILAI UTS GENAP SISWA 

 KELAS KONTROL 

No. Nama Nilai 

1 Niki Mualipin 75 
2 Supriyanto 60 
3 Tomi Ma’rup 70 
4 Masoki 60 
5 Masriko Juliardi 80 
6 Nurkholis A.S 70 
7 Rosiman 60 
8 Sarde 65 
9 Suswanto 75 
10 Umi Latifah 75 
11 Yogi 75 
12 M. Nursalim 70 
13 Muh. Iqbal Fauzi 70 
14 Muriyah 80 
15 Neta Putri Adipti 60 
16 Nindi Nasikha 70 
17 Puji Rahayu 80 
18 Rendi Andriyanto 60 
19 Fikri Irsani Abhan 85 
20 Sahrul Gunawan 60 
21 Sekar Ayu Ariyanti 75 
22 Sutrisno 60 
23 Triyanto 65 
24 Uket Nira Renggita 65 
25 Winike Lismayani 80 

Jumlah 1.745 
Rata-rata 69,80 
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Lampiran 31 

DATA HASIL MINAT BELAJAR  

KELAS EKSPERIMEN SETELAH PENELITIAN 
 

No. Nama Jumlah Skor Nilai 

1 Adi Lukiansah 73 91.25 
2 Afridah Maesanti 72 90 
3 Aji Santoso 73 91.25 
4 Andriyanto 79 98.75 
5 Gagah Maulana 75 93.75 
6 Amilatun 70 87.5 
7 Andref Saputra 73 91.25 
8 Andres Alfiansah 73 91.25 
9 Asep Maulana 69 86.25 
10 Arum Pandansari 59 73.75 
11 Bintan Fresh Lintang 60 75 
12 Evan Luqis 60 75 
13 Hendri Susanto 74 92.5 
14 Indri Febriani 74 92.5 
15 Inzi Nuramala 74 92.5 
16 Kristina Zalianti 69 86.25 
17 Lita Nurhidayah 58 72.5 
18 Lidia 76 95 
19 M. Anis Fuad Zaen 72 90 
20 Maryati 64 80 
21 Mauludin Dimas A.F. 70 87.5 
22 Mayang 68 85 
23 Pundhi Putra H 78 97.5 
24 Rahmawati 79 98.75 

Jumlah 1692 2.115 
Rata-rata 70,5 88,12 
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Lampiran 32 

DATA HASIL MINAT BELAJAR  

KELAS KONTROL SETELAH PENELITIAN  
 

No. Nama Jumlah Skor Nilai 

1 Niki Mualipin 57 71.25 
2 Supriyanto 48 60 
3 Tomi Ma’rup 72 90 
4 Masoki 57 71.25 
5 Masriko Juliardi 56 70 
6 Nurkholis A.S 60 75 
7 Rosiman 59 73.75 
8 Sarde 53 66.25 
9 Suswanto 48 60 
10 Umi Latifah 55 68.75 
11 Yogi 66 82.5 
12 M. Nursalim 50 62.5 
13 Muh. Iqbal Fauzi 45 56.25 
14 Muriyah 55 68.75 
15 Neta Putri Adipti 59 73.75 
16 Nindi Nasikha 53 66.25 
17 Puji Rahayu 48 60 
18 Rendi Andriyanto 53 66.25 
19 Fikri Irsani Abhan 61 76.25 
20 Sahrul Gunawan 62 77.5 
21 Sekar Ayu Ariyanti 72 90 
22 Sutrisno 57 71.25 
23 Triyanto 56 70 
24 Uket Nira Renggita 60 75 
25 Winike Lismayani 55 68.75 

Jumlah 1417 1771.25 
Rata-rata 56,68 70,85 
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Lampiran 33 

 

Penghitungan Uji-t Minat Belajar Siswa Secara Manual  

Dengan Satu Pihak Kanan 

 

Diketahui: 

= 24 

= 25 

= 7,73 

= 8,44 

= 88,12 

= 70,85 

 

t =  

t =  

t =  

t =  

t =  

t =  

t =  

t = 7,538 
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Lampiran 34 
DAFTAR NILAI TES FORMATIF 

KELAS EKSPERIMEN 

No. Nama Nilai 

1 Adi Lukiansah 75 
2 Afridah Maesanti 80 
3 Aji Santoso 95 
4 Andriyanto 100 
5 Gagah Maulana 95 
6 Amilatun 100 
7 Andref Saputra 70 
8 Andres Alfiansah 95 
9 Asep Maulana 75 
10 Arum Pandansari 90 
11 Bintan Fresh Lintang 90 
12 Evan Luqis 70 
13 Hendri Susanto 70 
14 Indri Febriani 70 
15 Inzi Nuramala 70 
16 Kristina Zalianti 95 
17 Lita Nurhidayah 80 
18 Lidia 85 
19 M. Anis Fuad Zaen 85 
20 Maryati 90 
21 Mauludin Dimas A.F. 80 
22 Mayang 70 
23 Pundhi Putra H 80 
24 Rahmawati 75 

Jumlah 1.985 
Rata-rata 82,71 
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Lampiran 35 

DAFTAR NILAI TES FORMATIF 

KELAS KONTROL 

 

No. Nama Nilai 

1 Niki Mualipin 70 
2 Supriyanto 65 
3 Tomi Ma’rup 65 
4 Masoki 55 
5 Masriko Juliardi 70 
6 Nurkholis A.S 70 
7 Rosiman 55 
8 Sarde 65 
9 Suswanto 70 
10 Umi Latifah 75 
11 Yogi 65 
12 M. Nursalim 70 
13 Muh. Iqbal Fauzi 60 
14 Muriyah 80 
15 Neta Putri Adipti 55 
16 Nindi Nasikha 60 
17 Puji Rahayu 70 
18 Rendi Andriyanto 60 
19 Fikri Irsani Abhan 80 
20 Sahrul Gunawan 60 
21 Sekar Ayu Ariyanti 70 
22 Sutrisno 55 
23 Triyanto 60 
24 Uket Nira Renggita 75 
25 Winike Lismayani 75 

Jumlah 1.655 
Rata-rata 66,2 

 

 
 



335 
 

 
 

Lampiran 36 

 
Penghitungan Uji-t Hasil Belajar Siswa Secara Manual  

Dengan Satu Pihak Kanan 

Diketahui: 

= 24 

= 25 

= 10,53 

= 7,68 

= 82,71 

= 66,2 

 

t =  

t =  

t =  

t =  

t =  

t =  

t =  

t = 6,355 
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Lampiran 37 

Tabel t 

(Pada taraf signifikansi 0,05) 1 sisi = 0,05 dan 2 sisi = 0,025 
 

Df Signifikansi Df Signifikansi 
0.025 0.05 0.025 0.05 

1 12.706 6.314 46 2.013 1.679 
2 4.303 2.920 47 2.012 1.678 
3 3.182 2.353 48 2.011 1.677 
4 2.776 2.132 49 2.010 1.677 
5 2.571 2.015 50 2.009 1.676 
6 2.447 1.943 51 2.008 1.675 
7 2.365 1.895 52 2.007 1.675 
8 2.306 1.860 53 2.006 1.674 
9 2.262 1.833 54 2.005 1.674 
10 2.228 1.812 55 2.004 1.673 
11 2.201 1.796 56 2.003 1.673 
12 2.179 1.782 57 2.002 1.672 
13 2.160 1.771 58 2.002 1.672 
14 2.145 1.761 59 2.001 1.671 
15 2.131 1.753 60 2.000 1.671 
16 2.120 1.746 61 2.000 1.670 
17 2.110 1.740 62 1.999 1.670 
18 2.101 1.734 63 1.998 1.669 
19 2.093 1.729 64 1.998 1.669 
20 2.086 1.725 65 1.997 1.669 
21 2.080 1.721 66 1.997 1.668 
22 2.074 1.717 67 1.996 1.668 
23 2.069 1.714 68 1.995 1.668 
24 2.064 1.711 69 1.995 1.667 
25 2.060 1.708 70 1.994 1.667 
26 2.056 1.706 71 1.994 1.667 
27 2.052 1.703 72 1.993 1.666 
28 2.048 1.701 73 1.993 1.666 
29 2.045 1.699 74 1.993 1.666 
30 2.042 1.697 75 1.992 1.665 
31 2.040 1.696 76 1.992 1.665 
32 2.037 1.694 77 1.991 1.665 
33 2.035 1.692 78 1.991 1.665 
34 2.032 1.691 79 1.990 1.664 
35 2.030 1.690 80 1.990 1.664 
36 2.028 1.688 81 1.990 1.664 
37 2.026 1.687 82 1.989 1.664 
38 2.024 1.686 83 1.989 1.663 
39 2.023 1.685 84 1.989 1.663 
40 2.021 1.684 85 1.988 1.663 
41 2.020 1.683 86 1.988 1.663 
42 2.018 1.682 87 1.988 1.663 
43 2.017 1.681 88 1.987 1.662 
44 2.015 1.680 89 1.987 1.662 
45 2.014 1.679 90 1.987 1.662 
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Lampiran 38 

Diberikan Kepada:  

TIM BIRU 
Anggota Tim : 

1. Bintan Freshlintang 

2.  Amilatun  

3.  Pundhi Putra H. 

4.  Aji Santoso 

5.  Mayang 

6.  Evan Luqis 

Sebagai 

SUPER TEAM 
Dalam Pembelajaran IPA Materi Struktur Bumi 

Model Pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) 
di SD Negeri Marga Ayu 01 Kabupaten Tegal 

 

Marga Ayu, 29 Mei 2013 
 

Pelaksana, 
 

 

ATIKA EMILIA 
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Diberikan Kepada:  

TIM HIJAU 
Anggota Tim : 

1. Kristina Zalianti 

2. Mauludin Dimas F. 

3. Asep Maulana 

4. Andriyanto 

5. Afridah Maesanti 

6. Inzi Nuramala 

 

sebagai 

GREAT TEAM 
 

Dalam Pembelajaran IPA Materi Struktur Bumi 

Model Pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) 
di SD Negeri Marga Ayu 01 Kabupaten Tegal 

 

Marga Ayu, 29 Mei 2013 
 

Pelaksana, 
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Diberikan Kepada:  

TIM MERAH 
 

Anggota Tim: 

1. M. Anis Fuad Zaen 

2. Gagah Maulana 

3. Rahmawati 

4. Livia 

5. Hendri Susanto 

6. Andres Alfiansah 

 

sebagai 

GOOD TEAM 
 

Dalam Pembelajaran IPA Materi Struktur Bumi 

Model Pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) 
di SD Negeri Marga Ayu 01 Kabupaten Tegal 

 

Marga Ayu, 29 Mei 2013 
 

Pelaksana, 
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Diberikan Kepada: 

TIM KUNING 
 

Anggota Tim: 

1. Arum Pandansari 
2. Andref Saputra 
3. Indri Febriani 
4. Maryati 
5. Lita Nurhidayah 
6. Adi Lukiansah 

 

sebagai 

GOOD TEAM 
 

Dalam Pembelajaran IPA Materi Struktur Bumi 

Model Pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) 
di SD Negeri Marga Ayu 01 Kabupaten Tegal 

 

Marga Ayu, 29 Mei 2013 
 

Pelaksana, 
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Lampiran 39 
Dokumentasi Foto-foto Pelaksanaan Penelitian 

Pembelajaran TGT pada Kelas Eksperimen 

 

      

 

 

 

 

 

  

     

 

   

 

 

  

 

 

 

 

    

 

Pengajaran Belajar Tim 

Turnamen Rekognisi Tim 
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Pembelajaran Konvensional  pada Kelas Kontrol 

 

    

Mencocokkan Jawaban Tes Hasil belajar 

Mengerjakan Soal Latihan Pengajaran 
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