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ABSTRAK 
Nurkhikmah, 2012. Keefektifan Penerapan  Model Problem Based Learning   

(PBL) terhadap Peningkatan Kualitas Pembelajaran Daur Air Siswa 
Kelas V Sekolah Dasar Negeri Adiwerna 04 Kabupaten Tegal. Skripsi. 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 
Negeri Semarang. Pembimbing I: Mur Fatimah, S.Pd M.Pd, Pembimbing 
II: Drs. Teguh Supriyanto, M.Pd. 

 
Kata Kunci: Model pembelajaran problem based learning (PBL), hasil belajar, 

dan aktivitas Belajar 
 
         Penggunaan model pembelajaran dapat mempengaruhi kualitas belajar IPA 
siswa sekolah dasar. Guru yang selalu menggunakan metode ceramah 
menyebabkan aktivitas dan hasil belajar yang rendah. Hal ini dibuktikan 
rendahnya nilai hasil belajar siswa kelas V SD Adiwerna 04. Dengan nilai KKM 
IPA 65, hanya 22 dari 37 siswa yang tuntas semester I tahun 2011/2012. 
Berdasarkan permasalahan tersebut perlu adanya penggunaan variasi model 
pembelajaran yang sesuai sebagai pengganti metode ceramah, antara lain dengan 
menggunakan model PBL. Oleh karena itu, muncul permasalahan “apakah 
terdapat perbedaan hasil belajar IPA antara siswa kelas V yang menggunakan 
model problem based learning (PBL) dan yang menggunakan metode ceramah? 
dan apakah ada peningkatan nilai hasil dan aktivitas belajar IPA siswa kelas V 
jika pembelajaran IPA menggunakan model PBL?”  
         Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan yang ada. Penelitian 
ini menggunakan metode eksperimen dengan desain  post test only control design. 
Penelitian dilaksanakan di SD Negeri Adiwerna 04 dan 05 Kabupaten Tegal 
dengan anggota populasi 76 siswa dan teknik pengambilan sampel menggunakan 
simple random sampling, diperoleh anggota sampel 66 siswa dengan kelompok 
kontrol 34 dan eksperimen 32 siswa. Teknik pengumpulan data dengan 
dokumentasi, tes, dan observasi dengan menggunakan instrumen. 
          Hasil penelitian yang diperoleh yaitu rata-rata nilai hasil belajar kelompok 
kontrol yaitu 69,12 dan eksperimen 76,25. Karena nilai hasil belajar berdistribusi 
normal dan homogen, maka uji hipotesis menggunakan uji t. Hasil uji t 
menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara penggunaan model 
PBL dengan metode ceramah pada pembelajaran IPA. Berdasarkan pengamatan 
aktivitas belajar siswa, diperoleh skor aktivitas belajar siswa kelas eksperimen 
yang menggunakan model PBL pada pertemuan pertama sebesar 78,59% dengan 
kriteria sangat tinggi dengan rata-rata nilai siswa 78,59 dan pertemuan kedua 
80,47% dengan kriteria sangat tinggi dengan rata-rata nilai siswa 80,47 dan 
kehadiran siswa 100%. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan PBL efektif 
meningkatkan kualitas pembelajaran IPA kelas V di SD Adiwerna 04 maka 
seharusnya guru menggunakan model PBL sebagai variasi model pembelajaran 
IPA agar aktivitas dan hasil belajar IPA siswa kelas V SD Negeri Adiwerna 04 
Kabupaten Tegal dapat ditingkatkan. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
1.1   Latar Belakang 

             Pendidikan menurut Crow dan Crow (Munib dkk 2007: 32) adalah proses 

yang berisi berbagai macam kegiatan yang cocok bagi individu untuk kehidupan 

sosialnya dan membantu meneruskan adat dan budaya serta kebanggaan sosial 

dari generasi ke generasi. Setiap manusia berhak memperoleh pendidikan guna 

meningkatkan potensi dirinya. Manusia yang berpotensi dapat memajukan suatu 

bangsa dan negara. Kesadaran pemerintah tentang peran pendidikan bagi 

kemajuan negara, ditunjukkan dengan upaya meningkatkan kualitas pendidikan. 

Upaya meningkatkan kualitas pendidikan oleh pemerintah, tercermin pada 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, 

yang menyatakan: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan  
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk 
mengembangkan 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. 

 

    Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan di Indonesia yaitu dengan penyempurnaan kurikulum. 

Penyempurnaan kurikulum yang dilakukan pemerintah di antaranya yaitu  

penyempurnaan kurikulum tahun 1975 menjadi kurikulum tahun 1984. 

Pengembangan kurikulum 1975 menjadi 1984 yaitu kurikulum lebih  mudah 
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dilaksanakan, karena penyederhanaan materi setiap mata pelajaran (Hernawan dkk 

2008: 4.15). Penyempurnaan kurikulum selanjutnya yaitu penyempurnaan 

kurikulum 1984 menjadi kurikulum 1994. Kurikulum 1994 lebih memperhatikan 

tahap perkembangan siswa, kesesuaian dengan lingkungan, kebutuhan 

pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 

kesenian (Hernawan dkk 2008: 4.21). Kemudian penyempurnaan kurikulum 1994 

menjadi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). KBK memberi makna bahwa 

siswa belajar dengan caranya masing-masing untuk mencapai kurikulum itu. KBK 

kemudian disempurnakan menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP). KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh 

masing-masing satuan pendidikan atau sekolah. Kurikulum disesuaikan dengan 

kondisi sekolah, sehingga potensi sekolah dapat tumbuh (Muslich 2009: 17). 

           Selain dengan menyempurnakan kurikulum, pemerintah juga berupaya 

meningkatkan mutu pendidikan dengan cara meningkatan kualitas guru. Upaya 

pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru yaitu dengan mengadakan program 

sertifikasi guru, kegiatan pendidikan dan latihan bagi guru, seminar-seminar, serta 

program lainnya. Diadakannya berbagai program peningkatan kualitas guru, 

membuktikan pemerintah sadar bahwa peningkatan mutu pendidikan sangat 

memerlukan peran guru. Oleh sebab itu, guru perlu membuktikan kualitasnya 

sebagai pendidik. Guru yang mempunyai kualitas, yaitu guru yang mampu 

meningkatkan kualitas pembelajaran. 

           Kualitas pembelajaran dapat tercermin dari keefektifan suatu pembelajaran.  

Pembelajaran akan efektif  jika guru mampu menggunakan variasi media, metode, 

atau model. Penggunaan media, metode, atau model yang bervariasi sangat 
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diperlukan pada setiap mata pelajaran, termasuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA). 

           Menurut Sutrisno, Kresnadi, dan Kartono (2007: 1.19), Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA) merupakan usaha manusia dalam memahami alam semesta melalui 

pengamatan yang tepat pada sasaran, serta menggunakan prosedur yang benar, 

dan dijelaskan dengan penalaran yang sahih, sehingga dihasilkan simpulan yang 

betul. IPA dijelaskan dengan bantuan aturan-aturan, hukum-hukum, prinsip-

prinsip, teori-teori dan hipotesis-hipotesis. IPA diajarkan di sekolah formal di 

Indonesia dari tingkat sekolah dasar (SD) sampai sekolah menengah atas (SMA) 

bahkan beberapa jurusan di perguruan tinggi. Khusus siswa SD, IPA harus 

dimodifikasi sesuai dengan tahap perkembangan kognitif siswa SD. Menurut 

Piaget seperti yang dikutip Sumantri dan Syaodih (2007: 2.12), siswa SD 

memasuki tahap operasional konkret, yaitu siswa dapat berpikir secara logis 

segala sesuatu. Pembelajaran IPA di SD harus memperhatikan bahwa siswa SD 

masih berada pada tahap operasional konkret. 

           Perkembangan siswa masih pada tahap operasional konkret, maka pada 

pembelajaran IPA guru harus mengajar menggunakan model pembelajaran yang 

nyata atau real. Penggunaan model pada pembelajaran IPA di SD juga diperlukan 

untuk meningkatkan keefektifan pembelajaran. Maka, peneliti dalam penelitian ini 

akan mengkaji tentang penggunaan suatu model pembelajaran untuk pembelajaran 

IPA. Model pembelajaran yang akan digunakan yaitu model Problem Based 

Learning (PBL). PBL merupakan model pembelajaran dengan menghadapkan 

siswa pada permasalahan-permasalahan yang ditemukan di lingkungan. 
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           Menurut Dutch 1994 (Amir 2009: 21), PBL merupakan model intruksional 

yang menantang siswa belajar untuk belajar, bekerja sama dengan kelompok 

untuk mencari solusi suatu masalah dalam dunia nyata. Langkah-langkah PBL 

sesuai dengan karakteristik siswa SD, di mana siswa SD senang bermain,  

berkelompok, bergerak, dan melakukan sendiri. Tahap-tahap PBL juga sesuai 

dengan karakteristik IPA yaitu sesuai dengan pembelajaran kontrukstivisme. 

Karakteristik model pembelajaran PBL seharusnya sesuai jika digunakan sebagai 

model pembelajaran IPA. Namun, pembelajaran IPA yang dilaksanakan di SD 

Negeri Adiwerna 04 dan SD Negeri Adiwerna 05 masih konvensional. 

           Berdasarkan wawancara dengan guru  kelas V SD Negeri Adiwerna 04 

pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012, pembelajaran IPA di kelas V belum 

pernah menggunakan model atau metode yang dapat melibatkan siswa. Guru di 

SD Negeri Adiwerna 04 masih menggunakan pembelajaran konvensional. 

Pembelajaran yang dilakukan guru masih berpusat pada guru. Guru hanya 

menggunakan metode ceramah dalam proses pembelajaran. Guru yang hanya 

menggunakan metode ceramah menyebabkan proses pembelajaran kurang 

berkualitas. Penggunaan metode konvensional yang dilakukan guru menyebabkan 

siswa mengalami kesulitan pada mata pelajaran IPA. Daya serap siswa pada mata 

pelajaran IPA masih kurang. Hal ini terjadi, karena kurangnya pemahaman siswa 

terhadap IPA dan pembelajaran yang dilaksanakan masih konvensional. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai ulangan akhir semester I siswa kelas V SD Negeri 

Adiwerna 04 tahun 2011/2012 rendah, yaitu dengan KKM IPA 65, hanya 22 

siswa yang lulus dari jumlah siswa kelas V yaitu 37 siswa. Hal ini berarti 

pembelajaran tidak berhasil, karena jumlah siswa yang lulus kurang dari 75%. 
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Pembelajaran konvensional tidak hanya berdampak pada hasil belajar siswa, 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran juga terkena dampaknya. Aktivitas 

siswa saat proses pembelajaran kurang, karena siswa kurang tertarik mengikuti 

pembelajaran IPA. Rendahnya hasil belajar dan aktivitas siswa disebabkan guru 

tidak menggunakan model pembelajaran yang bervariatif. 

           Pembelajaran IPA yang konvensional juga terjadi saat proses pembelajaran 

materi Daur Air di kelas V semester II tahun 2010/2011 di SD Negeri Adiwerna 

04 dan 05 Kabupaten Tegal. Daur air merupakan materi yang penting diajarkan 

dan dipahami oleh siswa SD. Materi daur air menjelaskan tentang siklus air, siswa 

diharapkan mampu memahami siklus air, kegiatan manusia yang 

mempengaruhinya, cara menghemat air bersih, serta cara menjaga kebersihan air. 

Karena pentingnya materi daur air, seharusnya materi tersebut disampaikan 

dengan pembelajaran yang menarik dan melibatkan pengetahuan awal siswa. 

Pembelajaran yang melibatkan pengetahuan awal siswa diharapkan siswa mampu 

mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, materi Daur Air 

di SD Negeri Adiwerna 04 dan 05 kabupaten Tegal masih menggunakan metode 

konvensional. 

          Peneliti akan meneliti keefektifan PBL pada pembelajaran IPA materi Daur 

Air, karena kualitas pembelajaran IPA di Indonesia masih terbilang rendah. Guru 

di beberapa SD hanya menggunakan metode ceramah sebagai metode 

pembelajaran IPA begitu juga yang terjadi di SD Negeri Adiwerna 04. 

Penggunaan metode ceramah pada pembelajaran IPA, menyebabkan kualitas 

pembelajaran IPA di SD rendah. Penelitian yang dilakukan peneliti didasarkan 

atas beberapa penelitian yang pernah dilakukan, yaitu penerapan model problem 
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based learning (PBL) untuk meningkatkan pembelajaran IPA siswa kelas V SDN 

Pringapus 2 kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, penerapan model 

problem based learning (PBL) untuk meningkatkan pembelajaran IPA pada siswa 

kelas V SDN Madyopuro 3 Kecamatan Kedungkandang kota Malang.  

           Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan, penggunaan model 

PBL mampu meningkatkan hasil belajar siswa di beberapa SD. Maka, peneliti 

ingin mengkaji secara ilmiah apakah penggunaan model PBL berpengaruh 

terhadap peningkatan kualitas  pembelajaran IPA pada siswa kelas V SD Negeri 

Adiwerna 04 Kabupaten Tegal. 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

          Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi 

beberapa masalah sebagai berikut: 

(1) Pembelajaran IPA belum pernah menggunakan model atau metode yang 

dapat melibatkan siswa pada proses pembelajaran. 

(2) Guru kurang kreatif dalam mengajar IPA, khususnya dalam 

menggunakan media, metode, dan model pembelajaran. 

(3) Pembelajaran masih berpusat pada guru. 

(4) Guru hanya menggunakan metode ceramah dalam proses pembelajaran. 

(5) Penggunaan metode konvensional, menyebabkan siswa mengalami 

kesulitan memahami materi pada pelajaran IPA. 
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(6) Penggunaan metode konvensional menyebabkan hasil belajar siswa 

rendah. 

(7) Penggunaan metode konvensional menyebabkan aktivitas belajar siswa 

rendah. 

 

1.3   Pembatasan Masalah 

           Berdasarkan identifikasi masalah di atas, perlu adanya pembatasan masalah 

pada penelitian ini. Untuk menghindari kesalahan maksud, tujuan, serta agar lebih 

efektif dalam melakukan penelitian, maka pembatasan masalah pada penelitian ini 

yaitu:  

(1) Karakteristik yang akan diteliti yaitu aktivitas dan hasil belajar IPA siswa 

kelas V pada materi Daur Air. 

(2) Keefektifan model pembelajaran PBL pada pembelajaran IPA materi 

Daur Air yang terangkum dalam suatu penelitian eksperimen siswa kelas 

V SD Negeri Adiwerna 04 Kabupaten Tegal. 

(3) Responden penelitian diarahkan pada siswa kelas V SD Negeri Adiwerna 

04 Kabupaten Tegal. 

 

1.4   Rumusan Masalah 

             Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

(1) Apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPA antara siswa kelas V yang 

menggunakan model PBL dan yang menggunakan metode ceramah? 
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(2) Apakah hasil belajar siswa kelas V yang menggunakan model PBL lebih 

baik daripada yang menggunakan metode ceramah? 

(3) Apakah aktivitas belajar siswa kelas V yang menggunakan model PBL 

akan meningkat? 

 

1.5   Tujuan Penelitian 

    Tujuan penelitian terdiri dari tujuan umum dan  tujuan khusus. Tujuan dalam 

penelitian ini yaitu: 

1.5.1   Tujuan Umum 

           Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan 

terhadap pendidikan khususnya pendidikan sekolah dasar dalam mengembangkan 

ilmu pengetahuan alam (IPA) dengan berbagai model pembelajaran. 

1.5.2   Tujuan Khusus 

           Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

(1) Mengetahui apakah ada perbedaan hasil belajar siswa kelas V antara 

yang menggunakan model PBL dan yang menggunakan metode ceramah. 

(2) Mengetahui apakah hasil belajar IPA  siswa yang proses belajarnya 

menggunakan model PBL lebih baik daripada yang pembelajarannya 

menggunakan metode ceramah. 

(3) Mengetahui apakah aktivitas belajar IPA  siswa kelas V yang proses 

belajarnya menggunakan model PBL akan meningkat. 
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1.6   Manfaat Penelitian 

   Manfaat penelitian menjelaskan kegunaan penelitian, jika tujuan dari 

penelitian telah tercapai. Manfaat penelitian pada penelitian ini terdiri dari 

manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

1.6.1  Manfaat Teoritis 

           Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis yaitu: 

(1) Memberikan informasi mengenai pengembangan model pembelajaran. 

(2) Memberikan bahan kajian lebih lanjut kepada peneliti dan akademisi 

mengenai bidang pendidikan dan penyelenggaraan pembelajaran. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

          Penelitian ini mempunyai manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan 

mampu memberi manfaat kepada: 

1.6.2.1  Bagi Siswa 

          Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi siswa: 

(1) Mampu memberikan pengalaman kepada siswa. 

(2) Mempermudah siswa dalam menerima materi pelajaran IPA yang 

diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran PBL. 

(3) Meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA. 

1.6.2.1 Bagi Guru 

(1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada guru 

tentang pelaksanaan model pembelajaran PBL untuk pembelajaran IPA 

di sekolah  dasar. 
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(2) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memotivasi guru untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di kelas V dengan 

menggunakan model pembelajaran PBL. 

1.6.2.3 Bagi Sekolah 

         Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi 

sekolah, yaitu: 

(1) Sekolah dapat meningkatkan kualitasnya berkaitan dengan perbaikan 

pembelajaran di sekolah dasar. 

(2) Penelitian ini dapat menjadi bahan acuan dalam pelaksanaan 

pembelajaran IPA di sekolah dasar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11 
 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1   Penelitian Terdahulu 

           Linda Rachmawati melakukan penelitian tindakan kelas yang berjudul 

“Penerapan Model Problem Based Learning (PBL) untuk Meningkatkan 

Pembelajaran IPA Siswa Kelas V SD Negeri Pringapus 2 Kecamatan Dongko 

Kabupaten Trenggalek”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model 

pembelajaran PBL untuk meningkatkan pembelajaran IPA siswa kelas V SD 

Negeri Pringapus 2 dapat dilaksanakan sesuai harapan peneliti. Hal ini 

ditunjukkan dengan adanya skor keberhasilan guru dalam penerapan model PBL, 

pada siklus I yaitu 76,65 dan meningkat pada siklus II menjadi 93,3. Aktivitas 

siswa meningkat, siklus I diperoleh 58,6% dan pada siklus II menjadi 71,4%. 

Nilai hasil belajar juga meningkat dari rata-rata 63,4 pada siklus I menjadi 80,94. 

Simpulan penelitian menyatakan bahwa penerapan model PBL dapat 

meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa di SD Negeri Pringapus 2. 

            Selanjutnya, skripsi yang disusun oleh Ebti Lusiana Dumgair yang 

berjudul “Penerapan Model Problem Based Learning (PBL) untuk Meningkatkan 

Pembelajaran IPA pada Siswa Kelas V SDN Madyopuro 3 Kecamatan 

Kedungkandang Kota Malang”. Penerapan model PBL dapat meningkatkan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran. Hasil ini terlihat dari meningkatnya aktivitas 

belajar siswa dari siklus I ke siklus II. Peningkatan itu dalam aspek 
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mengemukakan konsep daur air, mengemukakan pertanyaan, menjawab 

pertanyaan, memecahkan masalah dengan tepat, mengemukakan ide, dan 

membuat laporan sederhana tentang langkah-langkah agar daur air tidak 

terganggu. Rata-rata skor aktivitas siswa meningkat, pada siklus I sebesar 65,8%, 

sedangkan pada siklus II, 96,93%. Selain itu model PBL dapat menunjang 

kemampuan siswa dalam menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. Hasil 

belajar IPA pada siswa kelas V sebelum diterapkan model PBL nilai rata-rata 

kelas 45,33. Pada saat metode ceramah diubah menjadi PBL, prestasi belajar 

siswa meningkat menjadi 62,66 pada siklus I dan 93,77 pada siklus II. 

Berdasarkan penelitian terdahulu, model Problem Based Learning (PBL) mampu 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

 

2.2   Landasan Teori 

  Landasan teoiri yaitu teori-teori yang mendukung penelitian ini,  

mempermudah melakukan penelitian, memperkuat hipotesis, dan membantu 

memecahkan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Landasan teori pada 

penelitian ini yaitu:  

2.2.1  Pengertian Pendidikan 

            Pengertian pendidikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional No 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1, yaitu: 

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 
proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 
negara. 
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            Dewey dalam Munib dkk (2007: 33) berpendapat bahwa pendidikan 

adalah proses yang berupa pengajaran dan bimbingan, bukan paksaan, yang 

terjadi karena adanya interaksi dengan masyarakat. Sementara menurut paham 

konvensional, pendidikan dalam arti sempit diartikan sebagai bantuan kepada 

anak didik terutama pada aspek moral atau budi pekerti, (Sugandi dkk 2007: 6). 

Crow and Crow (Sugandi dkk 2007: 6) menyatakan bahwa pendidikan diartikan 

sebagai proses di mana pengalaman atau informasi diperoleh sebagai hasil dari 

proses belajar. Menurut Thompson 1957, pendidikan adalah pengaruh lingkungan 

terhadap individu yang menghasilkan perubahan yang tetap di dalam kebiasaan-

kebiasaan, pemikiran, sikap-sikap, dan tingkah laku (Mikarsa,  Taufik, dan 

Prianto 2007: 1.3). Umaedi, Hadiyanto, dan Siswantri (2008: 1.3) mengemukakan 

bahwa pendidikan berfungsi untuk mempersiapkan manusia menghadapi masa 

depan agar hidup lebih sejahtera, baik sebagai individu, maupun secara kolektif 

sebagai warga masyarakat, bangsa, maupun antarbangsa. 

          Dari beberapa pengertian pendidikan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan adalah proses kegiatan individu melalui proses belajar dan 

pengalaman yang dipengaruhi lingkungan, sehingga terbentuk budi pekerti, 

pikiran, dan untuk meneruskan adat dan budaya dari generasi ke generasi. 

2.2.2 Pengertian Belajar 

            Menurut Bell-Gredler 1986, belajar adalah proses yang dilakukan manusia 

untuk mendapatkan aneka ragam competencies, skills, and attitudes (Winataputra 

dk 2007: 1.4). Ketiga kemampuan diperoleh secara bertahap dan berkelanjutan 

mulai dari bayi sampai tua melalui rangkaian proses belajar sepanjang hayat. 



14 
 

 
 

Rangkaian proses belajar itu dilakukan dalam bentuk keterlibatannya dalam 

pendidikan formal atau pendidikan non formal. Kemampuan belajar inilah yang 

membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Gagne dan Berliner 1983 (Anni 

dkk 2007: 2) menyatakan bahwa belajar merupakan proses suatu organisme 

mengubah perilakunya karena hasil dari suatu pengalaman.  

            Menurut Skinner 1958 dalam Ruminiati (2007: 1.5), belajar merupakan 

suatu proses atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. 

Hakim (2004: 1) mengemukakan bahwa  belajar merupakan suatu proses 

perubahan di dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan 

dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan 

kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, 

dan lain-lain. Menurut Suharso dan Retnoningsih (2005: 21), dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, secara etimologis belajar memiliki arti berusaha memperoleh 

kepandaian. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa belajar adalah suatu 

kegiatan yang merupakan bagian dari usaha manusia untuk memenuhi 

kebutuhannya dalam hal ilmu pengetahuan yang belum dimiliki sebelumnya. 

          Brunner dalam Ruminiati (2007: 1.9) berpendapat bahwa kegiatan belajar 

akan berjalan baik dan kreatif jika siswa dapat menemukan sendiri suatu simpulan 

atau aturan tertentu. Morgan 1978 (Sagala 2010: 13) menyatakan bahwa belajar 

merupakan perubahan relatif  permanen yang terjadi karena hasil dari praktik atau 

pengalaman. Selanjutnya Slavin 1994 (Anni dkk 2007: 2) menyatakan belajar 

merupakan perubahan individu yang disebabkan pengalaman. Thorndike dalam 

Ruminiati (2007: 1.4) berpendapat bahwa cara belajar manusia dan binatang pada 

dasarnya sama, karena belajar pada dasarnya terjadi melalui pembentukan asosiasi 
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antara stimulus dan respon, yang terjadi berdasarkan hukum kesiapan, latihan, 

serta hukum akibat. Hakim (2004: 7) menyatakan bahwa proses belajar 

memerlukan metode yang tepat agar siswa mudah memahami materi yang sedang 

dipelajari. Menurut teori humanisme, proses belajar yang bermakna yaitu jika 

melibatkan pengalaman langsung, berpikir dan merasakan, atas kehendak sendiri, 

dan melibatkan seluruh pribadi siswa (Mikarsa, Taufik, dan Prianto 2007: 6.7).    

             Berdasarkan pengertian belajar di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar 

merupakan suatu proses yang dilakukan manusia untuk memperoleh sejumah 

kompetensi, keterampilan, dan sikap sebagai hasil dari suatu pengalaman, untuk 

memenuhi kebutuhan yang dalam prosesnya dipengaruhi oleh lingkungan. 

2.2.3   Pengertian Pembelajaran 

         Pengertian pembelajaran dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional No 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 20, yaitu proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Menurut 

Gagne, Briggs, dan Wager 1992, pembelajaran merupakan  serangkaian kegiatan 

yang dirancang memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa (Winataputra 

dkk 2007: 1.19). Hartly dan Davies 1978 dalam Sugandi dkk (2007: 10) 

berpendapat bahwa pembelajaran dapat menimbulkan proses belajar yang baik, 

jika siswa berpartisipasi aktif, materi disusun dalam bentuk unit-unit kecil dan 

diorganisir secara sistematis dan logis, setiap respon siswa diberi balikan dan 

disertai penguatan. 

          Sementara Corey 1986 dalam Sagala (2010: 61) berpendapat bahwa 

pembelajaran adalah suatu proses, di mana lingkungan siswa secara disengaja 

dikelola agar siswa dapat bertingkah laku sesuai kondisi lingkungan dan dapat 



16 
 

 
 

merespon terhadap berbagai situasi di lingkungannya. Menurut Nurani 2003 

dalam Ruminiati (2007: 1.14), konsep pembelajaran merupakan sistem 

lingkungan yang dapat menciptakan proses belajar pada diri siswa selaku peserta 

didik dan guru sebagai pendidik, dengan didukung oleh seperangkat kelengkapan, 

sehingga terjadi pembelajaran.   

           Berdasarkan pengertian pembelajaran di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang dapat menimbulkan proses 

belajar, di mana seseorang dikelola  secara sistematis. 

2.2.4   Pengertian Kualitas Pembelajaran 

           Kualitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menurut istilah berarti 

mutu (Suharso dan Retnoningsih 2005: 271). Mulyasa (2009: 161) menyatakan 

bahwa kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan dengan mengembangkan 

kecerdasan emosi, kreativitas dalam pembelajaran, mendisiplinkan siswa dengan 

kasih sayang, membangkitkan motivasi belajar, memecahkan masalah, mendaya 

gunakan sumber belajar, dan melibatkan masyarakat dalam pembelajaran. 

           Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas 

pembelajaran adalah mutu pembelajaran yang dapat ditingkatkan dengan 

mengembangkan kreativitas dalam pembelajaran dan aktivitas siswa. 

2.2.5   Pengertian Hasil Belajar 

           Menurut Rifa’i dan Anni (2007: 85), hasil belajar adalah perubahan 

perilaku yang diperoleh siswa setelah mengalami kegiatan belajar. Sudjana 2004 

dalam Sanjaya (2011) menyatakan hasil belajar adalah kemampuan siswa setelah 

menerima pengalaman belajarnya. Hamalik dalam Munawar (2009) 

mengemukakan bahwa hasil belajar adalah apabila seseorang telah belajar, maka 
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akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut. Seseorang yang belajar 

akan memperoleh hal dari yang tidak tahu menjadi tahu.  

         Dimyati dan Mudjiono dalam Munawar (2009) berpendapat bahwa hasil 

belajar merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi yaitu sisi siswa dan dari 

sisi guru. Hasil belajar dari sisi siswa, merupakan tingkat perkembangan mental 

yang lebih baik bila dibandingkan pada saat sebelum belajar. Tingkat 

perkembangan mental tersebut terwujud pada jenis-jenis ranah kognitif, afektif, 

dan psikomotor. Hasil belajar dari isi guru, merupakan saat terselesikannya bahan 

pelajaran. 

          Clark 1981 dalam Sanjaya (2011) menyatakan bahwa hasil belajar siswa, 

70% dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan 30% dipengaruhi oleh lingkungan. 

Menurut Sudjana 2002 dalam Sanjaya (2011) faktor dari lingkungan yang paling 

dominan yaitu kualitas pembelajaran.  Poerwanti dkk (2008: 7.5), berpendapat 

bahwa keberhasilan belajar siswa ditunjukkan oleh kemampuan siswa setelah 

mengikuti proses pembelajaran, yang dapat kita ketahui dari hasil penilaian 

terhadap hasil siswa mengikuti proses pembelajaran.  

           Berdasarkan beberapa pengertian hasil belajar di atas, dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar adalah sesuatu yang dicapai atau diperoleh siswa berkat 

adanya usaha atau pikiran yang menyebabkan perubahan tingkah laku, 

memperoleh pengetahuan baru, serta memperoleh perubahan mental menjadi lebih  

baik. 
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2.2.6  Pengertian Aktivitas Belajar 

         Pengertian aktivitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu kegiatan 

atau kesibukan (Suharso dan Retnoningsih 2005: 25). Menurut Mulyono 2001 

dalam Chaniago (2010), aktivitas artinya kegiatan atau keaktifan, segala sesuatu 

yang dilakukan atau kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non-fisik. Trinandita 

1984 dalam Chaniago (2010) menyatakan bahwa hal yang paling mendasar yang 

dituntut dalam proses pembelajaran adalah keaktifan siswa. Keaktifan siswa 

dalam proses pembelajaran menyebabkan interaksi yang tinggi antara guru 

dengan siswa ataupun siswa dengan siswa. Keaktifan siswa dapat mengakibatkan 

suasana kelas menjadi segar dan kondusif. Solehuddin 1999 (Mikarsa,  Taufik, 

dan Prianto 2007: 7.13) mengemukakan bahwa aktivitas belajar siswa SD lebih 

bermakna dengan menerapkan prinsip konstruksivisme. 

           Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar 

adalah kegiatan siswa yang dalam proses pembelajaran yang terjadi antara siswa 

dengan siswa, siswa dengan guru, sehingga suasana kelas menjadi kondusif. 

           Menurut Diedrich (Nasution 2001: 91), jenis-jenis aktivitas belajar siswa 

terdiri dari: 

(1) Aktivitas Visual (Visual Activities) 

 Aktivitas visual yang dilakukan siswa contohnya membaca, 

memperhatikan, menggambar, demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain, 

dan sebagainya. 
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(2) Aktivitas Oral (Oral Activities) 

Aktivitas oral yang dilakukan siswa yaitu menyatakan, merumuskan, 

bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan interview, 

diskusi, interupsi, dan sebagainya. 

(3) Aktivitas Mendengarkan (Listening Activities) 

Aktivitas mendengarkan yang dilakukan siswa misalnya 

mendengarkan uraian, percakapan, diskusi, musik, pidato, dan sebagainya. 

(4) Aktivitas Menulis (Writing Activities) 

Aktivitas menulis yang dilakukan siswa contohnya menulis cerita, 

karangan, laporan, tes, angket, menyalin, dan sebagainya. 

(5) Aktivitas Menggambar (Drawing Activities) 

Aktivitas menggambar yang dilakukan siswa misalnya menggambar, 

membuat grafik, peta, diagram, pola, dan sebagainya. 

(6) Aktivitas Motorik (Motoric Activities) 

Aktivitas motorik yang dilakukan siswa yaitu melakukan percobaan, 

membuat konstruksi, model, mereparasi, bermain, berkebun, memelihara 

binatang, dan sebagainya. 

(7) Aktivitas Mental (Mental Activities) 

Aktivitas mental yang dilakukan siswa yaitu menganggap, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan, dan 

sebagainya.  

(8) Aktivitas Emosional (Emotional Activities) 

           Aktivitas emosional yang dilakukan siswa contohnya menaruh minat, 

merasa bosan, gembira, berani, tenang, gugup, dan sebagainya.  
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              Cara menghitung persentasi keaktifan siswa berdasarkan lembar 

pengamatan untuk setiap pertemuan yaitu: 

Persentasi = S   
S  

 × 100% 

(Yonny dkk 2010: 176) 

            Kriteria persentasi keaktifan siswa  yaitu:   

(1) 0% - 24,99%      : Keaktifan siswa rendah 

(2) 25% - 49,99%    : Keaktifan siswa sedang 

(3) 50% - 74,99%    : Keaktifan siswa tinggi 

(4) 75%  - 100%      : Keaktifan siswa sangat tinggi    

(Yonny dkk 2010: 175)      

2.2.7   Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar (SD) 

          Wahyana dalam 1986 Trianto (2010: 136) mengatakan bahwa IPA adalah 

suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematik dan dalam 

penggunaannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam, serta 

perkembangannya tidak hanya ditandai oleh adanya kumpulan fakta, tetapi oleh 

adanya metode ilmiah dan sikap ilmiah. Menurut Sutrisno, Kresnadi, dan Kartono 

(2007: 1.19), Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan usaha manusia dalam 

memahami alam semesta melalui pengamatan yang tepat pada sasaran, serta 

menggunakan prosedur yang benar, dan dijelaskan dengan penalaran yang sahih, 

sehingga dihasilkan simpulan yang betul. IPA mengandung tiga hal yaitu produk, 

proses dan prosedur.  

             Badaruddin (2011) menyatakan bahwa IPA sebagai produk adalah 

kumpulan hasil kegiatan yang dilakukan para ilmuwan. IPA sebagai proses yaitu 
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memahami IPA dengan cara memahami bagaimana mengumpulkan fakta-fakta 

dan bagaimana menghubungkan fakta-fakta untuk mempresentasikannya. 

Keterampilan proses IPA di antaranya yaitu mengamati, mengukur, menarik 

simpulan, mengendalikan variabel, merumuskan hipotesis, membuat grafik dan 

tabel, membuat definisi operasional, dan melakukan eksperimen. Menurut Trianto 

(2010: 148), keterampilan proses perlu dilatihkan dalam pembelajaran IPA, 

karena keterampilan proses mempunyai peran-peran sebagai berikut: 

(1) Membantu siswa belajar mengembangkan pikirannya, 

(2) Memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan penemuan, 

(3) Meningkatkan daya ingat, 

(4) Memberikan kepuasan intrinsik bila anak telah berhasil melakukan 

sesuatu, 

(5) Membantu siswa mempelajari konsep-konsep sains. 

          IPA sebagai prosedur menurut Sutrisno Sutrisno, Kresnadi, dan Kartono 

(2007: 1.23), yaitu IPA dibangun melalui penalaran inferensi berdasarkan data 

yang tersedia. IPA merupakan suatu metode ilmiah. Langkah-langkah metode 

ilmiah yaitu: 

(1) Melakukan observasi, 

(2) Menyusun hipotesis, 

(3) Menguji hipotesis melalui percobaan, 

(4) Membuat simpulan.  

 Pembelajaran IPA munurut tradisi konstruktivisme menurut Driver 1982 

dalam Sutrisno, Kresnadi, dan Kartono (2007: 2.12), adalah pengembangan 

serangkaian makna personal untuk memahami kejadian sehari-hari. Carin dan 
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Sund 1989 dalam Badaruddin (2011) memberikan petunjuk tentang bagaimana 

seharusnya IPA diajarkan pada pendidikan dasar. Salah satu diantaranya adalah 

menanamkan ke dalam diri siswa keingintahuan akan alam sekitar, serta dapat 

memahami pejelasan-penjelasan ilmiah tentang fenomena alam. Hal ini sesuai 

dengan salah satu tujuan pendidikan IPA yaitu bahwa IPA harus mampu 

meberikan pengetahuan kepada siswa tentang dunia dimana kita hidup, dan 

bagaimana kita sebagai makhluk hidup harus bersikap terhadap alam. Menurut 

Driver dan Bell 1982 dalam Sutrisno, Kresnadi, dan Kartono (2007: 2.12), hasil 

belajar tergantung pada lingkungan dan pengetahuan yang telah dimiliki siswa.  

            Disarankan oleh Bell 1993 (Sutarno dkk 2008: 8.18), agar pengetahuan 

siswa yang diperoleh di luar sekolah dipertimbangkan sebagai pengetahuan awal 

dalam sasaran pembelajaran.  

2.2.8 Pengertian Model Pembelajaran 

           Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, model berarti contoh atau pola 

(Suharso dan Retnoningsih 2005: 324). Model menurut Sagala (2010: 175), 

merupakan kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam 

melaksanakan kegiatan. Menurut Wahab (2009: 52), model merupakan sebuah 

perencanaan pengajaran yang menggambarkan proses yang ditempuh pada proses 

belajar mengajar agar dicapai perubahan spesifik pada perilaku siswa seperti yang 

diharapkan. 

           Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang 

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 



23 
 

 
 

belajar tertentu, yang menggambarkan proses yang ditempuh pada proses belajar 

mengajar. 

2.2.9   Model  Pembelajaran PBL 

           PBL merupakan pembelajaran dengan menghadapkan siswa pada 

permasalahan-permasalahan praktis sebagai pijakan belajar atau dengan kata lain 

siswa belajar melalui permasalahan-permasalahan. Jones, Rasmussen, dan Moffit 

1997 dalam Santrock (2008: 374) menyatakan bahwa PBL lebih menekankan 

pada pemecahan masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dutch 1994 

(Amir 2009: 21) mengemukakan bahwa PBL merupakan model intruksional yang 

menantang siswa belajar untuk belajar, bekerjasama dengan kelompok untuk 

mencari solusi suatu masalah dalam dunia nyata. Menurut Barrow dan Kelson 

dalam Levine (2001), PBL is both a curriculum and process. The curriculum 

consists of carefully selected and designed problems that demand from the learner 

acquisition of critical knowledge, problem solving proficiency, self directed 

learning strategies, and team participation skills. Artinya PBL adalah kurikulum 

dan proses. Kurikulum ini terdiri dari masalah-masalah yang dipilih dan didesain 

dengan hati-hati yang menuntut penguasaan siswa dalam pengetahuan secara 

kritis, kecakapan memecahkan masalah, strategi belajar yang diatur sendiri, dan 

keterampilan berpartisipasi dalam kelompok. 

         Menurut Suharsono 1991 (Wena 2010: 53), kemampuan pemecahan 

masalah sangat penting artinya bagi siswa dan masa depannya. Menurut Gagne 

dalam Mulyasa (2009: 111), jika siswa dihadapkan pada suatu masalah, mereka 

bukan hanya sekedar memecahkan masalah, tetapi belajar sesuatu yang baru. 
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           PBL merupakan model pembelajaran yang berorientasi pada pembelajaran 

konstruktivisme. Slavin 1994 dalam Trianto (2010: 74), menyatakan teori 

pembelajaran konstruksivisme merupakan teori pembelajaran di mana siswa 

benar-benar memahami dan dapat menerapkan pengetahuan, memecahkan 

masalah, menemukan sesuatu untuk dirinya, berusaha mencurahkan ide-ide yang 

dimilikinya. Slavin 1994 dalam Trianto (2010: 75) menyatakan pendekatan 

konstruksivisme dalam pembelajaran menerapkan pembelajaran kooperatif. 

Penerapan pembelajaran kooperatif, karena siswa lebih mudah menemukan dan 

memahami konsep yang sulit apabila mereka dapat saling mendiskusikan masalah 

dengan temannya.  

          Menurut Smith 2005 (Amir 2009: 27), dengan PBL siswa akan mempunyai 

kecakapan memecahan masalah, lebih mudah paham dan mengingat materi yang 

dipelajari, mendapat banyak pengetahuan, siswa dapat berpikir kritis, membangun 

kerjasama, dan dapat memotivasi siswa belajar. Wena (2010: 52) menyatakan 

pembelajaran PBL sangat penting untuk diajarkan kepada siswa. Donalds Woods 

2000 (Amir 2009: 13) menyatakan PBL dapat membantu siswa mempunyai 

kecakapan memecahkan masalah, bekerjasama, dan berkomunikasi.  

           Model PBL mempunyai manfaat. Menurut Hmelo dan Silver (2012), 

problem based learning was designed with five goals to help student, for example 

get construct flexible knowledge, develop effective problem solving skills, develop 

self directed learning skills, become effective collaborators, and become 

motivated to learn. Artinya problem based learning didisain dengan lima tujuan 

untuk membantu siswa seperti membangun pengetahuan dengan fleksibel, 
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mengembangkan keterampilan menyelesaikan permasalahan dengan efektif, 

meningkatkan keterampilan belajar mandiri dengan diarahkan, menjadi orang 

yang bekerjasama yang efektif, menjadi termotivasi untuk belajar. 

   Savole dan Hughes 1994 (Wena 2008: 91) menyatakan bahwa strategi 

belajar berbasis masalah memiliki beberapa karakteristik. Karakteristik PBL yaitu 

belajar dimulai dari suatu masalah, permasalahan yang diberikan harus 

berhubungan dengan dunia nyata siswa, mengorganisasikan pembelajaran di 

seputar permasalahan, bukan di seputar disiplin ilmu, memberikan tanggung 

jawab yang besar dalam membentuk dan menjalankan proses belajar siswa 

sendiri, menggunakan kelompok kecil, menuntut siswa untuk mendemonstrasikan 

yang telah dipelajari dalam bentuk produk atau kinerja. 

2.2.9.1 Tahap Pembelajaran PBL            

             Menurut Fogarty 1997 (Wena 2008: 92), tahap-tahap model belajar 

berbasis masalah yaitu sebagai berikut: 

(1) Menemukan masalah, 

(2) Mendefinisikan masalah, 

(3) Mengumpulkan fakta, 

(4) Menyusun hipotesis, 

(5) Melakukan penyelidikan, 

(6) Menyempurnakan permasalahan yang telah didefinisikan, 

(7) Menyimpulkan alternatif permasalahan yang telah didefinisikan, 

(8) Melakukan pengujian hasil. 
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2.2.9.2 Kelebihan Model Pembelajaran PBL 

             Model PBL mempunyai kelebihan, menurut Yusvy (2012) kelebihan 

model PBL yaitu: 

(1) Membuat siswa selalu aktif dalam pembelajaran, 

(2) Membantu siswa untuk mempelajari bagaimana cara untuk mentransfer 

pengetahuan mereka kedalam masalah dunia nyata, 

2.2.9.3 Kelemahan Model Pembelajaran PBL 

            Model PBL mempunyai kekurangan, menurut Yusvy (2012) kekurangan 

model PBL yaitu: 

(1) Kurang nyaman dengan cara belajar sendiri dalam pemecahan masalah. 

(2) Elly (2011) menyatakan kekurangan model PBL yaitu memerlukan banyak 

waktu yang harus diselesaikan untukmenyelesaikan masalah. 

2.2.10 Karakter Siswa SD 

           Usia siswa SD berkisar antara 7-12 tahun. Menurut Piaget 1986 dalam 

Suparwoto dkk (2007: 85), siswa SD berada pada tahap operasional konkret. Pada 

usia ini, anak sudah memahami hubungan fungsional, karena mereka sudah 

menguji coba suatu permasalahan. Siswa dapat menggunakan prinsip ilmiah 

sederhana, mempergunakan hubungan sebab akibat (Iskandar 2001: 28).    

2.2.11 Pengertian Efektivitas 

           Efektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Suharso dan Retnoningsih 

2005: 127), berarti ada efeknya atau pengaruhnya. Efektivitas secara umum 

menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu 

ditentukan. Efektivitas menurut Hidayat 1986 dalam Danfar (2009), adalah suatu 

ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) 
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telah tercapai. Di mana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi 

efektivitasnya.  

          Dari beberapa pengertian di atas, efektivitas adalah seberapa jauh tujuan 

dan target tercapai. Pada penelitian ini yang dimaksud efektivitas adalah 

tercapainya tujuan pembelajaran IPA materi Daur Air, jika pada proses 

pembelajaran IPA menggunakan model PBL.    

 

2.3 Kerangka Berpikir 

 Salah satu mata pelajaran yang diajarkan di SD yaitu IPA. IPA termasuk 

mata pelajaran penting. Namun, pada kenyataannya hasil belajar siswa masih 

rendah, dibuktikan dengan rendahnya nilai mata pelajaran IPA pada siswa kelas V 

SD Negeri Adiwerna 04 dan 05, terutama pada materi Daur Air. Rendahya nilai 

IPA pada materi Daur Air, disebabkan guru hanya menggunakan metode ceramah 

pada pembelajaran IPA. Penggunaan metode ceramah menyebabkan siswa merasa 

jenuh dan tidak aktif. Siswa hanya sebagai objek bukan subjek belajar, sehingga 

aktivitas dan hasil belajar siswa rendah. Untuk meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa, guru dituntut mampu menciptakan suasana belajar yang efektif. 

           Suasana belajar IPA yang efektif, perlu dukungan dari semua komponen 

seperti guru harus menguasai materi, penggunaan metode pembelajaran yang 

tepat, pengelolaan kelas yang efektif, penggunaan media, dan model pembelajaran 

yang bervariasi. Model pembelajaran PBL dapat digunakan agar pembelajaran 

IPA lebih bervariasi. PBL tepat sebagai alternatif model pembelajaran IPA karena 

sesuai dengan karakter siswa kelas V SD, yaitu berada pada tahap operasional 

konkret, sudah dapat membentuk dan menggunakan keterhubungan aturan-aturan, 
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prinsip ilmiah sederhana, menggunakan sebab akibat, mampu membentuk 

hipotesis, melakukan penyelidikan atau penelitian terkontrol, dan dapat 

menghubungkan bukti dengan teori.  

           Penerapan  model pembelajaran PBL diharapkan efektif meningkatkan 

hasil belajar IPA pada siswa kelas V SD Adiwerna 04 karena tahap pembelajaran 

PBL sesuai dengan pembelajaran konstruksivisme yang merupakan pembelajaran 

yang lebih melibatkan siswa. Setiap tahap pembelajaran PBL dapat memacu siswa 

belajar dan memperoleh informasi secara mandiri, seperti pada tahap pencarian 

informasi dan penyelidikan, sehingga perolehan informasi secara langsung dapat 

memperkaya pengetahuan siswa. PBL diharapkan efektif meningkatkan aktivitas 

belajar siswa karena proses pemecahan suatu masalah secara kelompok, yang 

merupakan ciri PBL dapat membuat siswa lebih aktif bertanya, bekerjasama, 

berdiskusi, memecahkan masalah, membuat laporan, dan mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok. Dilihat dari tahap pembelajaran PBL, siswa lebih berperan 

sebagai subjek belajar karena guru hanya membimbing dan memfasilitasi, 

sehingga siswa dapat lebih aktif dan kreatif.    

         Jadi, penggunaan model pembelajaran PBL diharapkan efektif 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa materi Daur Air mata pelajaran 

IPA pada kelas V di SD Negeri Adiwerna 04. 

 

2.4 Hipotesis 

               Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 
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pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan 

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

melalui pengumpulan data (Sugiyono 2011: 96). Mengacu pada landasan teori dan 

kerangka berpikir, maka diajukan hipotesis sebagai berikut: 

(1) Hipotesis Statistik 

Ho: Tidak ada perbedaan hasil belajar yang signifikan antara siswa kelas  

V SD yang memperoleh pembelajaran materi Daur Air dengan 

menggunakan model pembelajaran PBL dan yang mendapat 

pembelajaran dengan metode ceramah.  

Ho: μ  = μ  

Ha: Ada perbedaan hasil belajar yang signifikan antara siswa kelas V SD 

yang memperoleh pembelajaran materi Daur Air dengan 

menggunakan model pembelajaran PBL dan yang mendapat 

pembelajaran dengan metode ceramah. 

Ho: μ   μ  

(2) Hipotesis Tindakan 

             Hipotesis tindakannya yaitu dengan penggunaan model pembelajaran 

PBL dalam pembelajaran IPA materi Daur Air, akan terjadi peningkatan 

aktivitas belajar siswa kelas V SD Negeri Adiwerna 04 Kabupaten Tegal. 
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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Metode Penelitian 

           Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian   

kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen. Metode kuantitatif adalah metode 

penelitian yang data penelitiannya berupa angka-angka dan analisisnya 

menggunakan statistik, yang telah memenuhi kaidah ilmiah yaitu kongkret, 

objektif, terukur, rasional, dan sistematis (Sugiyono 2011: 7). Penelitian 

aksperimen adalah suatu penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel 

tertentu terhadap variabel yang lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat 

(Riduwan 2010: 50). Data yang diperoleh berupa data kuantitatif dan data 

kualitatif. Data kuantitatif berupa data nilai hasil belajar siswa pada kelompok 

kontrol dan kelompok eksperimen. Data kualitatif berupa data hasil pengamatan 

terhadap aktivitas belajar siswa pada kelompok eksperimen. Data tersebut akan 

diolah secara kuantitatif. 

  

3.2 Waktu dan Tempat 

             Penelitian ini dilakukan selama enam bulan yang dimulai bulan Desember  

2012 hingga Mei 2012 di SD Negeri Adiwerna 04 dan 05 Kecamatan Adiwerna 

Kabupaten Tegal. Pelaksanaan pembelajaran kelompok kontrol di kelas V SD 

Negeri Adiwerna 05 Kabupaten Tegal. Pelaksanaan pembelajaran pertemuan 

pertama di kelompok kontrol dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 
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pada jam ke 1 dan ke 2. Pelaksanaan pembelajaran pertemuan kedua di kelompok 

kontrol dilaksanakan pada hari Rabu  tanggal 16 Mei 2012 pada jam ke 1 dan ke 

2. Pengambilan data berupa nilai hasil belajar di kelas kontrol dilaksanakan pada 

hari Rabu tanggal 16 Mei 2012 pada jam ke 3.  

           Pelaksanaan pembelajaran kelas eksperimen di kelas V SD Negeri 

Adiwerna 04. Pelaksanaan pembelajaran pertemuan pertama di kelompok 

eksperimen dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 pada jam ke 1 dan 

ke 2. Pelaksanaan pembelajaran pertemuan kedua di kelompok eksperimen 

dilaksanakan pada hari Rabu  tanggal 23 Mei 2012 pada jam ke 1 dan ke 2. 

Pengambilan data berupa nilai hasil belajar setelah diberikan perlakuan berupa 

pembelajaran IPA menggunakan model PBL di kelas eksperimen dilaksanakan 

pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 pada jam ke 3. 

  

3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi dan sampel digunakan sebagai sumber data. Populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik simpulan (Sugiyono 2011: 61). Pengertian sampel menurut Sugiyono 

(2011: 81), adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut, artinya bahwa bagian wakil dari populasi yang dijadikan 

sebagai subjek penelitian.  
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 3.3.1 Populasi 

            Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik simpulan. Artinya, semua simpulan yang ditarik 

dari sampel atau bagian/unit dapat dikenakan kepada seluruh wilayah tersebut, 

sebagai simpulan umum  (Sugiyono 2011: 61).  

         Populasi dalam penelitian ini yaitu sebanyak 76 siswa yang terdiri dari 37 

siswa kelas V SD Negeri Adiwerna 04 dan 39 siswa kelas V SD Negeri Adiwerna 

05. Alasan penentuan tempat tersebut sebagai populasi yaitu karena keduanya 

berada dalam satu daerah binaan, berada pada lingkungan yang sama, kedua SD 

tersebut sama-sama mempunyai akreditasi B, sehingga memiliki karakteristik 

yang hampir sama. Selain itu, di sekolah tersebut guru belum pernah 

menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL). Data 

populasi selengkapnya ada pada lampiran 3. 

3.3.2 Sampel 

          Menurut Sugiyono (2011: 81), sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, artinya bahwa bagian wakil dari 

populasi yang dijadikan sebagai subjek penelitian. Teknik pengambilan sampel 

pada penelitian ini menggunakan simple random sampling. Simple random 

sampling  ialah cara pengambilan sampel dari anggota populasi yang dianggap 

homogen dengan cara acak tanpa memperhatikan strata (tingkatan) dalam anggota 

populasi tersebut (Riduwan 2010: 12). Pengambilan sampel secara random dapat 

dilakukan dengan bilangan random, komputer, atau dengan undian (Sugiyono 

2011: 91). Dalam penelitian ini, penentuan kelompok kontrol dan kelompok 
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eksperimen serta pengambilan sampel dilakukan dengan sistem undian agar setiap 

kelas mempunyai kesempatan untuk menjadi sampel. Penentuan kelompok 

kontrol dan kelompok eksperimen, tekniknya dengan mengundi gulungan kertas 

yang di dalamnya tertulis SD Negeri Adiwerna 04 dan 05 Kabupaten Tegal, 

sehingga didapatkan satu kelompok eksperimen dan satu kelompok kontrol. Kelas 

kontrol yang terpilih yaitu siswa kelas V SD Negeri Adiwerna 05, sedangkan 

kelas ekperimen yaitu siswa kelas V SD Negeri Adiwerna 04. Setelah kelas 

kontrol dan kelas eksperimen terbentuk, dilanjutkan pengambilan sampel di kelas 

kontrol dan eksperimen.     

           Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan tabel Krejcie 

dan taraf kesalahan 5% (Purwanto dan Sulistyastuti 2007: 42). Dari jumlah 

populasi 76 siswa, diperoleh sampel sebanyak 66 siswa. Sampel pada kelas 

eksperimen yaitu: 

37
76  66 32 

           Jumlah sampel pada kelas kontrol yaitu: 

39
76 66 34 

(Purwanto dan Sulistyastuti 2007: 43).  

            Jadi, kelas kontrol dengan populasi 39 siswa, diperoleh anggota sampel 34 

siswa, sedangkan di kelas eksperimen dengan populasi 37 siswa diperoleh 32 

anggota sampel. Siswa yang dijadikan sampel diambil dengan cara seperti sistem 

arisan, di mana setiap siswa diberi nomor pada gulungan kertas. Gulungan kertas 

dikocok seperti arisan sampai memperoleh 34 siswa pada kelas kontrol dan 32 
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siswa pada kelas eksperimen. Data sampel selengkapnya ada pada lampiran 4 dan 

5. 

 

3.4 Desain Eksperimen 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan tipe true 

experimental design, karena terdapat 1 kelas yang digunakan sebagai  kelompok 

kontrol dan 1 kelas sebagai kelompok eksperimen yang diambil secara acak dari 

populasi (Sugiyono 2011: 75). Pada penelitian ini kelompok eksperimen yaitu 

kelas yang siswanya mendapat perlakuan berupa penggunaan model pembelajaran 

PBL pada pembelajaran IPA di kelas V sekolah dasar, sedangkan kelompok 

kontrol yaitu kelas yang siswanya tidak mendapat perlakuan. Kelompok kontrol 

yaitu siswa kelas V SD Negeri Adiwerna 05 dan kelompok eksperimen yaitu 

siswa kelas V SD Negeri Adiwerna 04. Penelitian ini merupakan penelitian post 

test only control design, karena hanya menggunakan pos tes untuk memperoleh 

data nilai hasil belajar siswa untuk menentukan tingkat signifikansi perbedaan 

antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.  Desain penelitian dengan 

menggunakan  post test only control design digambarkan sebagai berikut: 

R               (X)            O  

R                                 O  

Keterangan: 

R               : Kelompok pertama yang dipilih secara random   

R               : Kelompok kedua yang dipilih secara random   

X                : Treatment atau perlakuan 

 O               : Hasil penilaian kelompok pertama setelah mendapat perlakuan 
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 O               : Hasil penilaian kelompok kedua tanpa perlakuan. 

(Purwanto dan Sulistyastuti 2007:89) 

           Kelompok pertama R ) yang diberi perlakuan disebut kelompok 

eksperimen, yang dalam penelitian ini yang menjadi kelompok eksperimen yaitu 

siswa kelas V SD Negeri Adiwerna 04. Kelompok  kedua R  yang tidak diberi 

perlakuan disebut kelompok kontrol, yang dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 

V SD Negeri Adiwerna 05. Treatment (X) pada penelitian ini yaitu penerapan 

model pembelajaran PBL. Pengaruh adanya perlakuan (O  dan O  ) dalam 

penelitian ini yaitu nilai pos tes kedua kelompok. Nilai hasil belajar kedua 

kelompok kemudian dihitung rata-rata nilai kemudian dianalisis dengan uji beda, 

untuk mendapatkan tingkat signifikan perbedaan antara kelompok kotrol dan 

kelompok eksperimen (Sugiyono 2011: 76).  Uji beda nilai hasil belajar siswa 

menggunakan  uji t, dengan syarat data nilai hasil belajar berdistribusi normal dan 

homogen. Jika data nilai hasil belajar siswa tidak normal dan tidak homogen, uji 

beda  menggunakan uji U Mann Whitney.  Jika hasil dari uji beda kedua kelompok 

menunjukkan signifikan, maka dapat dikatakan perlakuan mempunyai pengaruh 

(Purwanto dan Sulistyastuti 2007: 90). 

 

3.5 Variabel Penelitian 

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

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2011: 38). Variabel 

yang jelas dapat memberikan gambaran data atau informasi yang diperlukan 
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untuk memecahkan masalah. Variabel dalam penelitian ini yaitu variabel terikat 

dan bebas. 

3.5.1 Variabel Terikat 

            Variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi variabel bebas (Purwanto 

dan Sulistyastuti 2007: 17). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat 

yaitu aktivitas dan hasil belajar IPA pada materi Daur Air siswa kelas V SD 

Negeri Adiwerna 04 Kabupaten Tegal. 

3.5.2 Variabel Bebas 

Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau variabel 

penyebab berubahnya variabel terikat (Purwanto dan Sulistyastuti 2007: 17). 

Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu model pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL). 

  

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

             Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan eleh peneliti 

untuk memgumpulkan data yang dapat dilakukan dengan menggunakan angket, 

wawancara, pengamatan, tes, dan dokumentasi (Riduwan 2010: 69). Teknik 

pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dokumentasi, tes, dan observasi. 

3.6.1 Dokumentasi 

           Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian, meliputi buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, 

foto-foto, film dokumenter, dan data yang relevan dengan penelitian (Riduwan 

2010: 77). Pada peneltian ini dokumentasi digunakan untuk memperoleh daftar 

nama siswa kelas V SD Negeri Adiwerna 04 dan  05 Kabupaten Tegal.  
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3.6.2 Tes 

           Tes digunakan sebagai instrumen pengumpul data yang berupa serangkaian 

pertanyaan (Riduwan 2010:76). Pada penelitian ini teknik tes digunakan untuk 

mengumpulkan data hasil belajar siswa. Dalam hal ini, jenis tes yang digunakan 

berdasarkan tahapan/waktu pembelajarannya yakni pre tes dan pos tes. Pre tes 

digunakan untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum mendapat 

pembelajaran, sedangkan pos tes digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa 

setelah mendapat pembelajaran. 

3.6.3 Observasi 

           Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek 

penelitian bersifat perilaku, tindakan manusia, fenomena alam, proses kerja, dan 

penggunaan responden kecil (Riduwan 2010: 76). Pada penelitian ini, teknik 

observasi digunakan untuk memperoleh data aktivitas belajar siswa. Teknik yang 

digunakan yakni teknik observasi nonpartisipan terstruktur. Observasi 

nonpartisipan terstruktur yaitu pengamat tidak terlibat, hanya sebagai pengamat 

dan apa yang akan diamati telah dirancang secara sistematis (Sugiyono 2011: 

145). Dalam hal ini, yang diamati yaitu aktivitas siswa selama mengikuti 

pembelajaran dengan menggunakan model PBL dengan instrumen yang sudah 

disediakan.  

 

3.7 Instrumen Penelitian 

            Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

data (Riduwan 2010: 77). Pada penelitian ini, instrumen disesuaikan dengan 
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teknik pengumpulan data yang terdiri dari instrumen untuk dokumentasi, tes, dan 

observasi.  

3.7.1 Dokementasi  

Dokumentasi diperoleh langsung dari tempat penelitian. Untuk penelitian 

ini, dokumentasi berupa daftar nama siswa kelas V SD Negeri Adiwerna 04 dan  

05 Kabupaten Tegal. Adapun daftar nama siswa kelas V SD Negeri  Adiwerna 04 

dan 05 Kabupaten Tegal terdapat pada lampiran 1 dan 2. 

3.7.2 Tes  

Tes digunakan sebagai alat pengumpul data yang berupa serangkaian 

pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur pengetahuan yang 

dimiliki oleh individu (Riduwan 2010: 76). Pada penelitian ini, instrumen tes 

berbentuk pilihan ganda dengan jumlah instrumen 20 butir dengan empat 

alternatif jawaban. Penghitungan skor menggunakan cara tanpa denda yaitu setiap 

soal mempunyai skor 1 jika jawaban benar dan skor 0 jika salah, dengan jumlah 

skor yang diperoleh sama dengan jawaban yang benar (Arikunto 2009: 172), 

sehingga maksimal skor yang didapat yaitu 20 dengan waktu pengerjaan selama 

20 menit. Untuk menghasilkan nilai akhir dihitung dengan rumus jumlah skor 

yang diperoleh dibagi skor maksimal yaitu 20 dikali 100. Instrumen tes dikerjakan 

siswa setelah dua kali pertemuan pembelajaran, baik di kelas kontrol maupun di 

kelas eksperimen. Adapun kisi-kisi dan soal tes terdapat pada lampiran 22 dan 23.  

            Instrumen tes yang akan digunakan harus memiliki validitas dan 

reliabilitas yang memenuhi syarat (Sugiyono 2011: 103). Oleh karenanya, 

diperlukan uji validitas dan reliabilitas instrumen. 
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3.7.3 Observasi 

           Observasi pada penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data 

aktivitas belajar siswa yang proses belajarnya menggunakan model PBL yaitu 

siswa kelas V SD Negeri Adiwerna 04 Kabupaten Tegal. Instrumen observasi 

dibuat berdasarkan kriteria aktivitas siswa dalam pembelajaran yang 

menggunakan model PBL dengan delapan aktivitas yang diamati. Penilaian setiap 

aktivitas disesuaikan dengan deskriptor. Setiap aktivitas terdiri dari empat 

deskriptor. Setiap deskriptor yang tampak pada siswa diberi nilai 1, jadi setiap 

aktivitas skor maksimal yang diperoleh siswa yaitu 4. Untuk menghasilkan skor 

aktivitas siswa, menggunakan rumus jumlah skor yang diperoleh dibagi skor 

maksimal dikali 100. Cara menghitung persentase keaktifan siswa berdasarkan 

lembar pengamatan untuk setiap pertemuan yaitu: 

Persentasi = S   
S  

 × 100%  

(Yonny dkk 2010: 176) 

           Dengan kriteria persentasi aktivitas siswa yaitu:   

(1) 0% - 24,99%      : Keaktifan siswa rendah 

(2) 25% - 49,99%    : Keaktifan siswa sedang 

(3) 50% - 74,99%    : Keaktifan siswa tinggi 

(4) 75%  - 100%      : Keaktifan siswa sangat tinggi 

Yonny dkk (2010: 175) 

         Jadi, penggunaan model PBL dikatakan efektif untuk meningkatkan 

aktivitas belajar siswa kelas V pada materi Daur Air jika memenuhi indikator 

keberhasilan yaitu: 

(1) Kehadiran siswa minimal 75%. 
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(2) Rata-rata skor aktivitas siswa minimal 75. 

(3) Persentase aktivitas belajar siswa minimal 75% dengan kriteria sangat 

tinggi. 

             Adapun bentuk lembar pengamatan aktivitas belajar siswa dengan 

menggunakan model PBL terdapat pada lampiran 7 dan deskriptor pedoman 

penilaian aktivitas siswa terdapat pada lampiran 8. 

 

3.8 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

           Uji validitas digunakan untuk mendapatkan data yang  valid. Valid berarti 

instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur 

(Sugiyono 2011: 121). Validitas instrumen yang berupa soal-soal harus memenuhi 

validitas isi dan validitas konstruk (Sugiyono 2011: 123). Pengertian reliabilitas 

berhubungan dengan masalah ketetapan hasil tes (Arikunto 2009: 86). Instrumen 

yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk 

mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono 2011: 

121). 

3.8.1 Uji Validitas 

Arikunto 1995 (Riduwan 2010: 97) menyatakan yang dimaksud validitas 

adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keadaan atau kesahihan suatu alat 

ukur dalam penelitian ini berupa tes. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang 

digunakan untuk mendapatkan data  itu, valid. Valid berarti instrumen tersebut 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono 2011: 

121). Validitas instrumen yang berupa tes harus memenuhi validitas isi dan 

validitas konstruk (Sugiyono 2011: 123). 
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3.8.1.1 Uji Validitas Isi 

           Sebelum soal-soal diujicobakan, perlu dilakukan pengujian validitas isi. 

Validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan 

materi pelajaran yang telah diajarkan dengan dikonsultasikan dengan ahlinya 

(Sugiyono 2011: 129). Sebuah tes dikatakan validitas isi, jika mengukur tujuan 

khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan 

(Arikunto 2009: 67). Validitas isi dilakukan oleh dua orang penilai ahli, yaitu 

pembimbing skripsi. Pengujian validitas isi dilakukan dengan menggunakan 

lembar validasi. Soal yang diuji validitas isinya berjumlah 40 butir soal. Adapun 

kisi-kisi dan soal yang diujicobakan terdapat pada lampiran 12 dan 13, dan lembar 

validasi ada pada lampiran 14. 

3.8.1.2 Uji Validitas Konstruk 

            Setelah soal-soal dinyatakan valid dari segi isi, selanjutya diuji validitas 

konstruk dengan cara melakukan uji coba soal dan setelah data hasil uji coba 

diperoleh, dianalisis dengan analisis faktor (Sugiyono 2011: 125). Sebuah tes 

dikatakan memiliki validitas konstruk, jika setiap butir soal tersebut mengukur 

setiap aspek berpikir yang terdapat pada tujuan intsruksional khusus (Arikunto 

2009: 67). Pada penelitian ini setelah data nilai hasil uji coba didapat dan 

ditabulasikan, dilakukan uji validitas konstruk yang dilakukan dengan analisis 

faktor, yaitu dengan mengorelasikan antar skor item instrumen dengan rumus 

Pearson Product Moment. Rumus tersebut yaitu: 

  =  ∑ XY ∑ X . ∑ Y

.∑ X . .∑ Y ∑ Y
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Di mana: 

  : Koefisien korelasi 

∑       : Jumlah skor item 

∑       : Jumlah skor total (seluruh item) 

           : Jumlah responden 

Selanjutnya dihitung dengan uji-t dengan rumus: 

t  = √
√

 

Di mana: 

t             : Nilai t  

r             : Koefisien korelasi hasil r  

n            : Jumlah responden. 

          Kaidah keputusan yaitu, jika  t  t  berarti valid dan jika  

t t  berarti tidak valid (Riduwan 2010: 98). Cara penghitungan 

validitas konstruk pada penelitian ini menggunakan program SPSS versi 13 

(Triton 2006: 249). 

 

 3.8.2 Uji Reliabilitas Instrumen 

             Untuk menguji reliabilitas instrumen peneliti menggunakan rumus KR 21. 

Cara  penghitungannya yaitu dengan rumus sebagai berikut:   

 = {1-  } 

Di mana: 

K     : Jumlah item dalam instrumen 

M           : Mean skor total 
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          : Varians total 

(Sugiyono 2011: 361)  

          Taraf signifikansi yang digunakan α  = 5%. Jika r  > r , maka 

perangkat tes dikatakan reliabel (Sugiyono 2009: 361). Pada penelitian ini 

penghitungan reliabilitas instrumen dengan bantuan program SPSS versi 13 

dengan menggunakan corrected item total corelation (Triton 2006: 257). 

 

3.9 Uji Kemampuan Awal Siswa 

          Kemampuan awal siswa dapat diketahui dengan uji kesamaan rata-rata 

dengan melakukan pre tes kapada siswa kelas V SD Negeri Adiwerna 04 dan 05 

Kabupaten Tegal. Hasil pre tes dianalisis menggunakan kesamaan rata-rata 

dengan menghitung rata-rata nilai hasil pre tes. Jika rata-rata nilai pre tes kedua 

kelas dari kedua SD sama atau mempunyai selisih rata-rata kedua kelompok tidak 

jauh, maka penelitian dapat dilanjutkan. Jika hasil perhitungan menunjukkan 

selisih rata-rata yang jauh antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, 

maka penelitian tidak bisa dilakukan. Hal ini karena kedua kelompok mempunyai 

kemampuan awal yang berbeda jauh. 

 

3.10 Metode Analisis Data 

  Metode analisis data digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan 

pengujian hipotesis diajukan (Riduwan 2010: 12). Pada penelitian ini metode 

analisis data yang digunakan yaitu uji pra syarat analisis yang terdiri dari uji 

normalitas dan uji homogenitas data, uji t jika normal dan homogen, atau dengan 
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U Mann Whitney jika tidak normal dan homogen. Metode yang digunakan untuk 

menganalisis hasil pengamatan aktivitas siswa selama belajar IPA menggunakan 

model PBL yaitu dengan cara nilai hasil aktivitas siswa dibandingkan dengan 

indikator keberhasilan. 

3.10.1 Deskripsi Data 

          Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif dan  

kualitatif. Data kuantitatif berupa hasil pengukuran variabel menggunakan 

instrumen, sedangkan data kualitatif berupa dokumen pribadi, catatan lapangan, 

ucapan, dan tindakan responden, dan dokumen lain (Sugiyono 2011: 15). Pada 

penelitian ini, data kuantitatif berupa nilai hasil pos tes siswa dan untuk data 

kualitatifnya berupa nilai hasil pengamatan aktivitas belajar siswa pada saat 

proses pembelajaran IPA dengan menggunakan model PBL. 

 

3.10.2 Uji Prasyarat Analisis 

          Uji pra syarat analisis dilakukan jika penelitian menggunakan analisis 

parametik (Riduwan 2010: 119). Uji pra syarat analisis terdiri dari uji normalitas 

dan  homogenitas data. 

3.10.2.1 Uji Normalitas Data 

            Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui data hasil penelitian 

beristribusi normal atau tidak. Langkah-langkah Uji normalitas data yang 

menggunakan Chi Kuadrat yaitu: 

Langkah 1. Mencari skor terbesar dan terkecil. 

Langkah 2. Mencari Rentangan data (R). 

                   R= Skor terbesar – Skor terkecil. 
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Langkah 3. Mencari banyaknya kelas (BK). 

                   BK = 1+ 3,3 log n (rumus Sturgess) 

                   n     = Jumlah data 

Langkah 4. Mencari nilai panjang kelas (i) 

                    I =  

Langkah 5. Membuat tabulasi dengan tabel penolong. 

Langkah 6. Mencari rata-rata (mean). 

 = ∑  

Langkah 7. Mencari simpangan baku (standar deviasi) 

                   S = ∑ ∑  

Langkah 8. Membuat daftar frekuensi yang diharapkan dengan cara: 

(1) Menentukan batas kelas, yaitu angka skor kiri kelas interval pertama 

dikurangi 0,5 dan kemudian angka skor-skor kanan kelas interval 

ditambah 0,5, 

(2) Mencari nilai Z-score untuk batas kelas interval dengan rumus: 

Z =  , 

(3) Mencari luas 0-Z dari Tabel Kurve Normal dari 0-Z dengan 

menggunakan angka-angka untuk batas kelas, 

(4) Mencari luas tiap kelas interval dengan cara mengurangkan angka-angka-

angka 0-Z yaitu angka baris pertama dikurangi baris kedua dikurangi 

baris ketiga dan begitu seterusnya, kecuali untuk angka yang berbeda 

pada baris paling tengah ditambahkan dengan angka pada baris 

berikutnya, 
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(5) Mencari frekuensi yang diharapkan (fe) dengan cara mengalikan luas tiap 

interval dengan jumlah responden. 

Langkah 9. Mencari chi-kuadrat hitung χ    

        χ  = ∑  

Langkah 10. Membandingkan   χ   dengan χ   

            Kriteria pengujian dengan chi-kuadrat yaitu jika  χ     ≤  χ   maka 

data berdistribusi normal dan jika  χ     χ , maka data berdistribusi 

tidak normal (Riduwan 2010: 121). Pada penelitian ini, uji normalitas data 

menggunakan program SPSS versi 13, melalui uji lilliefors (Triton 2006: 77). 

 

3.10.2.2  Uji Homogenitas 

            Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui data hasil penelitian berasal 

dari varians yang sama atau tidak. Metode yang digunakan dalam uji homogenitas 

yaitu metode Bartlet. Langkah-langkah metode Bartlet sebagai berikut: 

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

(2) Menghitung varians gabungan dari kedua kelompok, 

Rumus yang digunakan: 

S =  

(3) Menghitung Log S, 

(4) Menghitung nilai B. Rumus yang digunakan: 

B = (Log S) X ∑ 1 , 
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(5) Menghitung nilai  , rumus yang digunakan: 

= (log 10) X (B-∑ dk Log S , 

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

kebebasan (dk) = k-1, selanjutnya cari pada tabel chi-kuadrat didapat 

harga χ . Kriteria keputusan jika  χ   ≤ χ , maka data 

homogen. 

(Riduwan 2010: 119).  

            Pada penelitian ini cara menghitung homegenitas data menggunakan 

program SPSS versi 13 (Triton 2006: 84). 

  

3.11 Analisis Akhir 

Analisis akhir dilakukan setelah seluruh data terkumpul. Pada penelitian 

ini analisis akhir berupa analisis hasil belajar dan aktivitas belajar siswa. Hasil 

belajar dianalisis menggunakan statistik, sedangkan untuk peningkatan aktivitas 

menggunakan indikator keberhasilan. 

3.11.1 Analisis Hasil Belajar 

         Analisis data akhir yaitu menguji hasil belajar IPA materi Daur Air dari 

kedua kelompok setelah masing-masing memperoleh perlakuan. Guna uji t yaitu 

untuk menguji kemampuan generalisasi (signifikansi hasil penelitian yang berupa 

perbandingan keadaan variabel dari rata-rata dua sampel). Kedua variabel 
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merupakan dua variabel yang tidak berkorelasi, sehingga menggunakan rumus 

polled varians. Berikut  rumus uji t (polled varians): 

t = 
S S

 

Keterangan: 

x                  : Nilai rata-rata kelompok eksperimen 

x                : Nilai rata-rata kelompok kontrol 

n                : Jumlah subjek kelompok eksperimen 

n                : Jumlah subjek kelompok kontrol 

S              : Varians kelompok eksperimen 

S                : Varians kelompok kontrol 

(Sugiyono 2009: 138).  

          Pada penelitian ini, cara menghitung uji t menggunakan program SPSS 

versi 13. Analisis akhir untuk data yang berdistribusi tidak normal menggunakan 

uji U Mann Whitney (Sugiyono 2011: 153). Rumus uji U Mann Whitney yaitu: 

U  = n n +  ─ R  dan 

U  = n n +  ─ R  

Di mana : 

n      : Jumlah sampel 1 

n            : Jumlah sampel 2 

U            : Jumlah peringkat 1 

U            : Jumlah peringkat 2 

R            : Jumlah rangking pada sampel n  
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R            : Jumlah rangking pada sampel n  

Riduwan (2010: 153) 

              Cara penghitungan uji U Mann Whitney menggunakan program SPSS 

versi 13. 

3.11.2 Analisis Aktivitas Belajar 

            Cara menghitung persentase keaktifan siswa berdasarkan lembar 

pengamatan untuk setiap pertemuan yaitu: 

Persentase = S   
S  

 × 100% 

Yonny dkk (2010: 176) 

           Kriteria keaktifan siswa yaitu:   

(5) 0% - 24,99%      : Keaktifan siswa rendah 

(6) 25% - 49,99%    : Keaktifan siswa sedang 

(7) 50% - 74,99%    : Keaktifan siswa tinggi 

(8) 75%  - 100%      : Keaktifan siswa sangat tinggi 

(Yonny dkk 2010: 175) 

           Penggunaan model PBL dikatakan efektif untuk meningkatkan aktivitas 

belajar siswa kelas V pada materi Daur Air  jika memenuhi indikator keberhasilan 

aktivitas belajar siswa yaitu:  

(1) Kehadiran siswa minimal 75%. 

(2) Rata-rata skor aktivitas siswa minimal 75. 

(3) Persentase aktivitas belajar siswa minimal 75% dengan kriteria sangat 

tinggi. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Hasil Penelitian 

           Hasil penelitian yang akan dipaparkan  terdiri dari data kondisi awal, 

deskripsi data, uji pra syarat dan uji analisis akhir. Hasil penelitian kondisi awal 

terdiri dari uji validitas dan reliabilitas instrumen, serta uji kemampuan awal. 

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan berikut ini. 

4.1.1 Hasil Penelitian Data Kondisi Awal 

          Hasil penelitian data kondisi awal terdiri dari uji validitas dan reliabilitas 

instrumen, serta uji kemampuan awal dengan menggunakan uji kesamaan rata-rata 

nilai hasil pre tes.   

4.1.1.1 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

           Instrumen yang digunakan untuk penelitian harus valid dan reliabel. 

Instrumen yang valid berarti dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur (Sugiyono 2011: 121). Pengertian reliabilitas berhubungan 

dengan masalah ketetapan hasil tes (Arikunto 2009: 86). Instrumen yang reliabel 

adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang 

sama akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono 2011: 121). 

4.1.1.1.1 Uji Validitas  

            Validitas instrumen yang berupa soal-soal harus memenuhi validitas isi 

dan validitas konstruk (Sugiyono 2011: 121). Hasil uji validitas isi dan konstruk 

dapat dilihat berikut ini.  
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4.1.1.1.1.1 Validitas Isi 

           Sebelum soal-soal diujicobakan, perlu dilakukan pengujian validitas isi. 

Validitas isi dilakukan oleh dua orang penilai ahli, yaitu pembimbing skripsi yang 

bernama Mur Fatimah, S.Pd M.Pd sebagai pembimbing I dan Drs. Teguh 

Supriyanto, M.Pd sebagai pembimbing II. Validitas isi dilakukan dengan 

membandingkan butir soal dengan kisi-kisi soal yang telah dibuat. Terdapat 40 

soal yang dirancang dengan sistem paralel. Jadi, terdapat 20 pasang soal yang 

setara tingkat kesukaran, struktur, materi, dan indikator soalnya. Pengujian 

validitas isi berkaitan dengan bentuk, struktur, dan bahasa yang digunakan dalam 

soal. Pengujian validitas isi dilakukan dengan menggunakan lembar validasi. 

Adapun lembar validasi ada pada lampiran 14. Soal yang berjumlah 40 telah 

divalidasi kedua penguji pada tanggal 9 April 2012. Dengan demikian, 40 soal 

tersebut dikatakan mampu mengukur tujuan khusus materi Daur Air dan isi 

pelajaran yang telah diberikan (Arikunto 2009: 67), dan soal tersebut boleh 

diujicobakan.  

4.1.1.1.1.2 Validitas Konstruk 

            Setelah soal valid dari segi isi, soal tersebut diujicobakan pada siswa kelas 

VI SD Negeri Adiwerna 04 Kabupaten Tegal pada tanggal 11 April 2012. Ujicoba 

dilakukan di kelas VI, dengan pertimbangan mereka sudah pernah mendapatkan 

materi Daur Air saat mereka duduk di kelas V. Setelah data nilai hasil uji coba 

diperoleh, dilakukan uji validitas konstruk. Uji validitas konstruk menggunakan 

analisis faktor, yaitu dengan mengorelasikan antarskor item instrumen dengan 

rumus Pearson Product Moment. Pada penelitian ini, penghitungan validitas 
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konstruk menggunakan program SPSS versi 13. Butir soal yang valid dan yang 

tidak dapat dilihat pada tabel 4.1.   

4.1 Tabel Soal yang Valid dan Tidak Valid 

 Valid Tidak Valid 

Butir Soal 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 

38, 39, 40 

4, 9, 10, 11, 18, 27, 31, 36 

Jumlah 32 8 

 

             Dari 32 soal yang valid berasal dari 20 soal paralel, sehingga tidak perlu 

membuat soal lagi, karena sudah memenuhi kuota. Adapun out put hasil uji 

validitas konstruk dengan menggunakan program SPSS 13 dapat dilihat 

selengkapnya pada lampiran 15.  

4.1.1.2 Uji Reliabilitas Instrumen 

             Setelah diperoleh hasil validitas konstruk soal, dilanjutkan uji reliabilitas. 

Untuk menguji reliabilitas instrumen peneliti menggunakan rumus KR 21 dengan 

bantuan program SPSS versi 13. Hanya 32 soal yang valid saja yang dihitung 

reliabititasnya. Untuk mengetahui tingkat reliabilitas secara keseluruhan jumlah 

soal, dapat dilihat dari nilai  r    pada alpha cronbach (Triton 2006: 260). 

Secara keseluruhan jumlah soal semua dinyatakan reliabel, karena nilai  r  

pada alpha cronbach yang diperoleh yaitu 0,877 sedangkan nilai  r  dengan 

N= 37 dan α= 0,05 yaitu 0,334. Karena  r  > r  maka perangkat tes 
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dikatakan reliabel. Untuk mengetahui reliabilitas masing-masing item soal yaitu 

dengan membandingkan r   pada kolom corrected item total correlation 

dengan nilai r  (Triton 2006: 260). Nilai r  untuk N = 37 yaitu 0,334, jika  

r   item soal pada kolom corrected item total correlation lebih besar dari 

r  maka item soal tersebut reliabel. Item soal yang reliabel dan yang tidak 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini.  

4.2 Tabel Soal yang Reliabel dan Tidak Reliabel 

 Reliabel Tidak Reliabel 

Butir Soal 1, 2, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26,28, 29, 30, 

32, 33, 34, 37, 39, 40. 

3, 5, 12, 16, 17, 35, 38 

Jumlah 25 7 

 

           Dari keseluruhan soal yang telah valid dan reliabel selanjutnya hanya 

diambil 20 item soal, untuk dijadikan soal pre tes dan pos tes. Dua puluh soal 

tersebut yaitu soal nomor  1, 2, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 

29, 30, 33, dan 37. Data out put reliabilitas soal selengkapnya terdapat pada 

lampiran 16. 

4.1.1.3 Uji Kemampuan Awal  

          Kemampuan awal siswa kelas V di SD Negeri Adiwerna 04 dan 05 

Kabupaten Tegal dilakukan dengan uji kesamaan rata-rata nilai hasil pre tes. Pre 

tes yang dilaksanakan pada kelas V SD Negeri Adiwerna 04 dilakukan pada hari 

Rabu tanggal 2 Mei 2012 pada jam ke 1. Pre tes di kelas V SD Negeri Adiwerna 
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05 dilakukan pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2012 pada jam ke 2. Siswa kelas V di 

kedua SD dikatakan mempunyai kemampuan awal yang sama, jika rata-rata nilai 

pre tes keduanya relatif sama atau mempunyai selisih yang tidak terlalu 

signifikan.  

            Rata-rata nilai pre tes siswa kelas V SD Negeri Adiwerna 04 yaitu 60,27 

dan SD Negeri Adiwerna 05 yaitu 60. Dari rata-rata nilai pre tes keduanya, dapat 

diketahui bahwa siswa kelas V di SD Negeri Adiwerna 04 dan 05 tidak memiliki 

perbedaan kemampuan awal yang signifikan, karena selisih rata-rata nilai pre tes 

di kedua SD tersebut hanya 0,27. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa siswa 

kelas V SD Negeri Adiwerna 04 dan 05 mempunyai kemampuan awal yang sama 

dan dapat digunakan untuk tempat penelitian. Hasil nilai pre tes kedua kelompok 

selengkapnya ada pada lampiran 19 dan 20, distribusi frekuensinya pada lampiran 

21. 

 4.1.2 Deskripsi Data 

Deskripsi data yang akan disajikan dari hasil penelitian ini yaitu untuk 

memberikan gambaran secara umum mengenai penyebaran data yang diperoleh. 

Data hasil penelitian ini yaitu hasil belajar siswa IPA pada materi Daur Air kelas 

V SD Negeri Adiwerna 04 dan 05 Kabupaten Tegal. yang diperoleh melalui pos 

tes. Pos tes pada kelompok kontrol dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Mei 

2012 dan eksperimen pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2012 pada jam yang sama 

yaitu jam ke tiga. Setelah kelas eksperimen diberikan perlakuan berupa 

penggunaan model PBL pada pembelajarannya, sedangkan kelas kontrol tidak 

diberi perlakuan dan hanya menggunakan metode konvensional berupa ceramah. 
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Nilai hasil pos tes kedua kelompok dapat dilihat pada lampiran 9 dan distribusi 

frekuensinya pada lampiran 10. Adapun deskripsi data hasil belajar IPA materi 

Daur air dapat dilihat pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3. Deskripsi Data  

No Ukuran 
Kelas 

Eksperimen Kontrol 

1. Rata-rata 76,25 69,12 

2. Median 80 70 

3. Modus 90 50 

4. Rentang 50 45 

5. Standar Deviasi 13,5 14,59 

6. Varian 182,26 212,83 

7. Nilai Tertinggi 100 95 

8. Nilai Terendah 50 50 

 

4.1.3 Uji Pra Syarat Analisis 

Uji pra syarat analisis dilakukan jika uji hipotesis penelitian menggunakan 

uji t (Riduwan 2010: 119). Uji pra syarat analisis terdiri dari uji normalitas dan  

homogenitas data. 

4.1.3.1 Uji Normalitas Data 

            Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data nilai pos tes pada 

kelompok eksperimen dan kontrol berdistribusi normal atau tidak. Pengujian 

normalitas dilakukan menggunakan uji Lilliefors dengan bantuan program SPSS 
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versi 13 dengan melihat nilai signifikansi (sig) pada kolmogorov–smirnov (Triton 

2006:82). Kriteria pengujiannya yaitu jika signifikansi besar dari 0,05, maka data 

dikatakan berdistribusi normal (Triton 2006: 82). Hasil pengujian normalitas pada 

kelompok kontrol dapat pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas Kelompok Kontrol 

 

           Untuk mengetahui tingkat normalitas data nilai hasil belajar kelompok 

kontrol dengan uji Lilliefors dengan cara melihat signifikansi pada kolom 

signifikansi (sig.) pada kolom kolmogorov-smirnov pada tabel 4.4.  Pada kolom 

kolmogorov-smirnov tersebut, diperoleh nilai signifikansi data nilai hasil belajar 

siswa kelompok kontrol sebesar 0,088. Karena signifikansi nilai hasil belajar 

kelompok kontrol lebih besar dari 0,05 (0,088 > 0,05), maka dapat disimpulkan 

bahwa data nilai hasil belajar pada kelompok kontrol berdistribusi normal.  

            Sementara untuk hasil pengujian normalitas pada kelompok eksperimen 

dapat pada tabel 4.5 

Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas Kelompok Eksperimen 

 

Tests of Normality

,140 34 ,088 ,914 34 ,011kontrol
Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Lilliefors Significance Correctiona. 

Tests of Normality

,148 32 ,073 ,950 32 ,143eksperimen
Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Lilliefors Significance Correctiona. 



57 
 

 
 

            Dari tabel 4.5 nilai signifikansi nilai hasil belajar kelompok eksperimen 

pada kolom signifikansi (sig.) pada kolom komogorov-smirnov yaitu 0,073. 

Karena signifikansi nilai hasil belajar kelompok eksperimen lebih besar dari 0,05 

(0,073 > 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa data nilai hasil belajar pada 

kelompok eksperimen berdistribusi normal. Berdasarkan uji normalitas dengan uji 

Lilliefors dengan bantuan program SPSS versi 13, data nilai hasil belajar kedua 

kelompok tersebut berdistribusi normal. Oleh karena itu, dilanjutkan dengan uji 

homogenitas. Adapun hasil out put uji normalitas dari program SPSS 

selengkapnya terdapat pada lampiran 35. 

4.1.3.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas merupakan syarat yang diperlukan untuk melakukan uji t 

(Triton 2006: 83). Uji homogenitas dilakukan dengan bantuan program SPSS 

versi 13. Hasil pengujian homogenitas dengan bantuan program SPSS dilihat pada 

kolom signifikansi (sig) pada probabilitas based on mean, based on median, 

based on median and with adjusted df, dan based on trimmed mean (Triton 2006: 

87). Jika nilai  signifikansi pada probabilitas based on mean, based on median, 

based on median and with adjusted df, dan based on trimmed mean lebih besar 

dari 0,05, maka dapat dikatakan data nilai hasil belajar kedua kelompok tersebut 

memiliki varians yang homogen dari populasi-populasi dengan varians yang sama 

(Triton 2006: 87). Hasil penghitungan homogenitas dari nilai hasil belajar 

kelompok eksperimen dan  kontrol dapat dilihat pada tabel 4.6. 



58 
 

 
 

Tabel 4.6 Hasil Uji Homogenitas 

 
           Dari out put hasil uji homogenitas di atas, diperoleh nilai signifikansi dari 

data hasil nilai belajar kedua kelompok. Besar nilai signifikansi probabilitas 

based on mean yaitu 0,577, based on median sebesar 0,569, based on median and 

with adjusted df sebesar 0,569, dan based on trimmed mean sebesar 0,559. Dari 

nilai signifikansi tersebut semuanya lebih besar dari 0,05 sehingga dapat 

dikatakan data nilai hasil belajar kedua kelompok memiliki varians yang homogen 

dari populasi-populasi dengan varians yang sama. Out put nilai hasil uji 

homogenitas nilai hasil belajar kelompok kontrol dan eksperimen dengan bantuan 

program SPSS selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 36. 

4.1.4 Uji Analisis Akhir 

Uji analisis akhir terdiri dari analisis terhadap hasil dan aktivitas belajar 

siswa selama menggunakan model PBL pada saat pembelajaran IPA. Analisis 

hasil belajar dilakukan untuk membuktikan apakah model PBL lebih baik 

daripada metode ceramah dan untuk menentukan tingkat perbedaan hasil belajar 

IPA dengan model PBL dan metode ceramah.  

4.1.4.1 Uji Analisis Hasil Belajar 

           Uji analisis hasil belajar dikembangkan dari rumusan masalah dan tujuan 

penelitian yang yaitu untuk mengetahui apakah hasil belajar IPA  siswa yang 

Test of Homogeneity of Variance

,314 1 64 ,577
,328 1 64 ,569

,328 1 63,599 ,569

,346 1 64 ,559

Based on Mean
Based on Median
Based on Median and
with adjusted df
Based on trimmed mean

pengetahuan

Levene
Statistic df1 df2 Sig.
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proses belajarnya menggunakan model PBL lebih baik daripada yang 

pembelajarannya menggunakan metode ceramah. Berdasarkan data hasil belajar 

siswa. Setelah penelitian, rata-rata nilai kelompok kontrol sebesar 69,12 dan 

kelompok eksperimen yaitu 76,25. Dari rata-rata nilai hasil belajar kedua 

kelompok diketahui bahwa nilai rata-rata kelompok eksperimen yang pada proses 

pembelajaran IPA menggunakan model PBL lebih tinggi daripada kelompok 

kontrol yang hanya menggunakan metode ceramah. 

             Analisis hasil belajar berikutnya dikembangkan berdasarkan rumusan 

masalah kedua yaitu untuk mengetahui apakah ada perbedaan hasil belajar siswa 

kelas V antara yang menggunakan model PBL dan yang menggunakan metode 

ceramah. Berdasarkan uji pra syarat analisis data kedua kelompok berdistribusi 

normal dan homogen, maka analisis akhir menggunakan uji t. Berikut hasil 

analisis menggunakan uji t. 

4.1.4.2 Uji t 

          Pada penelitian ini, uji t dilakukan dengan bantuan program SPSS dengan 

jenis independent sample t-test. Uji t dengan independent sample t-test adalah 

pengujian menggunakan distribusi t terhadap signifikansi perbedaan rata-rata nilai 

tertentu dari kedua kelompok sampel yang tidak berhubungan (Triton 2006: 170). 

Untuk mengetahui tingkat signifikansi perbedaan rata-rata nilai hasil belajar 

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen dilihat pada analisis t-test for 

equallity of means. Pada penelitian ini, hipotesis yang diajukan sebagai berikut: 

Ho: Tidak ada perbedaan hasil belajar yang signifikan antara siswa kelas V SD 

yang memperoleh pembelajaran materi Daur Air dengan menggunakan model 
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pembelajaran PBL dan yang mendapat pembelajaran dengan metode 

ceramah.  

Ho: μ  = μ  

Ha: Ada perbedaan hasil belajar yang signifikan antara siswa kelas V SD yang 

memperoleh pembelajaran materi Daur Air dengan menggunakan model 

pembelajaran PBL dan yang mendapat pembelajaran dengan metode 

ceramah. 

                     Ho: μ   μ  

           Hasil Uji t data nilai hasil belajar kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol dengan bantuan SPSS dapat dilihat pada 4.7.  

Tabel 4.7 Hasil Uji t 

 

 
            Dilihat dari hasil out put uji t menggunakan program SPSS, data dari nilai 

hasil belajar kedua kelompok menunjukkan berasal dari populasi yang sama atau 

homogen. Dilihat dari levene’s test for equality of variances nilai F   yaitu 

0,314 dengan nilai signifikansi 0,577. Karena nilai signifikan lebih besar dari 

Independent Samples Test

,314 ,577 -2,058 64 ,044 -7,13235 3,46590 -14,056 -,20842

-2,063 64 ,043 -7,13235 3,45766 -14,040 -,22485

Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed

pengetahuan
F Sig.

Levene's
Test for

Equality of
Variances

t df
Sig.

(2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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(0,577 > 0,05), maka varians berasal dari populasi yang sama atau homogen 

(Triton 2006: 175). 

          Untuk mengetahui tingkat signifikan perbedaan rata-rata nilai hasil belajar 

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen dilihat pada analisis t-test for 

equallity of means. Karena berdasarkan levene’s test for equality of variances, 

varians berasal dari populasi yang sama atau homogen, maka untuk menentukan 

tingkat signifikansi perbedaan dapat dilihat pada equal variances assummed pada 

t-test for equality of means. Pada out put hasil uji t, nilai t pada equal variances 

assummed sebesar -2,058 dan nilai signifikansi dua sisi (sig.2-tailed) sebesar 0,44. 

Dari hasil out put SPSS, pengambilan keputusan ada dua cara, yaitu: 

(1) Cara Pertama 

Karena t   yang dilihat pada nilai t pada kolom analisis t-test for 

equallity of means sebesar -2,058 dan besar nilai t   dengan jumlah 

sampel (n) sebesar 66 dengan df = n-1= 66-1= 65 dilihat dari tabel 

distribusi tabel dengan α = 5% diperoleh t   sebesar 1,980 yang berarti 

daerah penerimaan H  berada pada -1,980 dan 1,980, maka t    berada 

di luar daerah penerimaan  H . Oleh karena itu, H  ditolak dan  H  

diterima (Triton 2006: 176). 

(2) Cara kedua 

Dari hasil out put independent t-test, diperoleh signifikansi dua sisi (sig.2-

tailed) sebesar 0,44. Karena signifikansi dua sisi sebesar 0,44 kurang dari 

0,05 (0,44<0,05), maka H  ditolak dan  H  diterima (Triton 2006: 176). 
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           Jadi, dengan kedua cara di atas dapat disimpulkan bahwa  H  ditolak dan  

H  diterima, yang artinya ada perbedaan hasil belajar yang signifikan antara siswa 

kelas V SD yang memperoleh pembelajaran materi Daur Air dengan 

menggunakan model pembelajaran PBL dan yang mendapat pembelajaran dengan 

metode ceramah (Ho: μ   μ ). 

            Dari hasil analisis hasil belajar dengan membandingkan rata-rata nilai 

hasil belajar dan uji t, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar IPA yang proses 

pembelajarannya menggunakan model PBL lebih baik dan berbeda daripada 

hanya menggunakan metode ceramah. Adapun Out put hasil uji t selengkapnya 

terdapat pada lampiran 37. 

4.1.4.3 Analisis Aktivitas Belajar 

Skor hasil pengamatan aktivitas belajar siswa diperoleh dari pengamatan 

terhadap aktivitas selama mengikuti proses pembelajaran menggunakan model 

PBL yang dilaksanakan di kelas eksperimen selama dua pertemuan. Persentase 

hasil pengamatan aktivitas belajar siswa pada pertemuan pertama yaitu 78,59% 

dengan kriteria sangat tinggi dan pada pertemuan kedua sebesar 80,47% dengan 

kriteria sangat tinggi juga. Rata-rata skor aktivitas belajar siswa pertemuan 

pertama yaitu 78,59 dan pada pertemuan kedua sebesar 80,47. Di samping itu, 

persentase kehadiran siswa mengikuti pembelajaran yaitu 100%. Hasil 

pengamatan aktivitas belajar siswa menggunakan model PBL tersebut 

membuktikan bahwa PBL mampu meningkatkan aktivitas belajar siswa, karena 

persentase tersebut telah melebihi indikator keberhasilan aktivitas belajar minimal 

75% dengan kriteria sangat tinggi, rata-rata skor aktivitas belajar siswa minimal 
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75 dan  kehadiran siswa minimal 75%. Adapun hasil pengamatan aktivitas belajar 

siswa setiap pertemuan terdapat pada lampiran 30 dan 31. 

4.1.5 Proses Pembelajaran 

            Pada bagian ini akan dipaparkan proses pembelajaran IPA materi Daur Air 

pada kelompok eksperimen dan kontrol. Pembelajaran pada kelompok eksperimen 

menggunakan model PBL dan kelompok kontrol menggunakan metode ceramah. 

Berikut pelaksanaan pembelajaran pada kedua kelompok.  

4.1.5.1 Kelas Eksperimen 

           Dalam penelitian ini, pelaksanaan pembelajaran IPA materi Daur air yang 

dilaksanakan di kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran PBL. 

Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan selama dua pertemuan. Berikut 

pelaksanaan pembelajaran pada masing-masing pertemuan. 

4.1.5.1.1 Pertemuan Pertama 

            Pada kegiatan awal, guru mengucapkan salam, siswa merapikan tempat 

duduk, berdoa, dan menyiapkan alat tulis. Setelah itu guru melakukan 

pengecekkan kehadiran siswa. Semua anggota sampel pada kelas V SD Negeri 

Adiwerna 04 hadir mengikuti pelajaran IPA pada tanggal 22 Mei 2012. Pada saat 

apersepsi, guru dan siswa melakukan tanya jawab yang berkaitan dengan 

pengetahuan awal siswa terhadap materi yang akan dipelajari. Setelah itu guru 

menjelaskan tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat menggambar proses daur air 

dan menyebutkan lima pentingnya air, setelah siswa belajar tentang pentingnya air 

dan daur air.  

           Pada kegiatan inti, pertama kali guru langsung memberikan permasalahan 

seputar daur air kepada siswa. Permasalahan yang diberikan guru yaitu “Mengapa 



64 
 

 
 

air di bumi tidak pernah habis?” (selengkapnya terdapat pada LKS). Untuk 

menyelesaikan masalah tersebut, siswa dibagi menjadi lima kelompok. Masing-

masing kelompok terdiri dari enam siswa yang heterogen dan dua siswa yang lain 

diikutkan pada dua kelompok dari lima kelompok yang ada, sehingga ada dua 

kelompok yang anggotanya terdiri dari tujuh siswa. Setiap kelompok harus ada 

ketua dan sekretaris. Setelah setiap anggota kelompok telah berkumpul, setiap 

kelompok menyiapkan buku paket. Lalu guru memberi LKS dan sumber belajar 

selain buku paket yang dimiliki siswa.  

           Setiap kelompok mendiskusikan permasalahan yang ada. Siswa dengan 

bimbingan guru memahami permasalahan. Guru menanyakan kepada setiap 

kelompok tentang pemahaman mereka pada masalah yang ada dan setiap 

kelompok pun telah paham. Karena mereka telah paham, dengan bimbingan guru, 

siswa melakukan pencarian informasi yang berkaitan dengan fakta dengan 

menggunakan buku paket IPA kelas V SD dan sumber lainnya. Siswa dengan 

bimbingan guru menyusun jawaban sementara permasalahan yang diajukan guru.  

            Jawaban sementara kelompok satu, tiga, dan empat tentang alasan air di 

bumi tidak pernah habis yaitu karena adanya daur air. Kelompok dua dan lima 

mempunyai jawaban sementara yaitu hujanlah yang menyebabkan air di bumi 

tidak habis. Setelah itu, setiap kelompok dengan bimbingan guru mencari 

informasi yang berkaitan dengan hipotesis masing-masing. Kemudian guru 

menanyakan kembali apakah setiap kelompok sudah memperoleh informasi yang 

berkaitan dengan hipotesis masing-masing. Ternyata semua kelompok sepakat 

bahwa daur air lah yang menyebabkan air di bumi tidak habis. Karena itu guru 

menyuruh siswa membuktikan hipotesis mereka dengan mencari informasi 
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mengapa daur air yang menyebabkan air di bumi tidak habis. Selain dengan 

mencari informasi pada buku paket IPA kelas V SD dan sumber yang lain untuk 

membuktikan hipotesis masing-masing, guru juga mengajak siswa membuat hujan 

dengan peralatan yang disiapkan oleh guru yang berupa gelas tutup gelas, air 

panas, dan es untuk melakukan eksperimen yang dilakukan oleh masing-masing 

kelompok. 

          Setelah itu siswa dengan bimbingan guru menyempurnakan permasalahan 

yang telah dirumuskan bersama yaitu dengan membaca kembali permasalahan 

yang ada, membaca hipotesis, dan membaca jawaban hasil dari pencarian 

informasi dan penyelidikan. Kemudian setiap kelompok dengan bimbingan guru 

menyimpulkan jawaban yaitu bahwa daur air yang menyebabkan air di bumi tidak 

habis, lalu guru menyuruh setiap kelompok menggambar proses daur air. Karena 

keterbatasan waktu, sehingga hanya kelompok yang berani saja yang 

membacakan hasil diskusi. Kelompok yang maju membacakan hasil diskusi yaitu 

kelompok satu dan kelompok tiga. Kemudian guru dan siswa membahas hasil 

diskusi, untuk memantapkan pemahaman siswa guru menampilkan media gambar 

proses daur air. Selama proses pembelajaran, guru selalu memberi penguatan baik 

verbal maupun non verbal.  

           Pada kegiatan penutup, siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan hasil 

belajar yaitu menyebutkan manfaat air dan proses daur air. Setelah itu, siswa 

disuruh kembali duduk pada tempat semula untuk mengerjakan evaluasi individu 

yang berjumlah 5 soal. Setelah selesai, jawaban dicocokkan bersama dan dinilai. 

Siswa yang sudah tuntas diberi pengayaan yaitu tugas mencari dan mencatat lima 

kegiatan manusia yang mempengaruhi daur air di beberapa surat kabar dan yang 
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belum diberi tugas remidial berupa 5 soal. Setelah itu, guru mengucapkan salam 

dan pembelajaran pun selesai. 

4.1.5.1.2 Pertemuan Kedua 

             Pada kegiatan awal, guru mengucapkan salam, siswa merapikan tempat 

duduk, berdoa, dan menyiapkan alat tulis, setelah itu guru melakukan 

pengecekkan kehadiran siswa. Semua anggota sampel pada kelas V SD Negeri 

Adiwerna 04 hadir mengikuti pelajaran IPA pada tanggal 23 Mei 2012. Pada saat 

apersepsi, guru dan siswa melakukan tanya jawab yang berkaitan dengan 

pengetahuan awal siswa terhadap materi yang akan dipelajari. Setelah itu guru 

menjelaskan tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat `mengetahui kegiatan manusia 

yang mempengaruhi daur air, cara mencegahnya, dan perlunya menghemat air, 

setelah siswa belajar pada pertemuan kedua.  

           Pada kegiatan inti, pertama kali guru langsung memberikan permasalahan 

seputar daur air kepada siswa. Permasalahan yang diberikan guru yaitu “Apa 

penyebab banjir? Apakah penyebab banjir merupakan kegiatan manusia yang 

dapat mengganggu daur air? Bagaimana mencegah agar kegiatan manusia tidak 

mengganggu daur air?” (selengkapnya terdapat pada LKS). Untuk menyelesaikan 

masalah tersebut, siswa dibagi menjadi lima kelompok. Masing-masing kelompok 

terdiri dari enam siswa yang heterogen dan dua siswa yang lain diikutkan pada 

dua kelompok dari lima kelompok yang ada, sehingga ada dua kelompok yang 

anggotanya terdiri dari tujuh siswa. Setiap kelompok harus ada ketua dan 

sekretaris. Setelah setiap anggota kelompok telah berkumpul, setiap kelompok 

menyiapkan buku paket. Lalu guru memberi LKS dan sumber belajar selain buku 

paket yang dimiliki siswa.  
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           Setiap kelompok mendiskusikan permasalahan yang ada. Siswa dengan 

bimbingan guru memahami permasalahan. Guru menanyakan kepada setiap 

kelompok tentang pemahaman mereka pada masalah yang ada dan setiap 

kelompok pun telah paham. Karena mereka telah paham, dengan bimbingan guru, 

siswa melakukan pencarian informasi yang berkaitan dengan fakta dengan 

menggunakan buku paket IPA kelas V SD dan sumber lainnya. Siswa dengan 

bimbingan guru menyusun jawaban sementara permasalahan yang diajukan guru.  

            Jawaban sementara kelompok satu tentang penyebab banjir yaitu karena 

manusia sering membuang sampah di sungai dan menebang pohon secara liar, 

tetapi tidak dapat menjawab bahwa penyebab banjir merupakan contoh kegiatan 

manusia yang mengganggu daur air. Kelompok dua, empat, dan lima memberi 

jawaban sementara penyebab banjir yaitu menebang pohon secara liar, membakar 

hutan, dan membuang sampah di sungai. Ketiga kelompok tersebut menjawab 

penyebab banjir merupakan contoh kegiatan manusia yang mengganggu daur air 

karena dapat menyebabkan banjir, tidak ada yang menyerap air hujan, dan 

membuang sampah di sungai menyebabkan air sungai yang menuju ke laut tidak 

lancar, dan cara mencegah agar tidak mengganggu daur air yaitu dengan 

membuang sampah di tempatnya, tidak menebang pohon secara liar, dan tidak 

membakar hutan. Jawaban sementara kelompok tiga, penyebab banjir yaitu 

membuang sampah di sungai, menebang pohon secara liar, dan menutupi tanah 

dengan beton, tetapi tidak dapat menjawab bahwa penyebab banjir merupakan 

contoh kegiatan manusia yang mengganggu daur air.  

          Setelah itu, setiap kelompok dengan bimbingan guru mencari informasi 

yang berkaitan dengan hipotesis masing-masing. Setelah itu guru menanyakan 
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kembali apakah setiap kelompok sudah memperoleh informasi tentang hipotesis 

masing-masing. Ternyata semua kelompok sepakat bahwa banjir dapat 

disebabkan karena manusia menebang pohon secara liar, membakar hutan, 

menutup tanah dengan beton dan membuang sampah di sungai, dan penyebab 

banjir tersebut merupakan contoh kegiatan manusia yang mengganggu daur air 

yang dapat menyebabkan mempercepat proses hujan, karena tidak ada yang 

menyerap air hujan, membuang sampah di sungai menyebabkan aliran air sungai 

yang menuju ke laut tidak lancar. Cara mencegah agar tidak mengganggu daur air 

yaitu dengan membuang sampah di tenpatnya, tidak menebang pohon secara liar, 

tidak menutup tanah dengan beton, dan tidak membakar hutan.  

           Kemudian guru menyuruh siswa membuktikan hipotesis mereka dengan 

mencari informasi penyebab banjir dan apakah penyebab banjir termasuk kegiatan 

manusia yang mengganggu daur air serta bagaimana mengatasinya pada buku 

paket IPA kelas V SD serta sumber yang lain. Selain membuktikan jawaban 

sementara dengan mencari informasi pada sumber belajar, guru juga mengajak 

siswa membuktikan jawaban sementara siswa dengan eksperimen. Karena waktu 

yang terbatas, guru dan siswa hanya melakukan eksperimen untuk membuktikan 

alasan membuang sampah di sungai dapat menyebabkan banjir dan menggangu 

daur air, dengan peralatan yang disiapkan oleh guru yang berupa gelas plastik 

yang dilubangi, air, dan sampah plastik. Eksperimen dilakukan oleh masing-

masing kelompok. 

          Setelah itu, siswa dengan bimbingan guru menyempurnakan permasalahan 

yang telah dirumuskan bersama yaitu dengan membaca kembali permasalah yang 

ada, membaca hipotesis, dan membaca jawaban hasil dari pencarian informasi dan 
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penyelidikan. Kemudian setiap kelompok dengan bimbingan guru menyimpulkan 

jawaban dari masalah yaitu bahwa banjir dapat disebabkan karena manusia 

menebang pohon secara liar, membakar hutan, menutup tanah dengan beton dan 

membuang sampah di sungai, dan penyebab banjir tersebut merupakan contoh 

kegiatan manusia yang mengganggu daur air dapat menyebabkan mempercepat 

proses hujan karena tidak ada yang menyerap air hujan dan membuang sampah di 

sungai menyebabkan aliran air sungai yang menuju ke laut tidak lancar. Cara 

mencegah agar tidak mengganggu daur air yaitu dengan membuang sampah di 

tenpatnya, tidak menebang pohon secara liar, tidak menutup tanah dengan beton, 

dan tidak membakar hutan.  

             Karena keterbatasan waktu, sehingga yang maju untuk membacakan hasil 

diskusi yaitu kelompok yang pada pertemuan pertama belum maju yaitu 

kelompok dua, empat, dan lima. Setelah itu, guru dan siswa membahas hasil 

diskusi. Untuk memantapkan pemahaman siswa, guru menampilkan media 

gambar contoh  kegiatan manusia yang dapat mengganggu daur air seperti 

membuang sampah di sungai, penebangan pohon secara liar, penutupan tanah 

dengan beton, dan asap pabrik yang dapat menyebabkan hujan asam. Selama 

proses pembelajaran, guru selalu memberi penguatan baik verbal maupun non 

verbal.  

           Pada kegiatan penutup, siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan hasil 

belajar yaitu menyebutkan empat kegiatan manusia yang mengganggu daur air, 

cara mencegahnya, dan cara menghemat air. Setelah itu, siswa disuruh kembali 
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duduk pada tempat semula untuk mengerjakan evaluasi individu yang berjumlah 5 

soal. Setelah selesai, jawaban dicocokkan bersama dan dinilai. Siswa yang sudah 

tuntas diberi pengayaan yaitu mencari cara menjaga kebersihan air di berbagai 

sumber  seperti surat kabar atau tele visi dan yang belum diberi tugas remidial 

berupa 5 soal. Setelah itu, guru mengucapkan salam dan pembelajaran pun selesai. 

4.1.5.2 Kelas Kontrol 

           Dalam penelitian ini, pelaksanaan pembelajaran IPA materi Daur Air yang 

dilaksanakan di kelas kontrol menggunakan metode ceramah. Pelaksanaan 

pembelajaran dilaksanakan selama dua pertemuan. Berikut pelaksanaan 

pembelajaran pada masing-masing pertemuan. 

4.1.6.2.1 Pertemuan Pertama 

             Pada kegiatan awal, guru mengucapkan salam, siswa merapikan tempat 

duduk, berdoa, dan menyiapkan alat tulis, setelah itu guru melakukan 

pengecekkan kehadiran siswa. Semua anggota sampel siswa kelas V SD Negeri 

Adiwerna 05 hadir mengikuti pelajaran IPA pada tanggal 15 Mei 2012. Pada saat 

apersepsi guru dan siswa melakukan tanya jawab yang berkaitan pengetahuan 

awal siswa dengan materi yang akan dipelajari. Setelah itu guru menjelaskan 

tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat menggambar proses daur air dan 

menyebutkan lima pentingnya air, setelah siswa belajar tentang pentingnya air dan 

daur air. 

             Pada kegiatan inti, siswa mendengarkan penjelasan guru tentang 

pentingnya air disertai contohnya. Setelah itu, dilakukan tanya jawab untuk 

mengetahui tingkat pemahaman siswa. kemudian dilanjutkan siswa mendengarkan 
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penjelasan guru tentang proses daur air dengan menggunakan media gambar daur 

air. Selanjutnya guru membagi siswa menjadi lima kelompok, setiap kelompok 

terdiri dari enam siswa yang heterogen dan empat siswa yang lain diikutkan ke 

dalam empat kelompok dari lima kelompok yang ada. Setiap kelompok 

mengerjakan tugas kelompok dengan bimbingan guru (tugas kelompok 

selengkapnya terdapat dilihat pada LKS). Setelah semua kelompok selesai 

mendiskusikan tugas kelompok, satu siswa perwakilan kelompok maju 

membacakan hasil tugas kelompok. Setelah itu, siswa dan guru membahas hasil 

tugas kelompok dan melakukan tanya jawab seputar materi yang telah dipelajari. 

Selama proses pembelajaran, guru memberi motivasi dan penguatan. 

           Pada kegiatan penutup, siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan hasil 

belajar yaitu menyebutkan manfaat air dan proses daur air. Setelah itu, siswa 

disuruh kembali duduk pada tempat semula untuk mengerjakan evaluasi individu 

yang berjumlah 5 soal. Setelah selesai, jawaban dicocokkan bersama dan dinilai. 

Siswa yang sudah tuntas diberi pengayaan yaitu tugas mencari dan mencatat lima 

kegiatan manusia yang mempengaruhi daur air di beberapa surat kabar dan yang 

belum diberi tugas remidial berupa 5 soal. Setelah itu, guru mengucapkan salam 

dan pembelajaran pun selesai.                                                                                                                

4.1.6.2.2 Pertemuan Kedua 

             Pada kegiatan awal, guru mengucapkan salam, siswa merapikan tempat 

duduk, berdoa, dan menyiapkan alat tulis, setelah itu guru melakukan 

pengecekkan kehadiran siswa. Semua anggota sampel siswa kelas V SD Negeri 

Adiwerna 05 hadir mengikuti pelajaran IPA pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012. 

Pada saat apersepsi guru dan siswa melakukan tanya jawab yang berkaitan 
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pengetahuan awal siswa dengan materi yang akan dipelajari. Setelah itu guru 

menjelaskan tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat `mengetahui kegiatan manusia 

yang empengaruhi daur air, cara mencegahnya, serta perlunya menghemat air 

setelah siswa belajar pada pertemuan kedua.  

             Pada kegiatan inti, siswa mendengarkan penjelasan guru tentang kegiatan 

manusia yang dapat mengganggu daur air dengan menggunakan media gambar 

daur air dengan cara mencegahnya. Kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan 

cara menghemat air. Setelah itu dilakukan tanya jawab untuk mengetahui tingkat 

pemahaman siswa. Kemudian guru membagi siswa menjadi lima kelompok, 

setiap kelompok terdiri dari enam siswa yang heterogen dan empat siswa yang 

lain diikutkan ke dalam empat kelompok dari lima kelompok. Setiap kelompok 

mengerjakan tugas kelompok dengan bimbingan guru (selengkapnya dapat dilihat 

pada LKS). Setelah diskusi kelompok selesai, satu siswa perwakilan setiap 

kelompok maju membacakan hasil tugas kelompok. Selanjutnya siswa dan guru 

membahas hasil tugas kelompok dan melakukan tanya jawab seputar materi yang 

telah dipelajari. Selama proses pembelajaran, guru memberi motivasi dan 

penguatan. 

            Pada kegiatan penutup, siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan hasil 

belajar yaitu menyebutkan empat kegiatan manusia yang mengganggu daur air, 

cara mencegahnya, serta cara menghemat air. Setelah itu, siswa disuruh kembali 

duduk pada tempat semula untuk mengerjakan evaluasi individu yang berjumlah 5 

soal. Setelah selesai, jawaban dicocokkan bersama dan dinilai. Siswa yang sudah 

tuntas diberi pengayaan yaitu mencari cara menjaga kebersihan air di berbagai 
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sumber seperti surat kabar atau tele visi dan yang belum diberi tugas remidial 

berupa 5 soal. Setelah itu guru mengucapkan salam dan pembelajaran pun selesai. 

 

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, 

dapat diketahui bahwa siswa yang belajar IPA menggunakan model pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) mendapatkan hasil belajar yang lebih tinggi 

daripada siswa yang belajarnya menggunakan  metode ceramah. Hasil belajar 

siswa yang pembelajarannya menggunakan model PBL lebih tinggi daripada yang 

belajarnya menggunakan metode ceramah dilihat dari rata-rata nilai hasil pos tes 

antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Rata-rata nilai pos tes 

kelompok eksperimen lebih tinggi daripada kelompok kontrol. Rata-rata nilai pos 

tes kelompok eksperimen yaitu 76,25, sedangkan kelompok kontrol sebesar 69,12. 

Setelah dilakukan uji t, dapat diketahui ada perbedaan hasil belajar yang 

signifikan antara siswa kelas V yang mendapat pembelajaran PBL dan yang 

mendapat pembelajaran dengan metode ceramah. Hal ini membuktikan bahwa 

model PBL mampu meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas V SD Negeri 

Adiwerna 04 Kabupaten Tegal. 

 Model PBL mampu meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas V SD 

Adiwerna 04 Kabupaten Tegal, karena PBL merupakan model pembelajaran yang 

berorientasi pada pembelajaran konstruktivisme. Slavin (Trianto 2010: 74) 

menyatakan bahwa teori pembelajaran konstruktivisme merupakan teori 

pembelajaran di mana siswa benar-benar memahami dan dapat menerapkan 
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pengetahuan, memecahkan masalah, menemukan sesuatu untuk dirinya, dan dapat 

mencurahkan semua idenya. Karena itulah PBL termasuk pembelajaran 

konstruktivisme, karena pada proses pembelajaran dengan model PBL siswa 

belajar menemukan masalah, menerapkan pengetahuan yang diperolehnya melalui 

proses pencarian informasi, dan dapat mencurahkan idenya, sehingga siswa 

melakukan proses belajar dengan lebih bermakna. Pembelajaran PBL berawal dari 

masalah seputar dunia nyata siswa, sehingga dapat menimbulkan minat belajar 

siswa. Pada saat tahap kelompok menentukan jawaban sementara, siswa tertarik 

belajar karena merasa pengetahuan awalnya dapat dijadikan sebagai sumber 

belajar. Proses pemecahan masalah yang merupakan ciri model PBL, memudahan 

siswa menemukan dan memahami konsep yang sulit apabila merea dapat saling 

mendiskusikan masalah dengan temannya, dapat menumbuhkan berpikir kritis, 

siswa mau belajar mandiri, dan mau mencari informasi. Di samping itu melalui 

proses pencarian informasi inilah, siswa mendapatkan pengetahuan.  

Tahap-tahap pembelajaran dengan model PBL sesuai karakteristik siswa 

kelas V SD yaitu sudah mampu memahami hubungan fungsional, menguji coba 

suatu permasalahan, menghubungkan sebab akibat, dan menggunakan prinsip 

ilmiah sederhana, sehingga siswa tidak merasa sulit melaksanakan proses 

pembelajaran serta pemahaman materi. 

 Pembelajaran IPA yang menggunakan PBL, juga dapat meningkatkan 

aktivitas siswa. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti pada saat 

pembelajaran di kelas eksperimen selama dua pertemuan, diperoleh data aktivitas 

belajar siswa yang membuktikan bahwa model PBL mampu meningkatkan 
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aktivitas belajar siswa. Hasil pengamatan menunjukkan, persentase aktivitas 

belajar siswa melebihi indikator keberhasilan yang ditetapkan. Persentase 

aktivitas siswa menggunakan model PBL pada pembelajaran IPA pada pertemuan 

pertama sebesar 78,59% dengan kriteria sangat tinggi dan pertemuan kedua 

sebesar 80,47% dengan kriteria sangat tinggi juga, kehadiran siswa 100%, dan 

rata-rata skor aktivitas siswa pada pertemuan pertama 78,59 pada pertemuan ke 

dua 80,47. Model PBL mampu meningkatkan aktivitas belajar siswa, karena 

model PBL menggunakan kelompok kecil dalam proses pembelajaran, sehingga 

melatih siswa bersosialisasi, bekerjasama, dan saling menghormati. Pembelajaran 

dengan model PBL yang berawal dari permasalahan, dapat meningkatkan 

aktivitas siswa dalam memecahkan masalah. Model PBL menerapkan metode 

diskusi, sehingga dapat meningkatkan aktivitas diskusi. Penggunaan metode 

diskusi untuk memecahkan masalah pada proses pembelajaran dengan model 

PBL, menjadikan siswa lebih aktif dalam mengeluarkan ide, saran, dan pendapat. 

Pada saat siswa menelaah permasalahan dan mencari informasi, aktivitas 

membaca siswa juga dapat meningkat. Siswa lebih aktif mendengarkan penjelasan 

dan memperhatikan bimbingan guru. Dengan penggunaan model PBL pada 

pembelajaran IPA, siswa sering bertanya ketika mengalami kesulitan. 

Pembelajaran dengan model PBL membuat siswa lebih aktif dan berani  

mendemonstrasikan serta malaporkan sebuah karya. Karena pada akhir 

pembelajaran harus ada laporan yang dipaparkan di depan kelas, maka siswa 

dapat meningkatkan aktivitas menulis. Selain itu, aktivitas siswa selama 

pembelajaran diarahkan untuk kegiatan belajar. Sifat siswa yang cenderung aktif 
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bergerak dapat diarahkan agar menjadi bermanfaat. Melalui model PBL, aktivitas 

siswa menjadi lebih terarah.   

           Model PBL mempunyai kelebihan, karena efektif meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar siswa. Namun, terdapat kendala saat menggunakan model PBL 

dalam pembelajaran. Kendala pertama yaitu pembelajaran IPA menggunakan 

model PBL membutuhkan waktu yang cukup lama. Siswa membutuhkan waktu 

yang cukup untuk bekerjasama membahas masalah, mengajukan hipotesis, 

mencari informasi, membuktikan hipotesis, menyimpulkan hasil diskusi 

kelompok, dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Oleh karena itu, guru 

harus mengatur waktu, agar dua jam pelajaran cukup untuk melaksanakan 

pembelajaran menggunakan model PBL. Kendala kedua yaitu banyak guru yang 

belum memahami dan menerapkan model PBL, sehingga guru masih perlu 

mempelajari dan mencoba model PBL. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

            Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan, maka 

dikemukakan simpulan sebagai berikut: 

(1) Terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa kelas V yang signifikan antara 

siswa yang belajar dengan menggunakan model problem based learning 

(PBL) dan yang menggunakan metode ceramah. Perbedaan yang 

signifikan tampak melalui hasil uji t, dengan simpulan H  ditolak, artinya 

terdapat perbedaan yang signifikan. 

(2) Hasil belajar IPA siswa kelas V yang proses belajarnya menggunakan 

model pembelajaran PBL lebih baik daripada yang proses belajarnya 

menggunakan metode ceramah. Hal ini dilihat dari rata-rata nilai hasil 

belajar (pos tes) kedua kelompok. Rata-rata nilai pos tes kelompok 

eksperimen yaitu 76,25, sedangkan pada kelompok kontrol yaitu 69,12. 

Selisih antara keduanya yaitu 7,13. Ini membuktikan siswa yang proses 

belajar IPA menggunakan model PBL lebih baik daripada yang 

menggunakan metode ceramah. 

(3) Ada peningkatan aktivitas belajar siswa kelas V yang mendapat 

pembelajaran dengan menggunakan model PBL. Hal ini dibuktikan 

dengan skor hasil pengamatan aktivitas belajar siswa menggunakan model 

PBL telah melebihi indikator keberhasilan. Persentase hasil pengamatan 
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aktivitas belajar kelompok eksperimen pada pertemuan pertama sebesar 

78,59% dengan kriteria sangat tinggi dan pertemuan kedua sebesar 

80,47% juga dengan kriteria sangat tinggi, kehadiran siswa 100%, dan 

rata-rata skor aktivitas siswa pada pertemuan pertama 78,59 pada 

pertemuan ke dua 80,47. 

  

5.2 Saran 

(1) Model pembelajaran problem based learning (PBL) dapat dijadikan 

alternatif model pembelajaran IPA bagi guru, karena terbukti model PBL 

efektif dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

(2) Model PBL dapat dijadikan alternatif untuk meningkatkan aktivitas 

belajar siswa, karena terbukti model PBL efektif dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa. 

(3) Hendaknya guru selalu berusaha melakukan inovasi untuk memilih 

model pembelajaran yang akan digunakan. Dengan demikian, siswa tidak 

merasa bosan dan lebih semangat mengikuti pembelajaran. 

(4) Pihak sekolah hendaknya memberi kesempatan kepada guru untuk 

berkreativitas dan berinovasi dalam melakukan pembelajaran. Misalnya, 

memberi kesempatan kepada guru untuk menerapkan model PBL dalam 

pembelajaran IPA.  
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Lampiran 1 

              PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN 

UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN ADIWERNA 

SD NEGERI ADIWERNA 04 

Alamat: Jl. Petung Desa Adiwerna, Kecamatan Adiwerna, Telp. (0283) 3308174 

 

Daftar Nama Siswa Kelas V Tahun Ajaran 2011/2012 

No Nama Siswa 
 

Jenis Kelamin 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

Rizqi Hendra Saputra 

Aqsal Nabil 

Rositiawan 

Afri Nurul Wayah 

A. Ghusnifatul Faris 

Arya Bimo Pamungkas 

A. Zulyadi Zaen 

A. Rofik Wijaya 

Chaerunisa 

Dewi Setiawan 

Dewi Nuraeni 

Dewi Fitri Kurniasih 

Dwi Ananda Yunita 

Eka Puji Astuti 

Eki Wulandari 

Indah Dwi Kartika 

Intan Prisela 

Indi Abela 

Lulu Istianah 

Meisi Dea P 

Mahdita Lato 

L 

L 

L 

P 

L 

L 

L 

L 

P 

L 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 
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No Nama Siswa 
 

Jenis Kelamin 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

M. Sulhan Ulul Azmi 

M. Zildan 

M. Azmi Setiawan 

M. Alfani 

Meliana Yuniasih 

M. Faisal. A 

Noval Prasetyo 

Nurhania 

Putri Lestari 

Rini 

Ryan Alfi. H 

Sandi Dwi Lakmana 

Elsa Rizki. N 

Alfran 

Ismi Nur Azizah 

M. Reza Wahyudi 

L 

L 

L 

L 

P 

L 

L 

P 

P 

P 

L 

L 

P 

L 

P 

L 

 

 

 

                       

                              Mengetahui, 

                             Kepala SD Negeri Adiwerna 04 Kabupaten Tegal 

          

                       

                           ttd 

 

                              Afif, S. Pd 

                              NIP. 19540608197701 1003 
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Lampiran 2 

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN 

UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN ADIWERNA 

SD NEGERI ADIWERNA 05 

Alamat: Jl. Singkil 24 Desa Adiwerna, Kecamatan Adiwerna, Telp. (0283) 3321602 

Daftar Nama Siswa Kelas V Tahun Ajaran 2011/2012 

No Nama Siswa 
 

Jenis Kelamin 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

 

 

M. Aris Alwani 

Yuliani 

Ahmad Baehaqi 

Alzi Mula Baharsya 

Ayun Maefani 

Brilyan Kurnia H 

Dani Dyah Ulhaq 

Erma Puspita Sari 

Fina Dwi Prasetijo 

Hasim Muzadi 

Isna Maulina 

Laras Irnaeni M 

Lukman Nani M 

Maryanah 

M. Faqih Maulana 

M. Sofyan Ali 

M. Raikhan Afandi 

M. Jafar Sidik 

M. Fajar Ali 

M. Irkham Maulana 

 

L 

P 

L 

L 

P 

P 

L 

P 

P 

L 

P 

P 

L 

P 

L 

L 

L 

L 

L 

L 
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No Nama Siswa 
 

Jenis Kelamin 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

M. Rizki Maulana 

M. Rizki Ma’arif 

Nur Al Fitriyah 

Nurul Mizan 

Puji Ayuni 

Reni Marliana 

Rizki Ibnu Fadilah 

Rizki Maulana 

Rizki Indah Amaliana 

Salma Nabia 

Saniatul Maula 

Titi Setya Ningrum 

Uli Nur Maulidia 

Viky Nurul Latifah 

Yeni Faridah 

Zaenul Marlis 

Farah Esa Fiktiana 

Girbal Syafiq Giofari 

Putri Lestari 

L 

L 

P 

L 

P 

P 

L 

L 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

L 

P 

L 

P 

 

 

                              Mengetahui, 

                             Kepala SD Negeri Adiwerna 05 Kabupaten Tegal 

 

                              ttd 

 

                               Toisah Maryanti, S.pd 

                           NIP. 19520811 197402 2004 
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Lampiran 3 

Data Populasi Siswa Kelas V SD Negeri Adiwerna 04 Tahun Ajaran 2011/2012 

No Nama Siswa 
 

Jenis Kelamin 

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. 

 

Rizqi Hendra Saputra 

Aqsal Nabil 

Rositiawan 

Afri Nurul Wayah 

B. Ghusnifatul Faris 

Arya Bimo Pamungkas 

B. Zulyadi Zaen 

B. Rofik Wijaya 

Chaerunisa 

Dewi Setiawan 

Dewi Nuraeni 

Dewi Fitri Kurniasih 

Dwi Ananda Yunita 

Eka Puji Astuti 

Eki Wulandari 

Indah Dwi Kartika 

Intan Prisela 

Indi Abela 

Lulu Istianah 

Meisi Dea P 

Mahdita Lato 

M. Sulhan Ulul Azmi 

M. Zildan 

M. Azmi Setiawan 

M. Alfani 

Meliana Yuniasih 

 

L 

L 

L 

P 

L 

L 

L 

L 

P 

L 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

L 

L 

L 

L 

P 
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No Nama Siswa 
 

Jenis Kelamin 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

M. Faisal. A 

Noval Prasetyo 

Nurhania 

Putri Lestari 

Rini 

Ryan Alfi. H 

Sandi Dwi Lakmana 

Elsa Rizki. N 

Alfran 

Ismi Nur Azizah 

M. Reza Wahyudi 

L 

L 

P 

P 

P 

L 

L 

P 

L 

P 

L 
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Data Populasi Siswa Kelas V SD Negeri Adiwerna 05 Tahun Ajaran 2011/2012 

No Nama Siswa 
 

Jenis Kelamin 

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. 

 

 

M. Aris Alwani 

Yuliani 

Ahmad Baehaqi 

Alzi Mula Baharsya 

Ayun Maefani 

Brilyan Kurnia H 

Dani Dyah Ulhaq 

Erma Puspita Sari 

Fina Dwi Prasetijo 

Hasim Muzadi 

Isna Maulina 

Laras Irnaeni M 

Lukman Nani M 

Maryanah 

M. Faqih Maulana 

M. Sofyan Ali 

M. Raikhan Afandi 

M. Jafar Sidik 

M. Fajar Ali 

M. Irkham Maulana 

M. Rizki Maulana 

M. Rizki Ma’arif 

Nur Al Fitriyah 

Nurul Mizan 

Puji Ayuni 

Reni Marliana 

 

L 

P 

L 

L 

P 

P 

L 

P 

P 

L 

P 

P 

L 

P 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

P 

P 

P 

L 
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No Nama Siswa 
 

Jenis Kelamin 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

Riki Ibnu Abdillah 

Rizki Maulana 

Rizki Indah Amaliana 

Salma Nabia 

Saniatul Maula 

Titi Setya Ningrum 

Uli Nur Maulidia 

Viky Nurul Latifah 

Yeni Faridah 

Zaenul Marlis 

Farah Esa Fiktiana 

Girbal Syafiq Giofari 

Putri Lestari 

L 

L 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

L 

P 

L 

P 
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Lampiran 4 

Daftar Sampel Kelompok Kontrol 
 Siswa Kelas V SD Negeri Adiwerna 04 Kabupaten Tegal 

 
No Nama Siswa Jenis Kelamin 
1. Rizqi Hendra Saputra L 
2. Aqsal Nabil L 
3. Rositiawan L 
4. Afri Nurul Wayah P 
5. A. Ghusnifatul Faris L 
6. Arya Bimo Pamungkas L 
7. A. Zulyadi Zaen L 
8. A. Rofik Wijaya L 
9. Dwi Setiawan L 
10. Dewi Nuraeni P 
11. Dewi Fitri Kurniasih P 
12. Dwi Ananda Yunita P 
13. Eka Puji Astuti P 
14. Intan Prisela P 
15. Indi Abela P 
16.. Lulu Istianah P 
17. Meisi Dea P P 
18. Mahdita Lato P 
19. M. Sulhan Ulul Azmi L 
20. M. Azmi Setiawan L 
21. M. Alfani L 
22. Meliana Yuniasih P 
23. M. Faisal. A P 
24. Noval Prasetyo P 
25. Nurhania P 
26. Putri Lestari P 
27. Rini P 
28. Ryan Alfi H L 
29. Sandi Dwi Lakmana L 
30. Elsa Rizki N P 
31. Ismi Nur Azizah P 
32. M. Reza Wahyudi L 
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Lampiran 5 

Daftar Sampel Kelompok Kontrol 
 Siswa Kelas V SD Negeri Adiwerna 05 Kabupaten Tegal 

 

 

 

 

No Nama Siswa  
Jenis Kelamin 

1. M. Aris Alwani L 
2. Yuliani P 
3. Ahmad Baehaqi L 
4. Alzi Mula Baharsya L 
5. Ayun Maefani P 
6. Brilyan Kurnia H L 
7. Dani Dyah Ulhaq L 
8. Erma Puspita Sari P 
9. Fina Dwi Prasetijo P 
10. Hasim Muzadi L 
11. Isna Maulina P 
12. Lukman Nani M L 
13. Maryanah P 
14. M. Faqih Maulana L 
15. M. Jafar Sidik L 
16. M. Fajar Ali L 
17. M. Irkham Maulana L 
18. M. Rizki Ma’ari  L 
19. Nurul Al Fitriyah P 
20. Nurul Mizan L 
21. Puji Ayuni P 
22. Reni Marliana P 
23. Rizki Ibnu Fadilah L 
24. Rizki Maulana L 
25. Salma Nabia P 
26. Saniatul Maula P 
27. Titi Setya Ningrum P 
28. Uli Nur Mauidia P 
29. Viky Nurul Latifah P 
30. Yeni Faridah P 
31. Zaenul Marlis L 
32. Farah Elsa Fiktiana L 
33. Girbal Syafiq Giofari L 
34. Putri Lestari P 
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Lampiran 6 
INSTRUMEN PENGAMATAN  

PELAKSANAAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING (PBL) 

 DALAM PEMBELAJARAN 

            Petunjuk 

           Amatilah proses pembelajaran IPA dengan menggunakan model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL). Kemudian berilah tanda cek (�) 

pada kolom Ya, jika langkah-langkah model PBL benar-benar dilaksanakan. 

Berilah tanda cek (�) pada kolom Tidak, jika langkah-langkah model PBL tidak 

dilaksanakan.  

 

No Kegiatan Guru Ya Tidak 

1. Memberikan permasalahan yang diangkat dari kehidupan 
sehari hari siswa  

2. Membimbing siswa secara bertahap untuk mendefinisikan 
masalah. 

3. Membimbing siswa untuk melakukan pengumpulan fakta 

4. Membimbing siswa untuk menyusun hipotesis 

5. Membimbing siswa melakukan penyelidikan terhadap 
informasi dan data yang diperoleh. 

6. Membimbing siswa menyempurnakan permasalahan yang 
telah didefinisikan 

No Kegiatan Siswa Ya Tidak 

1. Siswa menemukan masalah dengan anggota kelompok 

2. Siswa mendefinisikan masalah dengan anggota kelompok 

3. Siswa mengumpulkan fakta dengan anggota kelompok 

4. Siswa menyusun hipotesis dengan anggota kelompok 

5. Siswa melakukan penyelidikan 

6. Siswa menyempurnakan masalah yang telah didefinisikan 

7. Siswa menyimpulkan alternatif pemecahan masalah 

8. Siswa melakukan pengujian hasil pemecahan masalah 
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No Kegiatan Guru Ya Tidak 

7. Membimbing siswa menyimpulkan alternatif pemecahan 
masalah 

 8. Membimbing siswa melakukan pengujian hasil pemecahan 
masalah 

 

     Tegal,.............................2012 

                 

                                                          Pengamat 

 

                                                                                                                                         

                 Rini Uniyati, S.Pd 

                                              Guru Kelas V SD Negeri Adiwerna 04  
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Lampiran 7 

INSTRUMEN PENGAMATAN 

LEMBAR PENILAIAN AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPA 

DENGAN MENGGUNAKAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING (PBL) 

 

Petunjuk 

Amatilah aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran IPA dengan 

menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL), kemudian 

nilailah mereka dengan cara memberi tanda cek (√) pada kotak yang disediakan 

sesuai dengan deskriptor yang tampak. 

 

1. Keaktifan siswa menemukan                 1  2   3  4 

masalah dengan anggota kelompok. 

   

Nilai butir 1 = A 

        

2. Ketekunan siswa dalam mendefinisikan            1  2   3   4 

masalah dengan anggota kelompok. 

    

Nilai butir 2 =B 

 

3. Ketekunan siswa mengumpulkan    1 2  3   4 

fakta. 

  

Nilai butir 3 = C 

 

4. Keaktifan siswa dalam menyusun                    1          2           3           4 

hipotesis.    1 2  3   4 

 

Nilai butir 4 = D  
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5. Keaktifan siswa dalam melakukan     1  2   3   4 

penyelidikan. 

   

Nilai butir 5 = E 

 

6. Kaktifan siswa dalam menyempurnakan      1  2   3    4 

permasalahan yang telah didefinisikan.  

                                                                      Nilai butir 6 = F 

7. Keaktifan siswa menyimpulkan alternatif        1           2          3           4 

 pemecahan masalah dengan anggota 

kelompok.  

                                           Nilai butir 7 = G 

8. Keaktifan siswa dalam melakukan                    1           2          3          4 

pengujian hasil (solusi) pemecahan 

 masalah. 

 Nilai butir 8 = H 

                                                                                                                                                    

Skor Aktivitas Siswa  

SAS = 
 

 100% 

  Tegal, ........................... 2012 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

Pengamat 

 

 

 Rini Uniyati, S.Pd 

   Guru Kelas V 
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Lampiran 8 

DESKRIPTOR 

PEDOMAN OBSERVASI SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPA  

DENGAN MENGGUNAKAN  

 MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING (PBL) 

 

1. Keaktifan siswa menemukan masalah dengan anggota kelompok. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Memperhatikan permasalahan yang diberikan guru. 

b. Mendengarkan fakta-fakta yang diberikan guru. 

c. Siswa saling menerima dan memberi pendapat dalam kelompok. 

d. Menyampaikan pertanyaan kepada guru jika kurang jelas. 

 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

2. Ketekunan siswa dalam mendefinisikan masalah dengan anggota kelompok. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Berusaha memahami permasalahan dengan pengetahuan awal siswa. 

b. Berdiskusi mencari solusi untuk mendefinisikan permasalahan. 

c. Siswa saling menerima dan memberi pendapat dalam kelompok. 

d. Siswa memperhatikan bimbingan guru. 

 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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3. Ketekunan siswa mengumpulkan fakta. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa berdiskusi dengan anggota kelompok mengumpulkan fakta 

berdasarkan pengalaman-pengalaman yang pernah dialaminya. 

b. Siswa mencari informasi dari berbagai sumber. 

c. Bertanya kepada guru jika kurang jelas. 

d. Siswa memperhatikan bimbingan guru. 

 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

4. Keaktifan siswa dalam menyusun hipotesis.   

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa membaca dan memahami fakta-fakta yang sudah ada. 

b. Siswa berdiskusi dengan anggota kelompok menyusun hipotesis. 

c. Setiap anggota kelompok mengungkapkan pendapat. 

d. Bertanya kepada guru jika kurang jelas. 

 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

5. Keaktifan siswa dalam melakukan penyelidikan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa diskusi kelompok untuk memahami informasi yang telah 

diperoleh. 



95 
 

 
 

b. Siswa melakukan penyelidikan dengan mencari informasi dari berbagai 

sumber atau dengan melakukan eksperimen. 

c. Siswa memperhatikan bimbingan guru dalam melakukan penyelidikan. 

d. Bertanya kepada guru jika tidak paham. 

 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

6. Menyempurnakan permasalahan yang telah didefinisikan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Dengan anggota kelompok mendiskusikan permasalahan yang telah 

didefinisikan. 

b. Mengeluarkan pendapat pribadi. 

c. Memperhatikan bimbingan guru. 

d. Bertanya kepada guru jika tidak paham. 

 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

7. Keaktifan siswa menyimpulkan alternatif pemecahan masalah dengan 

anggota kelompok. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa berdiskusi dengan kelopoknya menyimpulkan alternatif 

pemecahan masalah. 

b. Siswa mengeluarkan pendapat pribadi. 
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c. Siswa menghargai pendapat anggota kelompok yang lain. 

d. Memperhatikan bimbingan guru. 

 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

  

8. Keaktifan siswa dalam melakukan pengujian hasil (solusi) pemecahan 

masalah. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa melakukan pengujian solusi pemecahan masalah dengan mencari 

berbagai sumber. 

b. Siswa melakukan pengujian solusi pemecahan masalah dengan 

memperhatikan penjelasan guru yang berkaitan dengan permasalahan. 

c. Memperhatikan bimbingan guru. 

d. Mempresentasikan hasil kerja di depan kelas. 

 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 9 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa aspek penilaian aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA, 

berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan hasil pengamatan. 

No Nama 
Aspek yang dinilai 

Nilai A B C D E F G H 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Rizki Hendra Saputra                                  
2 Aqsal Nabil                                  
3 Rositiawan                                  
4 Afri Nurul Wayah                                  
5 A. Ghusnifatul Faris                                  
6 Arya Bimo Pamungkas                                  
7 A. Zulyadi Zaen                                  
8 A. Rofik Wijaya                                  
9 Dewi Setiawan                                  

10 Dewi Nuraeni                                  
11 Dewi Fitri Kurniasih                                  
12 Dwi Ananda Yunita                                  
13 Eka Puji Astuti                                  
14 Intan Prisela                                  
15 Indi Abela                                  
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No Nama 
 Aspek yang dinilai 

Nilai A B C D E F G H
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

16 Lulu Istianah  
17 Meisi Dea P  
18 Mahdita Lato  
19 M. Sulhan Ulul Azmi  
20 M. Azmi Setiawan  
21 M. Alfani  
22 Meliana Yuniasih  
23 M. Faisal. A  
24 Noval Prasetyo  
25 Nurhania  
26 Putri Lestari  
27 Rini  
28 Ryan Alfi. H  
29 Sandi Dwi Lakmana  
30 Elsa RiZki. N  
31 Ismi Nur Azizah  
32 M.Reza Wahyudi  

Jumlah  
Rata-rata  

Keterangan: 
A. Keaktifan siswa menemukan masalah dengan anggota kelompok.        E. Keaktifan siswa dalam melakukan penyelidikan. 
B. Ketekunan siswa dalam mendefinisikan masalah dengan anggota kelompok.    F. Keaktifan siswa dalam penyempurnakan permasalahan yang telah didefinisikan. 
C. Ketekunan siswa mengumpulkan fakta.                                                              G. Keaktifan siswa menyimpulkan alternatif pemecahan masalah dengan anggota kelompok. 
D. Keaktifan siswa dalam menyusun hipotesis.                                                       H. Keaktifan siswa dalam melakukan pengujian hasil (solusi) pemecahan masalah. 

       Tegal,................................2012 
        Pengamat 
 
        Rini Uniyati, S.Pd 
       Guru Kelas V SD Negeri Adiwerna 04 

Lampiran 10 
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SILABUS PEMBELAJARAN 
 

Nama Sekolah  : SD Negeri Adiwerna 04 Kabupaten Tegal 
Mata Pelajaran  : IPA 
Kelas/ Semester  : V/ II 
Standar Kompetensi  : 5. Memahami hubungan antara gaya, gerak, dan energi, serta fungsinya. 
 

Kompetensi Dasar Materi 
Pokok Indikator Alokasi 

Waktu 
Bentuk 

penilaian Sumber Belajar 

5.1 Mendeskripsikan 
hubungan antara 
gaya, gerak dan 
energi melalui 
percobaan (gaya 
gravitasi, gaya 
gesek, gaya magnet). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Energi dan 
Perubahann
ya 
A. Gaya 

magnet 
B. Gaya 

gravita
si 

C. Gaya 
geseka
n  

 

• Mengelompokkan benda-
benda yang bersifat 
magnetis dan yang tidak 
magnetis. 
 

• Menunjukkan kekuatan gaya 
magnet dalam menembus 
beberapa benda melalui 
percobaan. 
 

• Memberi contoh 
penggunaan gaya magnet 
dalam kehidupan sehari-hari 
 

• Membuat magnet. 
 
 

• Menyimpulkan bahwa gaya 
gravitasi menyebabkan 

14jp x 35 
menit 

• La
poran dan 
unjuk 
kerja 
• Pilihan 

ganda 
• Uraian 
 

• Buku SAINS SD Kelas V 
• Buku referensi lain yang 

mendukung 
• Magnet, peniti, paku payung, 

klip kertas, karet, pensil, 
uang logam, batu kerikil, 
selembar karton, mika, 
kardus, pensil, benang tipis, 
penggaris. 
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benda bergerak ke bawah. 
 

• Memprediksi seandainya 
tidak ada gaya gravitasi di 
bumi. 
 

• Membandingkan gerak 
benda pada permukaan yang 
berbeda-beda (kasar, halus). 
 

• Menjelaskan berbagai cara 
memperkecil atau 
memperbesar gaya gesekan. 
 

• Menjelaskan manfaat dan 
kerugian yang ditimbulkan 
oleh gaya gesekan dalam 
kehidupan sehari-hari. 

5.2  Menjelaskan 
pesawat sederhana 
yang dapat membuat 
pekerjaan lebih 
mudah dan lebih 
cepat. 

 
 
 

Energi dan 
Perubahann
ya 
A. Pesawat 

Sederha
na  

B. Jenis-
jenis 
Pesawat 

• Mengidentifikasi berbagai 
jenis pesawat sederhana 
misal pengungkit, bidang 
miring, katrol, dan roda. 

• Menggolongkan berbagai 
alat rumah tangga sebagai 
pengungkit, bidang miring, 
katrol, dan roda. 

8jp x 35 
menit 

• Lapora
n 

• Pilihan 
ganda 

• Uraian 
 

 

• Buku SAINS SD Kelas V 
• Buku referensi lain yang 

mendukung 
• Kaleng cat, obeng pipih, 

sendok. 
• Dua buah sawo mentah, sapu 

lidi dengan gagang kayu. 
• Meja, sebilah papan 1m x 



101 
 

 
 

 
 

Sederha
na  

 
• Mengidentifikasi kegiatan 

yang menggunakan pesawat 
sederhana. 

 

 
• Mendemonstrasikan cara 

menggunakan pesawat 
sederhana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10cm, mobil mainan, karet 
gelang, kelereng. 
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SILABUS PEMBELAJARAN 

 

Nama Sekolah  : SD Negeri Adiwerna 04 Kabupaten Tegal 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/ Semester : V/ II 

Standar Kompetensi  :  6. Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu karya/model. 

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Indikator 
Alokasi 
Waktu 

Bentuk Penilaian Sumber Belajar 

6.1 
Mendeskripsik
an sifat-sifat 
cahaya. 

 

Cahaya Dan Sifat-
Sifatnya 
A. Sifat Cahaya  
B. Antara Cahaya 

dan Penglihatan 
Saling 
Berhubungan 
 

• Mendemonstrasikan sifat 
cahaya yang mengenai 
berbagai benda (bening, 
berwarna, dan gelap). 

• Mendeskripsikan sifat-sifat 
cahaya yang mengenai cermin 
datar dan cermin lengkung 
(cembung atau cekung). 

• Menunjukkan contoh 
peristiwa pembiasan cahaya 
dalam kehidupan sehari-hari 
melalui percobaan. 

• Menunjukkan bukti bahwa 

8jp x 35 
menit 

• Laporan dan 
unjuk kerja 

• Pilihan ganda 
• Uraian 
 
 

• Buku SAINS 
SD Kelas V 

• Buku referensi 
lain yang 
mendukung 

• Senter, karton 
tebal, gelas 
bening, triplek. 

• Cermin cekung, 
cermin 
cembung, 
sendok, pensil. 

• Air, gelas, 
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cahaya putih terdiri dari 
berbagai warna. 

• Memberikan contoh peristiwa 
penguraian cahaya dalam 
kehidupan sehari-hari. 

pensil, baskom, 
cermin datar, 
karton putih. 

6.2  Membuat suatu 
karya/model, 
misalnya 
periskop atau 
lensa dari 
bahan 
sederhana 
dengan 
menerapkan 
sifat-sifat 
cahaya. 

  
 
 

 
 

Cahaya Dan Sifat-
Sifatnya 
C. Karya 

Berteknologi 
Sederhana  

•     
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SILABUS PEMBELAJARAN 

 

Nama Sekolah  : SD Negeri Adiwerna 04 Kabupaten Tegal 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/ Semester : V/ II 

Standar Kompetensi  : 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam. 

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Indikator 
Alokasi 
Waktu 

Bentuk 
Penilaian 

Sumber Belajar 

7.1 Mendeskripsikan 
proses pembentukan 
tanah karena 
pelapukan. 

 
 

Bumi dan Alam Semesta 
A. Proses Pembentukan 

Tanah  

• Menjelaskan proses 
pembentukan tanah karena 
pelapukan. 
 
 

 

2jp x 35 
menit 

• Pilihan 
ganda 

• Uraian 
 

• Buku IPA 
Kelas V 

• Buku referensi 
lain yang 
mendukung 

7.2 Mengidentifikasi 
jenis-jenis tanah. 

Bumi dan Alam Semesta 
A. Proses Pembentukan 

Tanah 

• Mengidentifikasi 
komposisi dan jenis-jenis 
tanah, misalnya : berpasir, 
tanah liat, humus. 

 

2jp x 35 
menit 

• Pilihan 
ganda 

• Uraian 

• Buku IPA 
Kelas V 

• Buku referensi 
lain yang 
mendukung 

• Berbagai jenis 
tanah. 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Indikator 
Alokasi 
Waktu 

Bentuk 
Penilaian 

Sumber Belajar 

7.3 Mendeskripsikan 
struktur bumi. 

Bumi dan Alam Semesta 
B. Mengenal Struktur 

Bumi 

• Menggambarkan secara 
sederhana lapisan-lapisan 
bumi (lapisan inti, lapisan 
luar, dan kerak). 

2jp x 35 
menit 

• Pilihan 
ganda 

• Uraian 
 

 

• Buku IPA 
Kelas V 

• Buku referensi 
lain yang 
mendukung 

7.4 Mendeskripsikan 
proses daur air dan 
kegiatan manusia 
yang dapat 
mempengaruhinya. 

Bumi dan Alam Semesta 
C. Daur Air 

• Menjelaskan pentingnya 
air. 

• Menggambarkan proses 
daur air dengan 
menggunakan diagram 
atau gambar. 

2jp x 35 
menit 

• Pilihan 
ganda 

• Uraian 
 

• Buku IPA 
Kelas V 

• Buku referensi 
lain yang 
mendukung 

• Gambar proses 
daur air 

7.5 Mendeskripsikan 
perlunya 
penghematan air. 

Bumi dan Alam Semesta 
C. Daur Air 
 

• Mengidentifikasi kegiatan 
manusia yang dapat 
mempengaruhi daur air. 

• Melakukan pembiasaan 
cara menghemat air 
 
 
 

2jp x 35 
menit 

• Buku IPA 
Kelas V 

• Buku referensi 
lain yang 
mendukung 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Indikator Alokasi Bentuk Sumber Belajar 
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Waktu Penilaian 
7.6 Mengidentifikasi 

peristiwa alam yang 
terjadi di Indonesia 
dan dampaknya bagi 
makhluk hidup dan 
lingkungan. 
 

Bumi dan Alam Semesta 
D. Peristiwa Alam di 

Indonesia 

• Menyebutkan aktivitas 
alam: 
- Gempa bumi 
- Tsunami 
- Gunung meletus 
- Banjir 
- Tanah longsor 
- Angin puting beliung 

• Menjelaskan dampak dari 
peristiwa alam terhadap 
kehidupan manusia, 
hewan, dan lingkungan. 

• Menyebutkan jenis-jenis 
gempa. 

• Pilihan 
ganda 

• Buku IPA 
Kelas V 
 

• Buku referensi 
lain yang 
mendukung 

• Alat dan 
bahan: 

• Gambar 
peristiwa alam 

7.7 Mengidentifikasi 
beberapa kegiatan 
manusia yang dapat 
mengubah 
permukaan bumi 
(pertanian, 
perkotaan, dsb). 

Bumi dan Alam Semesta 
E. Sumber daya Alam 

yang tidak dapat 
diperbaharui dan yang 
dapat diperbaharui 

F. Cara menggunakan 
sumber daya alam 

• Mengidentifikasi kegiatan 
manusia yang dapat 
mempengaruhi permukaan 
bumi. 

 

• Pilihan 
ganda 

• Uraian 

• Buku IPA 
Kelas V 

• Buku referensi 
lain yang 
mendukung 

 

Lampiran 11 
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SILABUS PENGEMBANGAN 

 

Nama Sekolah   : SD Negeri Adiwerna 04 Kabupaten Tegal 

Mata Pelajaran  : IPA 

Kelas/Program   : V/ SEKOLAH DASAR 

Semester   : 2 (dua) 

Standar Kompetensi   : 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber 

                                                      daya alam. 

Kompetensi Dasar 

Materi Pokok 

dan Uraian 

Materi 

Pengalaman Belajar Indikator 
Alokasi 

Waktu 

7.4 Mendeskripsikan proses 

daur air dan kegiatan 

manusia yang dapat 

mempengaruhinya 

 

 

Bumi dan Alam 

Semesta 

A. Daur Air.  

 

Memahami peta konsep tentang air 
Menyebutkan kegunaan air 

- Minuman 
- Pembersih  
- Sarana olahraga 

Memahami daur air 
Mengambar skema daur air 

7.4.1 Menjelaskan 
pentingnya air. 
 

7.4.2 Menggambarkan 
proses daur air 
dengan 
menggunakan 
diagram atau 
gambar. 

2JP X 35 

menit 
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Kompetensi Dasar 

Materi Pokok 

dan Uraian 

Materi 

Pengalaman Belajar Indikator 
Alokasi 

Waktu 

7.5Mendeskripsikan perlunya 

penghematan air  

 

Bumi dan Alam 

Semesta 

B. Daur Air. 

 

Memahami peta konsep tentang air 

Memahami kegiatan manusia 

terhadap daur air 

Menyebutkan kerusakan akibat 

kegiatan manusia 

- hujan asam 

- air limbah 

Memahami bahwa air tidak akan 

habis karena adanya daur air. 

Memahami bahwa persediaan air  

bersih semakin berkurang. 

Menyebutkan cara menghemat air.  

 

7.5.1Mengidentifikasi kegiatan 

manusia yang dapat 

mempengaruhi daur air. 

7.5.2Melakukan pembiasaan 

cara menghemat air. 

 

2 JP x 35 

menit 
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Lampiran 12 

KISI-KISI SOAL TES UJI COBA SOAL ILMU PENGETAHUAN ALAM 

Satuan Pendidikan  : SD          Kelas/Semester         : V/2 

Mata Pelajaran  : IPA                      Materi Pokok             : Daur Air 

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 

Tingkat 
Kesulitan 

7.4 Mendiskripsikan proses 
daur air dan kegiatan 
manusia yang dapat 
mempengaruhinya. 

1. Siswa dapat menyebutkan kegunaan air. 
 
2.Disajikan gambar, siswa dapat menyebutkan 
kegunaan air yang terdapat pada gambar. 
 
3.Siswa dapat mendefinisikan proses daur air. 
 
4.Siswa dapat menyebutkan manfaat daur air. 
 
5.Siswa dapat mendefinisikan proses  
terjadinya hujan. 
 
 
 
6.Disajikan langkah-langkah percobaan. Siswa 
dapat menyebutkan hipotesis setiap peristiwa 
pada percobaan. 

Pilihan Ganda 
 

Pilihan Ganda 
 
 

Pilihan Ganda 
 

Pilihan Ganda 
 

Pilihan Ganda 
 
 
 
 

Pilihan Ganda 
 

C1 
 

C2 
 
 

C1 
 

C1 
 

C1 
 
 
 
 

C2 

1, 11 
2, 12 
3, 13 
 
 
4, 14 
 
5, 15 
 
6,16 
7, 17 
8, 18 
9, 19 
 
10, 20 
 

Mudah 
Mudah 
Sulit 
 
 
Sulit 
 
Sedang 
 
Sedang 
Sedang 
Sedang 
Sedang 
 
Sulit 
 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis Soal Ranah Nomor Tingkat 
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Kognitif Soal Kesulitan 
7.5Mendeskripsikan perlunya 
penghematan air. 
 
 
 
 
 

7.Siswa dapat menyebutkan kegiatan manusia 
yang dapat mempengaruhi daur air. 
 
8.Disajikan gambar hal yang dapat 
mempengaruhi daur air, siswa dapat 
menyebutkan alasan kegiatan manusia pada 
gambar mempengaruhi daur air. 
 
9.Siswa dapat mendefinisikan hujan asam. 
 
10.Siswa dapat menyebutkan penyebab hujan 
asam. 
 
11.Siswa dapat menyebutkan akibat hujan 
asam. 
 
12.Siswa dapat memberi contoh cara 
menghemat air. 
 
13.Siswa dapat menyebutkan cara menjaga 
kebersihan air. 

Pilihan Ganda 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 

Pilihan Ganda 
 

C1 
 
 

C2 
C2 

 
 
 

C1 
 
 

C1 
 
 

C1 
 
 

C1 
 
 

C2 

21, 31 
22, 32 

 
23, 33 
24, 34 
30, 40 

 
 

25, 35 
 
 

26, 36 
 
 

27, 37 
 
 

28, 38 
 
 

9, 39 
 

Sedang 
Sedang 
 
Sedang 
Sedang 
Sulit 
 
 
Sedang 
 
 
Sulit 
 
 
Mudah 
 
 
Mudah 
 
 
Mudah 
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Lampiran 13 

SOAL TES UJI COBA VALIDITAS SOAL 

MATA PELAJARAN IPA SD KELAS V 

MATERI POKOK DAUR AIR 

WAKTU 40 MENIT 

 

Nama  : ................ 

Kelas  : ................ 

No Absen : ................ 

Petunjuk: 

Kerjakan soal di bawah ini dengan memberi tanda silang (X) pada huruf a, 

b, c, atau d pada jawaban yang paling kamu anggap benar! 

1. Salah satu manfaat air yaitu untuk .... 

a. bahan makanan 

b. bahan bangunan 

c. mencuci 

d. bermain 

Jawaban: c 

 

2. Berikut contoh kegunaan air bagi manusia, kecuali .... 

a. mencuci 

b. mandi 

c. menyiram tanaman 

d. mencegah banjir 

Jawaban: d 

 

3. Di bawah ini merupakan contoh manfaat air bagi beberapa hewan, kecuali .... 

a. menjaga suhu badan 

b. sebagai habitat 

c. sebagai cairan tubuh 
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d. bahan fotosintesis 

       Jawaban: d 

 

4.  Gambar di samping menunjukkan bahwa air 

sangat penting, yaitu air dapat berfungsi sebagai .... 

a. bahan fotosintesis 

b. tempat tinggal 

c. mengairi sawah 

d. mandi 

Jawaban: b 

 

5. Air di permukaan bumi jika terkena panas matahari akan mengalami .... 

a. penguapan 

b. pengembunan 

c. pencairan 

d. penyubliman 

      Jawaban: a 

 

6. Air  di permukaan bumi selalu tersedia karena adanya .... 

a. daur air 

b. lautan 

c. danau 

d. sumber mata air 

   Jawaban: a 

 

7. Pada proses hujan, uap air yang jumlahnya sangat banyak akan membentuk 

.... 

a. hujan 
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b. uap 

c. embun 

d. awan 

   Jawaban: d 

 

8. Di bawah ini yang mempengaruhi terjadinya hujan yaitu .... 

a. panas matahari 

b. siang 

c. awan 

d. malam 

      Jawaban: a 

 

9. Bagaimana terjadinya hujan? 

a. Air di permukaan bumi menguap, mengembun menjadi awan, kemudian    

jatuh menjadi butiran air. 

b. Air turun ke bawah, meresap ke dalam tanah, kemudian keluar menjadi 

mata air. 

c. Air di permukaan bumi mengembun, menguap, menjadi awan, kemudian 

jatuh menjadi butiran air. 

d. Air mengalir dari hulu ke hilir, kemudian menuju laut lalu menguap, 

mengembun menjadi awan. 

Jawaban: a 

 

10. Pada percobaan gelas yang diisi air panas kemudian ditutup tutup gelas yang 

di atasnya diberi es, maka pada gelas terdapat uap air. Mengapa terjadi uap 

air? 

a. Karena air mengembun 

b. Karena air membeku 

c. Karena terdapat batu es 

d. Karena air terkena panas 

       Jawaban: d 
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11. Di bawah ini yang merupakan kegunaan air bagi manusia yaitu .... 

a. mengairi sawah 

b. mengaliri sungai 

c. penyusun lapisan tanah 

d. sebagai habitat 

       Jawaban: a 

 

12. Di bawah ini merupakan kegunaan air, kecuali .... 

a. bahan fotosintesis 

b. habitat ikan  

c. mencegah longsor 

d. mengairi sawah 

  Jawaban: c 

 

13. Berikut ini yang merupakan kegunaan air bagi manusia yaitu untuk .... 

a. mandi 

b. tidur 

c. tamasya 

d. bermain 

      Jawaban: a 

 

14.  Gambar di samping menunjukkan air sangat 

penting bagi kebutuhan manusia, yaitu air dapat dimanfaatkan sebagai .... 

a. habitat 

b. bahan fatosintesis 

c. mandi 

d. minuman 

      Jawaban: d 
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15. Perubahan yang terjadi pada air yang terjadi secara berulang dalam satu pola 

tertentu disebut .... 

a. hujan 

b. hujan asam 

c. daur air 

d. awan 

      Jawaban: c 

 

16. Manfaat  terjadinya daur air yaitu .... 

a. agar air di dunia tidak habis 

b. supaya manusia tidak membutuhkan air 

c. karena air kebutuhan manusia 

d. karena air dapat menguap 

      Jawaban: a 

 

17. Jika uap air terkena udara dingin, maka akan terbentuk .... 

a. penyubliman 

b. hujan 

c. penguapan 

d. butiran air 

      Jawaban: d 

 

18. Di bawah ini yang tidak mempengaruhi terjadinya hujan yaitu .... 

a. panas matahari 

b. udara dingin 

c. jumlah air 

d. awan 

            Jawaban: d 

 

19. Pada proses terjadinya hujan, mengapa butiran es dapat berubah menjadi air? 

a. Karena bersentuhan udara yang lebih panas di bawahnya. 
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b. Karena butiran es terbawa angin. 

c. Karena bersentuhan udara yang lebih dingin di bawahnya. 

d. Awan bergerak cepat. 

      Jawaban: a 

 

20. Pada percobaan gelas yang diisi air panas kemudian ditutup tutup gelas yang 

di atasnya diberi es batu, fungsi es batu sebagai .... 

a. udara dingin 

b. pemberat 

c. pelarut 

d. awan 

      Jawaban: a 

 

21. Di bawah ini merupakan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi daur air 

.... 

a. membuat terasering 

b. menggunakan air untuk mencuci baju 

c. penebangan hutan secara berlebihan 

d. membuat jembatan di atas sungai 

      Jawaban: c 

 

22. Berikut ini beberapa kegiatan manusia yang menyebabkan  daur air 

terganggu, kecuali .... 

a. penebangan pohon secara liar 

b. penutupan jalan dengan beton 

c. penanaman kembali hutan yang gundul 

d. pembuangan limbah industri di sungai 

       Jawaban: c 

 

23. Mengapa penutupan halaman dengan beton mempengaruhi daur air? 

a. Karena akan mempermudah air meresap ke dalam tanah. 
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b. Karena tidak akan terjadi longsor. 

c. Karena tidak terjadi banjir. 

d. Karena air akan sulit meresap dalam tanah. 

      Jawaban : d 

 

24.  Gambar di samping dapat mengganggu 

daur air, yaitu dapat menyebabkan .... 

a. polusi udara 

b. asap 

c. hujan asam 

d. debu 

      Jawaban: c 

 

25. Jenis hujan yang dapat merusak yaitu hujan .... 

a. es 

b. salju 

c. buatan 

d. asam 

      Jawaban: d 

 

26. Mengapa dapat terjadi hujan asam? 

a. Karena uap air bercampur gas beracun membentuk asam. 

b. Karena air di permukaan bumi menguap membentuk awan. 

c. Karena awan terlihat mendung saat akan turun hujan. 

d. Karena air hujan terasa asam. 

  Jawaban: a 
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27. Apa yang akan terjadi pada daerah yang terkena  hujan asam? 

a. Tanah menjadi subur. 

b. Terjadi banjir. 

c. Kerusakan bangunan 

d. Tanah menjadi tandus 

       Jawaban: c 

 

28. Di bawah ini yang merupakan salah satu cara menghemat air yaitu  .... 

a. menggosok gigi dengan air secukupnya 

b. menyiram bunga dengan banyak air 

c. menggunakan air untuk bermain-main 

d. mencuci kendaraan yang masih bersih 

       Jawaban: a 

 

29. Di bawah ini yang merupakan salah satu cara agar air sungai selalu bersih .... 

a. membuang sampah pada tempatnya 

b. membuang sampah di sungai 

c. memberi tawas pada air sungai 

d. membendung aliran sungai 

  Jawaban: a  

 

30. Perhatikan gambar di bawah ini. Mengapa gambar di bawah dapat 

mempengaruhi daur air? 

 
a. Karena penebangan hutan secara berlebihan berdampak banjir. 

b. Karena akan terjadi hujan asam. 
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c. Karena terjadinya polusi udara. 

d. Terjadi tanah longsor. 

Jawaban: a 

 

31. Kegiatan manusia di bawah ini yang dapat menyebabkan daur air terganggu 

yaitu .... 

a. penebangan pohon secara tebang pilih tanam 

b. tidak membuang sampah di sungai 

c. penanaman kembali hutan yang gundul 

d. pembuangan sampah ke sungai 

      Jawaban: d 

 

32. Di bawah ini beberapa kegiatan manusia yang menyebabkan  daur air 

terganggu, kecuali..... 

a. pembuangan sampah di sungai 

b. pembuatan irigasi 

c. penebangan hutan secara berlebih 

d. pembuangan limbah industri di sungai 

      Jawaban: b 

 

33. Di bawah ini beberapa alasan penebangan hutan secara berlebihan dapat 

mengganggu daur air, kecuali .... 

a. tidak ada yang menyerap air hujan dalam tanah 

b. dapat menyebabkan longsor dekat sungai, sehingga air menjadi kotor 

c. tidak ada yang menyerap udara kotor dari asap pabrik 

d. kayu menjadi terlalu banyak jumlahnya 

      Jawaban: d 
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34.  Gambar di samping merupakan dampak dari 

kegiatan manusia yang mengganggu daur air, yaitu .... 

a. penebangan hutan secara berlebihan 

b. penebangan hutan melalui reboisasi 

c. membuang sampah tidak di sungai 

d. membuat bendungan air 

      Jawaban: a 

 

35. Bagaimana cara untuk mencagah agar tidak terjadi hujan asam? 

a. Gas beracun dari pabrik dan motor dibuang di udara. 

b. Mengganti bahan bakar fosil dengan bahan bakar alternatif. 

c. Membuat bendungan untuk mencegah banjir. 

d. Air limbah pabrik dibuang ke sungai agar mengalir ke laut. 

      Jawaban: b 

 

36. Berikut ini yang menyebabkan hujan asam yaitu .... 

a. polusi udara 

b. kerusakan bangunan 

c. pencemaran limbah 

d. penggundulan hutan 

  Jawaban: a 

 

37. Berikut merupakan contoh kerusakan akibat hujan asam, kecuali .... 

a. tumbuhan mati 

b. hewan mati 

c. kerusakan bangunan 

d. longsor 
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      Jawaban: d 

38. Yang bukan merupakan contoh cara penghematan air yaitu .... 

a. menutup kran air setelah digunakan 

b. menyiram tanaman dengan bekas air cucian 

c. mencuci pakaian sedikit demi sedikit 

d. mencuci kendaran jika kotor 

  Jawaban: c 

 

39. Bagaimana cara menjernihkan kembali air di dalam kolam yang kotor terkena 

air limbah? 

a. Membuang air. 

b. Menggunakan tawas. 

c. Memanaskan air. 

d. Menghemat air. 

            Jawaban: b 

 

 

 
40. Perhatikan gambar di atas. Mengapa gambar di atas mengganggu siklus air? 

a. Karena ikan dan makhluk lain akan kehilangan habitatnya. 

b. Karena air akan tercemar menyebabkan air yang sampai ke laut kotor. 

c. Karena terjadi tanah longsor. 

d. Karena akan terjadi erosi tanah di sekitar sungai. 

  Jawaban: b
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Lampiran 14 

LEMBAR VALIDASI OLEH PENILAI AHLI 

 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/ Semester : V/ II 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa kisi-kisi dan butir-butir soal evaluasi pembelajaran IPA, berilah tanda cek (√), 

jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah dan tanda silang (x), jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria telaah   pada kolom yang tersedia. 

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. 
 

4. Hanya ada satu kunci jawaban 
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No Aspek Yang Dinilai 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

B. Konstruksi  

5. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, 
jelas, dan  tegas. 

6. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban 
merupakan pernyataan yang diperlukan saja. 

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci 
jawaban. 

8. Pokok soal bebas dari pernyataan yang 
bersifat  negatif ganda. 

9. Pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau 
dari  segi materi. 

10. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau 
sejenisnya  jelas dan berfungsi. 

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama. 

12. Pilihan jawaban tidak menggunakan 
pernyataan  "semua jawaban di atas 
salah/benar" dan sejenisnya. 

13. Pilihan jawaban yang berbentuk 
angka/waktu disusun berdasarkan urutan 
besar kecilnya angka atau  kronologisnya. 

14. Butir soal tidak bergantung pada jawaban 
soal  sebelumnya. 
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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

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 Dinilai 

Nomor soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 40 

A. Materi 

1. Soal sudah sesuai dengan indikator soal dalam 
kisi-kisi. 

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan jenis 
tes/bentuk soal yang dipergunakan. 

 

3. Pilihan jawaban homogen dan logis. 

4. Hanya ada satu kunci jawaban. 

No Aspek Yang Dinilai Nomor Soal 
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

B. Konstruksi  

5. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, 
dan  tegas 

6. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban 
merupakan pernyataan yang diperlukan saja 

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci 
jawaban 

8. Pokok soal bebas dari pernyataan yang bersifat  
negatif ganda 

9. Pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau dari  
segi materi 

10. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya  
jelas dan berfungsi 

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama 

12. Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan  
"semua jawaban di atas salah/benar" dan 
sejenisnya 

13. Pilihan jawaban yang berbentuk angka/waktu 
disusun berdasarkan urutan besar kecilnya angka 
atau  kronologisnya 

14. Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal  
sebelumnya. 

No Aspek Yang Nilai Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
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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: Sudah beberapa kali bimbingan, sudah diperbolehkan untuk uji coba soal. 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 Tegal,     April 2012 

 Penilai Ahli       

 

 

 Mur Fatimah, S.Pd, M.Pd 

 NIP 19761004 200604 2 001 

LEMBAR VALIDASI OLEH PENILAI AHLI 
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Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/ Semester : V/ II 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa kisi-kisi dan butir-butir soal evaluasi pembelajaran IPA, berilah tanda cek (√), 
jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah dan tanda silang (x), jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria telaah   pada kolom yang tersedia. 
 

No Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
3 14 15 16 17 18 19 20 

A. Materi 

1. Soal sudah sesuai dengan indikator soal 
dalam kisi-kisi. 
 

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan jenis 
tes/bentuk soal yang dipergunakan. 
 

3. Pilihan jawaban homogen dan logis. 
 

4. Hanya ada satu kunci jawaban 
 
 

No Aspek Yang Dinilai 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

B. Konstruksi                     
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5. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, 
jelas, dan  tegas. 

X X X  X  X  X X X X X X   X X X  

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.       X              

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. 

                    

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

C. Bahasa/Budaya  
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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. 

 

3. Pilihan jawaban homogen dan logis. 

4. Hanya ada satu kunci jawaban. 

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  

B. Konstruksi  



130 
 

 
 

5. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, 
dan  tegas 

X X X X X X X X X X X X X X  X X X X X  

6. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban 
merupakan pernyataan yang diperlukan saja 

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci 
jawaban 

8. Pokok soal bebas dari pernyataan yang 
bersifat  negatif ganda 

9. Pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau 
dari  segi materi 

10. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau 
sejenisnya  jelas dan berfungsi 

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama 

12. Pilihan jawaban tidak menggunakan 
pernyataan  "semua jawaban di atas 
salah/benar" dan sejenisnya 

13. Pilihan jawaban yang berbentuk angka/waktu 
disusun berdasarkan urutan besar kecilnya 
angka atau  kronologisnya 

14. Butir soal tidak bergantung pada jawaban 
soal  sebelumnya. 

No Aspek Yang Nilai Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

C. Bahasa/Budaya  

15. Bahasa soal sudah komunikatif dan sesuai 
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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:Perbaiki butir nomor 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 

dan 40 . 

                                                                     

Tegal, 1  April 2012 

 Penilai Ahli 

 

    Drs. Teguh Supriyanto, M.Pd 

NIP. 1961 1018 198803 1 002      

LEMBAR VALIDASI OLEH PENILAI AHLI 

 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/ Semester : V/ II 
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Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa kisi-kisi dan butir-butir soal evaluasi pembelajaran IPA, berilah tanda cek (√), 
jika butir soal sesuai dengan kriteria telaah dan tanda silang (x), jika butir soal tidak sesuai dengan kriteria telaah   pada kolom yang tersedia. 
 

No Aspek yang Diperhatikan 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
3 14 15 16 17 18 19 20 

A. Materi 

1. Soal sudah sesuai dengan indikator soal 
dalam kisi-kisi. 
 

2. Materi yang ditanyakan sesuai dengan jenis 
tes/bentuk soal yang dipergunakan. 
 

3. Pilihan jawaban homogen dan logis. 
 

4. Hanya ada satu kunci jawaban 
 
 

No Aspek Yang Dinilai 
Nomor Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

B. Konstruksi  

5. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, 
jelas, dan  tegas. 
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6. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban 
merupakan pernyataan yang diperlukan saja. 

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci 
jawaban. 

8. Pokok soal bebas dari pernyataan yang 
bersifat  negatif ganda. 

9. Pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau 
dari  segi materi. 

10. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau 
sejenisnya  jelas dan berfungsi. 

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama. 

12. Pilihan jawaban tidak menggunakan 
pernyataan  "semua jawaban di atas 
salah/benar" dan sejenisnya. 

13. Pilihan jawaban yang berbentuk 
angka/waktu disusun berdasarkan urutan 
besar kecilnya angka atau  kronologisnya. 

14. Butir soal tidak bergantung pada jawaban 
soal  sebelumnya. 

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

C. Bahasa/Budaya  

15. Bahasa soal sudah komunikatif dan sesuai 
dengan jenjang pendidikan siswa. 
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16. Soal sudah menggunakan bahasa Indonesia 
baku. 

17. Soal tidak menggunakan bahasa yang 
berlaku setempat/tabu. 

18. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/ 
kelompok kata yang sama, kecuali 
merupakan satu kesatuan pengertian. 

 

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. 

 

3. Pilihan jawaban homogen dan logis. 

4. Hanya ada satu kunci jawaban. 

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  

B. Konstruksi  

5. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, 
dan  tegas 
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6. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban 
merupakan pernyataan yang diperlukan saja 

7. Pokok soal tidak memberi petunjuk kunci 
jawaban 

8. Pokok soal bebas dari pernyataan yang 
bersifat  negatif ganda 

9. Pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau 
dari  segi materi 

10. Gambar, grafik, tabel, diagram, atau 
sejenisnya  jelas dan berfungsi 

11. Panjang pilihan jawaban relatif sama 

12. Pilihan jawaban tidak menggunakan 
pernyataan  "semua jawaban di atas 
salah/benar" dan sejenisnya 

13. Pilihan jawaban yang berbentuk angka/waktu 
disusun berdasarkan urutan besar kecilnya 
angka atau  kronologisnya 

14. Butir soal tidak bergantung pada jawaban 
soal  sebelumnya. 

No Aspek Yang Nilai Nomor Soal 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

C. Bahasa/Budaya  

15. Bahasa soal sudah komunikatif dan sesuai 
dengan jenjang pendidikan siswa. 

16. Soal sudah menggunakan bahasa Indonesia 
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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: Semua butir soal sudah valid isinya dan sudah boleh diujicobakan. 

                                                                     

Tegal,   9  April 2012 

 Penilai Ahli 

 

 

    Drs. Teguh Supriyanto, M.Pd 

NIP. 1961 1018 198803 1 002   
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Lampiran 15 
Hasil Uji Validitas Konstruk  

 
 Skor total Keterangan 

item1             Pearson 
Correlation 
                      Sig. (2-tailed) 

,651* 
,000 Valid 

Item2              Pearson 
Correlation 
                       Sig. (2-tailed) 

,628** 
,000 Valid 

Item3              Pearson 
Correlation 
                       Sig. (2-tailed) 

,353* 
,032 Valid 

Item4              Pearson 
Correlation 
                       Sig. (2-tailed) 

,268 
,109 Tidak Valid 

Item5              Pearson 
Correlation 
                       Sig. (2-tailed) 

,383* 
,019 Valid 

Item6              Pearson 
Correlation 
                       Sig. (2-tailed) 

,533** 
,001 Valid 

Item7              Pearson 
Correlation 
                       Sig. (2-tailed) 

,521** 
,001 Valid 

Item8              Pearson 
Correlation 
                       Sig. (2-tailed) 

,486** 
,002 

Valid 
 
 

Item9              Pearson 
Correlation 
                       Sig. (2-tailed) 

-,010 
,954 Tidak Valid 

Item10            Pearson 
Correlation 
                       Sig. (2-tailed) 

-,272 
,104 Tidak Valid 

Item11            Pearson 
Correlation 
                       Sig. (2-tailed) 

,302 
,069 Tidak Valid 

Item12            Pearson 
Correlation 
                       Sig. (2-tailed) 

,372* 
,023 Valid 

Item13            Pearson 
Correlation 
                       Sig. (2-tailed) 

,511** 
,001 Valid 

Item14            Pearson 
Correlation 
                       Sig. (2-tailed)

,544** 
,001 Valid 
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 Skor total Keterangan 

Item15            Pearson 
Correlation 
                       Sig. (2-tailed) 

,471** 
,003 Valid 

Item16            Pearson 
Correlation 
                       Sig. (2-tailed) 

,361* 
,028 Valid 

Item17            Pearson 
Correlation 
                       Sig. (2-tailed) 

,379* 
,021 

Valid 
 
 

Item18            Pearson 
Correlation 
                       Sig. (2-tailed) 

,086 
,614 Tidak Valid 

Item19            Pearson 
Correlation 
                       Sig. (2-tailed) 

,424** 
,009 Valid 

Item20            Pearson 
Correlation 
                       Sig. (2-tailed) 

,343* 
,038 Valid 

Item21            Pearson 
Correlation 
                       Sig. (2-tailed) 

,459** 
,004 Valid 

Item22            Pearson 
Correlation 
                       Sig. (2-tailed) 

,523** 
,001 Valid 

Item23            Pearson 
Correlation 
                       Sig. (2-tailed) 

,506** 
,001 Valid 

Item24            Pearson 
Correlation 
                       Sig. (2-tailed) 

,495** 
,002 Valid 

Item25            Pearson 
Correlation 
                       Sig. (2-tailed) 

,621** 
,000 Valid 

Item26            Pearson 
Correlation 
                       Sig. (2-tailed) 

,506** 
,001 

Valid 
 
 

Item27            Pearson 
Correlation 
                       Sig. (2-tailed) 

-,171 
,312 Tidak Valid 

Item28            Pearson 
Correlation 
                       Sig. (2-tailed) 

,415* 
,011 Valid 
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 Skor total Keterangan 

Item29            Pearson 
Correlation 
                       Sig. (2-tailed) 

,684** 
,000 Valid 

Item30            Pearson 
Correlation 
                       Sig. (2-tailed) 

,371* 
,024 Valid 

Item31            Pearson 
Correlation 
                       Sig. (2-tailed) 

-,028 
,869 Tidak Valid 

Item32            Pearson 
Correlation 
                       Sig. (2-tailed) 

,562** 
,000 Valid 

Item33            Pearson 
Correlation 
                       Sig. (2-tailed) 

,458** 
,004 Valid 

Item34            Pearson 
Correlation 
                       Sig. (2-tailed) 

,492** 
,002 Valid 

Item35            Pearson 
Correlation 
                       Sig. (2-tailed) 

,330* 
,046 

Valid 
 
 

Item36            Pearson 
Correlation 
                       Sig. (2-tailed) 

,170 
,316 Tidak Valid 

Item37            Pearson 
Correlation 
                       Sig. (2-tailed) 

,476** 
,003 Valid 

Item38            Pearson 
Correlation 
                       Sig. (2-tailed) 

,352* 
,033 Valid 

Item39            Pearson 
Correlation 
                       Sig. (2-tailed) 

,365* 
,026 Valid 

Item40            Pearson 
Correlation 
                       Sig. (2-tailed) 

,530** 
,001 Valid 

Skortotal        Pearson 
Correlation 
                       Sig. (2-tailed) 

1 - 

 
**.Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
Listwise N=37 
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Lampiran 16 
Hasil Uji Reliabilitas Soal 

 
Reliability 

 

 
 
 
 
 

Reliability Statistics

,877 32

Cronbach's
Alpha N of Items

Item-Total Statistics

20,95 36,553 ,612 ,871
21,00 36,222 ,559 ,871
21,41 36,692 ,282 ,877
21,19 36,713 ,302 ,876
21,43 35,641 ,464 ,872
21,30 35,881 ,422 ,873
21,19 35,769 ,472 ,872
21,32 36,392 ,333 ,875
20,92 37,465 ,413 ,874
20,89 37,655 ,493 ,874
21,38 35,797 ,432 ,873
21,00 37,333 ,289 ,875
21,14 36,787 ,309 ,875
21,32 36,170 ,370 ,874
21,05 36,830 ,350 ,874
21,32 36,059 ,389 ,874
21,16 35,751 ,489 ,871
20,97 36,694 ,494 ,872
21,19 35,658 ,493 ,871
21,27 35,147 ,556 ,869
20,97 36,805 ,464 ,873
20,92 37,521 ,392 ,874
20,92 36,743 ,676 ,871
21,16 36,529 ,345 ,875
21,03 36,138 ,534 ,871
21,41 36,026 ,395 ,874
21,73 36,758 ,428 ,873
21,35 37,068 ,219 ,878
21,16 36,140 ,417 ,873
21,49 36,701 ,291 ,876
21,19 36,491 ,342 ,875
21,08 35,965 ,507 ,871

item1
item2
item3
item5
item6
item7
item8
item12
item13
item14
item15
item16
item17
item19
item20
item21
item22
item23
item24
item25
item26
item28
item29
item30
item32
item33
item34
item35
item37
item38
item39
item40

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted
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Soal yang Reliabel dan Tidak 
 

 Corrected Item-

Total Correlation 
Keterangan 

Item1 ,612 Reliabel 

Item2 ,559 Reliabel 

Item3 ,282 Tidak Reliabel 

Item5 ,302 Tidak Reliabel 

Item6 ,464 Reliabel 

Item7 ,422 Reliabel 

Item8 ,472 Reliabel 

Item12 ,333 Tidak Reliabel 

Item13 ,413 Reliabel 

Item14 ,493 Reliabel 

Item15 ,432 Reliabel 

Item16 ,289 Tidak Reliabel 

Item17 ,309 Tidak Reliabel 

Item19 ,370 Reliabel 

 Item20 ,350 Reliabel 

Item21 ,389 Reliabel 

Item22 ,489 Reliabel 

Item23 ,494 Reliabel 

Item24 ,493 Reliabel 

Item25 ,556 Reliabel 

Item26 ,464 Reliabel 

Item28 ,392 Reliabel 

Item29 ,676 Reliabel 

Item30 ,345 Reliabel 

Item32 ,534 
Reliabel 
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Corrected Item-

Total Correlation 
Keterangan 

Item33 ,395 Reliabel 

Item34 ,428 Reliabel 

Item35 ,219 Tidak Reliabel 

Item37 ,417 Reliabel 

Item38 ,291 Tidak Reliabel 

Item39 ,342 Reliabel 

Item40 ,507 Reliabel 
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Lampiran 17 
    KISI-KISI SOAL PRE TES  ILMU PENGETAHUAN ALAM 

Satuan  Pendidikan     : SD                                                                                                                      Kelas/Semester   : V/1 

Mata Pelajara                  : IPA                                                                                                           Materi Pokok       : Daur Air 

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 

Tingkat 
Kesulitan

7.4 Mendeskripsikan proses 
daur air dan kegiatan 
manusia yang dapat 
mempengaruhinya. 

 
 
 
 
 

1. Siswa dapat menyebutkan kegunaan 
air.  

    
 
2. Disajikan gambar, siswa dapat 

menyebutkan kegunaan air yang 
terdapat pada gambar. 
 

3. Siswa dapat mendefinisikan proses 
daur air. 
 

4. Siswa dapat menyebutkan manfaat 
daur air. 

Pilihan Ganda 
 
 
 

Pilihan ganda 
 
 
 

Pilihan ganda 
 
 

Pilihan ganda 
 
 

C1 
 
 
 

C2 
 
 
 

C1 
 
 

C1 
 
 

1 
2 
3 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
6 
 
 

Mudah 
Mudah 
Sulit 

 
Sulit 

 
 
 

Sedang 
 
 

Sedang 
 
 

 

Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis Soal Ranah Nomor Tingkat 
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Kognitif Soal Kesulitan 
 
 
 
 
7.5  Mendeskripsikan perlunya 

penghematan air. 

5. Siswa dapat mendefinisikan proses 
terjadinya hujan. 
 
 
6.Disajikan langkah-langkah percobaan. 
Siswa dapat menyebutkan hipotesis setiap 
peristiwa pada percobaan. 
 
7.Siswa dapat menyebutkan kegiatan 
manusia yang dapat mempengaruhi daur 
air. 
 
8.Disajikan gambar hal yang dapat 
mempengaruhi daur air, siswa dapat 
menyebutkan alasan kegiatan manusia yang 
ada pada gambar mempengaruhi daur air. 
 
9.Siswa dapat mendefinisikan hujan asam. 
 
 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 
 
Pilihan Ganda 
 
 
 
Pilihan Ganda 
 
 
 
Pilihan Ganda 
 
 
 
Pilihan Ganda 

C1 
 
 
 

C2 
 
 
 

C1 
 

C2 
 

C2 
 
 
 

C1 
 

7 
8 
9 
 

10 
 
 
 

11 
12 
13 

 
14 
20 

 
 

15 
 

Sedang 
 
 
 

Sulit 
 
 
 

Sedang 
Sedang 
Sedang 

 
Sedang 

Sulit 
 
 

Sedang 
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Lampiran 18 

SOAL PRE TES 

MATA PELAJARAN IPA SD KELAS V 

MATERI POKOK DAUR AIR 

WAKTU 20 MENIT 

Nama  : ................ 

Kelas  : ................ 

No Absen : ................ 

Petunjuk: 

Kerjakan soal di bawah ini dengan memberi tanda silang (X) pada huruf a, 

b, c, atau d pada jawaban yang paling kamu anggap benar! 

1. Salah satu manfaat air yaitu untuk .... 

a. bahan makanan 

b. bahan bangunan 

c. mencuci 

d. bermain 

Jawaban: c 

 

2. Berikut contoh kegunaan air bagi manusia, kecuali .... 

a. mencuci 

b. mandi 

c. menyiram tanaman 

d. mencegah banjir 

Jawaban: d 

3. Berikut ini yang merupakan kegunaan air bagi manusia yaitu untuk .... 
a. mandi 

b. tidur 

c. tamasya 

d. bermain 

       Jawaban: a 



146 
 

 
 

4.  Gambar di samping menunjukkan air sangat penting 

bagi kebutuhan manusia, yaitu air dapat dimanfaatkan sebagai .... 

a. habitat 

b. bahan fatosintesis 

c. mandi 

d. minuman 

Jawaban: d 

 

5. Perubahan yang terjadi pada air yang terjadi secara berulang dalam satu pola 

tertentu disebut .... 

a. hujan 

b. hujan asam 

c. daur air 

d. awan 

Jawaban: c 

 

6. Air di permukaan bumi selalu tersedia karena adanya .... 

a. daur air 

b. lautan 

c. danau 

d. sumber mata air 

   Jawaban: a 

 

7. Pada proses hujan, uap air yang jumlahnya sangat banyak akan membentuk 

.... 

a. hujan 

b. uap 

c. embun 

d. awan 
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Jawaban: d 

8. Di bawah ini yang mempengaruhi terjadinya hujan yaitu .... 

a. panas matahari 

b. siang 

c. awan 

d. malam 

Jawaban: a 

 

9. Pada proses terjadinya hujan, mengapa butiran es dapat berubah menjadi air? 

a. Karena bersentuhan udara yang lebih panas di bawahnya. 

b. Karena butiran es terbawa angin. 

c. Karena bersentuhan udara yang lebih dingin di bawahnya. 

d. Awan bergerak cepat. 

    Jawaban: a 

 

10. Pada percobaan gelas yang diisi air panas kemudian ditutup tutup gelas yang 

di atasnya diberi es batu, fungsi es batu sebagai .... 

a. udara dingin 

b. pemberat 

c. pelarut 

d. awan 

          Jawaban: a 

 

11. Di bawah ini merupakan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi daur air 

.... 

a. membuat terasering 

b. menggunakan air untuk mencuci baju 

c. penebangan hutan secara berlebihan 

d. membuat jembatan di atas sungai 

Jawaban: c 
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12. Berikut ini beberapa kegiatan manusia yang menyebabkan  daur air 

terganggu, kecuali .... 

a. penebangan pohon secara liar 

b. penutupan jalan dengan beton 

c. penanaman kembali hutan yang gundul 

d. pembuangan limbah industri di sungai 

Jawaban: c 

 

13. Di bawah ini beberapa alasan penebangan hutan secara berlebihan dapat 

mengganggu daur air, kecuali .... 

a. tidak ada yang menyerap air hujan dalam tanah 

b. dapat menyebabkan longsor dekat sungai, sehingga air menjadi kotor 

c. tidak ada yang menyerap udara kotor dari asap pabrik 

d. kayu menjadi terlalu banyak jumlahnya 

     Jawaban: d 

 

 

14.  Gambar di samping dapat mengganggu 

daur air, yaitu dapat menyebabkan .... 

a. polusi udara 

b. asap 

c. hujan asam 

d. debu 

      Jawaban: c  
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15. Jenis hujan yang dapat merusak yaitu hujan .... 

a. es 

b. salju 

c. buatan 

d. asam 

      Jawaban: d 

      

16. Mengapa dapat terjadi hujan asam? 

a. Karena uap air bercampur gas beracun membentuk asam. 

b. Karena air di permukaan bumi menguap membentuk awan. 

c. Karena awan terlihat mendung saat akan turun hujan. 

d. Karena air hujan terasa asam. 

     Jawaban: a 

 

17. Berikut merupakan contoh kerusakan akibat hujan asam, kecuali  .... 

a. tumbuhan mati 

b. hewan mati 

c. kerusakan bangunan 

d. longsor 

     Jawaban: d 

 

18. Di bawah ini yang merupakan salah satu cara menghemat air yaitu .... 

a. menggosok gigi dengan air secukupnya 

b. menyiram bunga dengan banyak air 

c. menggunakan air untuk bermain-main 

d. mencuci kendaraan yang masih bersih 

     Jawaban: a 

 

19. Di bawah ini yang merupakan salah satu cara agar air sungai selalu bersih .... 

a. membuang sampah pada tempatnya 
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b. membuang sampah di sungai 

c. memberi tawas pada air sungai 

d. membendung aliran sungai 

Jawaban: a 

 

 

20. Perhatikan gambar di bawah ini. Mengapa gambar di bawah dapat 

mempengaruhi daur air? 

 
a. Karena penebangan hutan secara berlebihan berdampak banjir. 

b. Karena akan terjadi hujan asam. 

c. Karena terjadinya polusi udara. 

d. Terjadi tanah longsor. 

Jawaban: a 
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Lampiran 19 

NILAI HASIL PRE TES 

SISWA KELAS V TAHUN AJARAN 2011/2012 

SEKOLAH DASAR NEGERI ADIWERNA 05 KABUPATEN TEGAL 

No Nama Siswa Jenis Kelamin Nilai 

1. M. Aris Alwani L 45 

2. Yuliani P 60 

3. Ahmad Baehaqi L 60 

4. Alzi Mula Baharsya L 70 

5. Ayun Maefani P 50 

6. Brilyan Kurnia H L 60 

7. Dani Dyah Ulhaq P 55 

8. Erma Puspita Sari P 50 

9. Fina Dwi Prasetijo P 80 

10. Hasim Muzadi L 65 

11. Isna Maulina P 50 

12. Laras Isnaeni M P 60 

13. Lukman Nani M L 60 

14. Maryanah P 50 

15. M. Faqih Maulana L 65 

16. M. Sofyan Ali L - 

17. M. Raikhan Alfandi L 50 

18. M. Jafar Sidik L 55 

19. M. Jafar Ali L 55 

20. M. Irkham Maulana L 50 

21. M. Rizki Maulan L 60 

22. M. Rizki Ma’arif L 50 

23. Nur Al Fitriyah P 55 

24. Nurul Mizan L 75 
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No Nama Siswa Jenis Kelamin Nilai 

25. Puji Ayuni P 70 

26. Reni Marliana P 55 

27. Rizki Ibnu Abdilah L 75 

28. Rizki Maulana L 55 

29. Rizki Indah Amaliana P 55 

30. Salma Nabia P 75 

31. Saniatul Maula P 80 

32. Titi Setya Ningrum P 75 

33. Uli Nur Maulidia P 65 

34. Viky Nurul Latifah P 70 

35. Yeni Faridah P 50 

36. Zaenul Marlis L 45 

37. Farah Elsa Fiktiana P 70 

38. Girbal Syafiq Giofari L 50 

39. Putri Lestari P 60 

Jumlah - 2280 

Rata-rata - 60 
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Lampiran 20 

NILAI HASIL PRE TES 

SISWA KELAS V TAHUN AJARAN 2011/2012 

SEKOLAH DASAR NEGERI ADIWERNA 04 KABUPATEN TEGAL 

 

No Nama Siswa Jenis Kelamin Nilai 

1. Rifqi Hendra Saputra L 60 

2. Aqsal Nabil L 45 

3. Rositiawan L 60 

4. Afri Nurul Wayah P 60 

5. A. Ghusnifatul Faris L 70 

6. AryaBimo Pamungkas L 50 

7. A. Zulyadi Zaen L 60 

8. A. Rofik Wijaya L 70 

9. Chaerunisa P 60 

10. Dwi Setiawan L 75 

11. Dewi Nuraeni P 55 

12. Dewi Fitri Kurniasih P 45 

13. Dwi Ananda Yunita P 70 

14. Eka Puji Astuti P 60 

15. Eki Wulandari P 50 

16. Indah Dwi Kartika P 50 

17. Intan Prisela P 75 

18. Indi Abela P 70 

19. Lulu Istianah P 60 

20. Meisi Dea P P 55 

21. Mahdita Lato P 70 

22. M. Sulhan Ulul Azmi L 70 

23. M. Zildan L 60 

24. M. Azmi Setiawan L 70 
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No Nama Siswa Jenis Kelamin Nilai 

25. M. Alfani L 50 

26. Meliana Yuniasih P 70 

27. M. Faisal A L 65 

28. Noval Prasetyo L 70 

29. Nurhania P 50 

30. Putri Lestari P 50 

31. Rini P 60 

32. Ryan Alfi H L 70 

33. Sandi Dwi Lakmana L 55 

34. Elsa Rizki N P 60 

35. Alfran L 50 

36. Ismi Nur Azizah P 60 

37. M. Reza Wahyudi L 50 

Jumlah - 2230 

Rata-rata - 60,27 
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Lampiran 21 

 

Distribusi Frekuensi Nilai Hasil Pre Tes Siswa Kelas V Tahun Ajaran 

2011/2012 Sekolah Dasar Negeri Adiwerna 04 Kabupaten Tegal 

No Kelas Interval Tally Frekuensi (f)

1. 45 – 49 II 2 

2. 50 – 54 IIIII III 8 

3. 55 – 59 III 3 

4. 60 – 64 IIIII IIIII I 11 

5. 65 – 69 I 1 

6. 70 – 74 IIIII IIIII 10 

7. 75 – 79 II 2 

Jumlah 37 37 

 

Distribusi Frekuensi Nilai Hasil Pre Tes Siswa Kelas V Tahun Ajaran 

2011/2012 Sekolah Dasar Negeri Adiwerna 04 Kabupaten Tegal 

No Kelas Interval Tally Frekuensi (f)

1. 45 – 50 IIIII IIIII 11 

2. 51 – 56 IIIII II 7 

3. 57 – 62 IIIII II 7 

4. 63 – 68 III 3 

5. 69 – 74 IIII 4 

6. 75 – 80 IIIII I  6 

Jumlah 38 38 
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Lampiran 22 
    KISI-KISI SOAL POS TES  ILMU PENGETAHUAN ALAM 

Satuan  Pendidikan     : SD                                                                                                                      Kelas/Semester   : V/1 

Mata Pelajara                  : IPA                                                                                                           Materi Pokok       : Daur Air 

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 

Tingkat 
Kesulitan 

7.4 Mendeskripsikan proses 
daur air dan kegiatan 
manusia yang dapat 
mempengaruhinya. 

 
 
 
 
 

1. Siswa dapat menyebutkan kegunaan 
air.  

    
2. Disajikan gambar, siswa dapat 

menyebutkan kegunaan air yang 
terdapat pada gambar. 
 

3. Siswa dapat mendefinisikan proses 
daur air. 
 

4. Siswa dapat menyebutkan manfaat 
daur air. 

Pilihan Ganda 
 
 

Pilihan ganda 
 
 
 

Pilihan ganda 
 
 

Pilihan ganda 
 
 

C1 
 
 

C2 
 
 
 

C1 
 
 

C1 
 
 

1 
2 
3 
4 
 
 
 
5 
 
 
6 
 
 

Mudah 
Mudah 
Sulit 
Sulit 

 
 
 

Sedang 
 
 

Sedang 
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Kompetensi Dasar Indikator Soal Jenis Soal Ranah 
Kognitif 

Nomor 
Soal 

Tingkat 
Kesulitan 

 

 

 

 

 

 

7.5  Mendeskripsikan perlunya 
penghematan air. 

5. Siswa dapat mendefinisikan proses 
terjadinya hujan. 
 
 
 
6.Disajikan langkah-langkah percobaan. 
Siswa dapat menyebutkan hipotesis setiap 
peristiwa pada percobaan. 
 
7.Siswa dapat menyebutkan kegiatan 
manusia yang dapat mempengaruhi daur 
air. 
 
8.Disajikan gambar hal yang dapat 
mempengaruhi daur air, siswa dapat 
menyebutkan alasan kegiatan manusia yang 
ada pada gambar mempengaruhi daur air. 
 
9.Siswa dapat mendefinisikan hujan asam. 
 
 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 
 
 
Pilihan Ganda 
 
 
 
Pilihan Ganda 
 
 
 
Pilihan Ganda 
 
 
 
 
Pilihan Ganda 

C1 
 
 
 
 

C2 
 
 
 

C1 
 

C2 
 

C2 
 
 
 
 

C1 
 

7 
8 
9 
 
 

10 
 
 
 

11 
12 
13 
 

14 
20 
 
 
 

15 
 

Sedang 
 
 
 
 

Sulit 
 
 
 

Sedang 
Sedang 
Sedang 

 
Sedang 

Sulit 
 
 
 

Sedang 
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Lampiran 23 

SOAL POS TES 

MATA PELAJARAN IPA SD KELAS V 

MATERI POKOK DAUR AIR 

WAKTU 20 MENIT 

Nama  : ................ 

Kelas  : ................ 

No Absen : ................ 

Petunjuk: 

Kerjakan soal di bawah ini dengan memberi tanda silang (X) pada huruf a, 

b, c, atau d pada jawaban yang paling kamu anggap benar! 

1. Salah satu manfaat air yaitu untuk .... 

a. bahan makanan 

b. bahan bangunan 

c. mencuci 

d. bermain 

Jawaban: c 

 

2. Berikut contoh kegunaan air bagi manusia, kecuali .... 

a. mencuci 

b. mandi 

c. menyiram tanaman 

d. mencegah banjir 

Jawaban: d 

 

3. Berikut ini yang merupakan kegunaan air bagi manusia yaitu untuk .... 
a. mandi 

b. tidur 

c. tamasya 

d. bermain 

     Jawaban: a 
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4.  Gambar di samping menunjukkan air sangat 

penting bagi kebutuhan manusia, yaitu air dapat dimanfaatkan sebagai .... 

a. habitat 

b. bahan fatosintesis 

c. mandi 

d. minuman 

Jawaban: d 

 

5. Perubahan yang terjadi pada air yang terjadi secara berulang dalam satu pola 

tertentu disebut .... 

a. hujan 

b. hujan asam 

c. daur air 

d. awan 

Jawaban: c 

 

6. Air di permukaan bumi selalu tersedia karena adanya .... 

a. daur air 

b. lautan 

c. danau 

d. sumber mata air 

   Jawaban: a 

 

7. Pada proses hujan, uap air yang jumlahnya sangat banyak akan membentuk 

.... 

a. hujan 

b. uap 

c. embun 

d. awan 
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Jawaban: d 

 

8. Di bawah ini yang mempengaruhi terjadinya hujan yaitu .... 

a. panas matahari 

b. siang 

c. awan 

d. malam 

Jawaban: a 

 

9. Pada proses terjadinya hujan, mengapa butiran es dapat berubah menjadi air? 

a. Karena bersentuhan udara yang lebih panas di bawahnya. 

b. Karena butiran es terbawa angin. 

c. Karena bersentuhan udara yang lebih dingin di bawahnya. 

d. Awan bergerak cepat. 

    Jawaban: a 

 

10. Pada percobaan gelas yang diisi air panas kemudian ditutup tutup gelas yang 

di atasnya diberi es batu, fungsi es batu sebagai .... 

a. udara dingin 

b. pemberat 

c. pelarut 

d. awan 

          Jawaban: a 

 

11. Di bawah ini merupakan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi daur air 

.... 

a. membuat terasering 

b. menggunakan air untuk mencuci baju 

c. penebangan hutan secara berlebihan 

d. membuat jembatan di atas sungai 

Jawaban: c 
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12. Berikut ini beberapa kegiatan manusia yang menyebabkan  daur air 

terganggu, kecuali .... 

a. penebangan pohon secara liar 

b. penutupan jalan dengan beton 

c. penanaman kembali hutan yang gundul 

d. pembuangan limbah industri di sungai 

Jawaban: c 

 

13. Di bawah ini beberapa alasan penebangan hutan secara berlebihan dapat 

mengganggu daur air, kecuali .... 

a. tidak ada yang menyerap air hujan dalam tanah 

b. dapat menyebabkan longsor dekat sungai, sehingga air menjadi kotor 

c. tidak ada yang menyerap udara kotor dari asap pabrik 

d. kayu menjadi terlalu banyak jumlahnya 

     Jawaban: d 

 

14.  Gambar di samping dapat mengganggu 

daur air, yaitu dapat menyebabkan .... 

a. polusi udara 

b. asap 

c. hujan asam 

d. debu 

      Jawaban: c  

     

15. Jenis hujan yang dapat merusak yaitu hujan .... 

a. es 
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b. salju 

c. buatan 

d. asam 

      Jawaban: d 

 

16. Mengapa dapat terjadi hujan asam? 

a. Karena uap air bercampur gas beracun membentuk asam. 

b. Karena air di permukaan bumi menguap membentuk awan. 

c. Karena awan terlihat mendung saat akan turun hujan. 

d. Karena air hujan terasa asam. 

    Jawaban: a 

 

17. Berikut merupakan contoh kerusakan akibat hujan asam, kecuali  .... 

a. tumbuhan mati 

b. hewan mati 

c. kerusakan bangunan 

d. longsor 

     Jawaban: d 

 

18. Di bawah ini yang merupakan salah satu cara menghemat air yaitu .... 

a. menggosok gigi dengan air secukupnya 

b. menyiram bunga dengan banyak air 

c. menggunakan air untuk bermain-main 

d. mencuci kendaraan yang masih bersih 

     Jawaban: a 

 

19. Di bawah ini yang merupakan salah satu cara agar air sungai selalu bersih .... 

a. membuang sampah pada tempatnya 

b. membuang sampah di sungai 

c. memberi tawas pada air sungai 

d. membendung aliran sungai 
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Jawaban: a 

 

20. Perhatikan gambar di bawah ini. Mengapa gambar di bawah dapat 

mempengaruhi daur air? 

 
a. Karena penebangan hutan secara berlebihan berdampak banjir. 

b. Karena akan terjadi hujan asam. 

c. Karena terjadinya polusi udara. 

d. Terjadi tanah longsor. 

Jawaban: a 
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Lampiran 24 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 KELAS KONTROL 

                          

        Nama Sekolah        : SD Negeri Adiwerna 05 

        Mata Pelajaran        : IPA 

        Kelas/Semester         : V/II 

        Alokasi Waktu         : 2 x 35 menit (1x pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi 

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

B. Kompetensi Dasar  

7.4 Mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat 

mempengaruhinya. 

C. Indikator    

7.4.1 Menjelaskan pentingnya air. 

7.4.2 Menggambarkan proses daur air dengan menggunakan diagram 

atau gambar. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan lima 

pentingnya air bagi kehidupan dengan benar. 

2. Melalui penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan proses daur air 

dengan benar. 

3. Setelah mendengar penjelasan guru, siswa dapat menggambar proses 

daur air dengan benar.  

E. Materi Ajar 

1. Manfaat air 

2. Daur Air 

Selengkapnya terdapat pada lampiran  
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F. Langkah-langkah Pembelajaran  

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Guru mengucapkan salam “Assalamu A’laikum Warohmatullohi 

Wabarokatuh”. 

b. Guru menyuruh siswa merapikan tempat duduk. 

c. Guru menyuruh ketua kelompok menyiapkan untuk berdoa 

bersama. 

d. Guru menyuruh siswa menyiapkan alat tulis dan buku paket IPA. 

e. Apersepsi 

1) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan 

pengetahuan awal siswa dengan materi yang akan dipelajari 

dengan  serangkaian pertanyaan berikut:  

No GURU (G) No SISWA 

(S) 

1 

 

2 

 

 

3. 

 

Apakah kalian pernah melihat 

hujan?  

Hujan menurunkan titik-titik air. 

Tahukah kalian apa fungsi air? 

 

Hari ini kita akan belajar tentang 

hujan dalam daur air dan 

pentingnya air. Apakah kalian siap? 

1 

 

2 

 

 

3 

 

Ya 

 

Tidak 

 

 

Siap 

2) Menjelaskan tujuan pembelajaran: ”Hari ini kita akan belajar 

pentingnya air dan daur air, setelah mengikuti pelajaran anak-

anak dapat menggambar proses daur air dan menyebutkan 

pentingnya air”.  

2. Kegiatan Inti (45 menit) 

Eksplorasi 

a. Guru menjelaskan pentingnya air disertai contoh-contohnya. 

b. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang pentingnya air. 

c. Guru bertanya untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa. 
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Guru    :    Siapa yang dapat menyebutkan contoh manfaat air? 

   (Siswa mengangkat jari telunjuk kemudian menjawab   

   pertanyaan guru, setelah ditunjuk guru). 

Siswa : Air mempunyai manfaat di antaranya air dapat 

dimanfaatkan untuk minum, mandi, mengairi sawah, 

mencuci, dan lain-lain. (Jika tidak ada siswa yang 

mengangkat tangan, guru menunjuk siswa).  

d. Jika ada siswa menjawab dengan benar, guru memberi penguatan 

berupa penguatan verbal atau non verbal 

e. Guru menjelaskan proses daur air, siswa mendengarkan penjelasan 

guru. 

 

Elaborasi 

a. Guru membagi siswa menjadi lima kelompok, setiap kelompok 

terdiri dari enam siswa yang heterogen dan empat siswa yang lain, 

diikutkan ke dalam empat kelompok yang berbeda, sehingga ada 

empat kelompok yang anggotanya tujuh siswa.  

b. Setiap siswa mengerjakan tugas kelompok dengan bimbingan guru. 

(LKS terdapat pada lampiran). 

c. Guru memberi motivasi agar siswa melaksanakan kerja kelompok 

dengan baik. 

d. Satu siswa perwakilan dari setiap kelompok maju 

mempresentasikan hasil tugas kelompok. 

e. Guru memberi penguatan kepada setiap siswa yang telah 

mempresentasikan hasil tugas kelompok dengan penguatan verbal 

atau non verbal. 

   

Konfirmasi 

a. Guru dan siswa membahas hasil tugas kelompok. 

b. Guru dan siswa melakukan tanya jawab seputar meteri yang telah 

dipelajari siswa. 
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3. Kegiatan Akhir (15 menit) 

a. Penutup 

               Pada kesempatan ini, guru dan siswa menyimpulkan 

bersama hasil belajar, yaitu guru dan siswa menyebutkan manfaat 

air dan proses daur air. 

b. Kegiatan Individual  

            Pada kegiatan ini, siswa diminta kembali duduk pada 

tempat semula, untuk melaksanakan kegiatan penilaian. Guru 

meminta siswa untuk bekerja sendiri.    

c. Tindak Lanjut 

1) Siswa yang tuntas diberi pengayaan yaitu tugas mencari dan 

mencatat lima kegiatan manusia yang mempengaruhi daur air 

di beberapa surat kabar. 

2) Siswa yang belum tuntas diberi remidial (lembar remidial 

pada lampiran). 

G. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab. 

H. Sumber/ Media Pembelajaran  

1. Sumber 

    Sulistiyanto, Heri dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam IPA untuk Kelas 

V SD. Jakarta: BSE. Halaman 160-162 . 

    Rositawati, S dan Aris M. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam IPA untuk 

Kelas V SD. Jakarta: BSE. Halaman 130-131.  

    Azmiawati, Choiril dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam IPA untuk Kelas 

V SD. Jakarta: BSE. Halaman 145-147.  

 Haryanto dkk. 2007. Sains untuk Sekolah Dasar Kelas V. Jakarta: 

Erlangga halaman 178-180. 

2. Media Pembelajaran 

Gambar daur air 
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I. Penilaian 

1. Penilaian Hasil 

a. Prosedur : Tes Proses 

    Tes Akhir 

b. Jenis tes : Tes Tertulis 

c. Bentuk tes : Pilihan Ganda 

d. Soal (terlampir) 

2. Kriteria Penilaian 

Apabila jawaban benar, maka nilai 1. 

Apabila jawaban salah, maka nilai 0. 

 

 

      Nilai Akhir   = 
S  M

 X 100 

 

      

                                  Tegal, 15 Mei 2012                      

         Guru Kelas                                                             Peneliti    

 

                ttd                    ttd 

 

     Tusmiatin, S. pd SD         Nurkhikmah 

NIP. 19670927 1999 03 2004                NIM. 1402408298 

 

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri Adiwerna 05 Kabupaten Tegal 

 

ttd 

 

Hj. Toisah M. Spd 

NIP. 19520811 197402 2004 
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Lampiran 

Materi Ajar 

 Air merupakan salah satu kebutuhan pokok seluruh makhluk hidup. Tanpa 

air, makhluk hidup akan mati. Air dapat dimanfaatkan  untuk sarana transportasi, 

sebagai air minum, air juga digunakan untuk mencuci, mandi, masak, dan 

menyiram tanaman. Namun, jumlah air di dunia tidak akan habis, karena air 

mengalami siklus yang disebut daur air. 

Proses Daur Air 

 Daur  adalah perubahan-perubahan yang terjadi secara berulang dalam satu 

pola tertentu. Air juga mengalami proses daur air. Air yang berada di laut, sungai, 

dan danau akan mengalami penguapan yaitu berubah menjadi uap air yang naik ke 

angkasa. Penguapan terjadi karena air terkena panas matahari. Uap air naik ke 

tempat tinggi dan dingin. Akibatnya, uap air mengembun, sehingga membentuk 

butiran air. Butiran-butiran air yang jumlahnya sangat banyak membentuk awan. 

Gumpalan awan yang ada di angkasa akan mengalami pengembunan, karena suhu 

udara yang rendah. Pengembunan ini membuat uap air berubah wujud menjadi 

kumpulan titik-titik air yang tampak sebagai awan hitam. Titik-titik air yang 

semakin banyak akan jatuh ke permukaan bumi, yang kita kenal dengan hujan. 

Sebagian air hujan akan meresap ke dalam tanah dan yang lainnya akan tetap di 

permukaan. Air yang meresap ke dalam tanah inilah yang akan menjadi sumber 

mata air, sedangkan air yang tetap di permukaan laut akan dialirkan ke sungai, 

danau, dan saluran air lainnya. Air permukaan inilah yang akan menguap dan 

mengalami daur air.   
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Lampiran 

 

LEMBAR KEGIATAN SISWA (LKS) 

Waktu: 15 Menit 

 

Kerjakan pertanyaan berikut dengan benar! 

1. Sebutkan lima manfaat air! 

Jawab:..................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

2. Gambarlah proses daur air pada kotak dibawah ini  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

                                                                           Kelompok: ...................................... 

                                                                           Anggota   :  

1. .............................. 

2. .............................. 

3. .............................. 

4. .............................. 

5. .............................. 

6. .............................. 

7. ................................. 
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Lampiran 

KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

 

1. Lima manfaat air: 

a. Mandi 

b. Mencuci 

c. Minum 

d. Mengairi sawah 

e. Tempat hidup hewan 

 

2. Gambar Proses Daur Air: 
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Lampiran 

MEDIA 

 

 

Gambar daur air. 

Cara penggunaan       : digunakan saat guru menerangkan materi daur air. 

Bahan             : kertas manila yang digambar daur air. 

Contoh gambar          : 

   

 
Gambar proses daur air 
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Lampiran 
KISI-KISI SOAL EVALUASI ILMU PENGETAHUAN ALAM 

Satuan Pendidikan  : SD                    Kelas/Semester         : V/2 

Mata Pelajaran  : IPA                     Materi Poko               : Daur Air 

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 

Tingkat 

Kesulitan 

7.4 Mendiskripsikan proses daur air 
dan kegiatan manusia yang 
dapat mempengaruhinya. 

 
 
 

1. Siswa dapat menyebutkan kegunaan 
air. 
 

2. Siswa dapat menyebutkan manfaat 
daur air. 
 

3. Siswa dapat mendefinisikan proses 
daur air. 
 

4. Siswa dapat mendefinisikan proses 
terjadinya hujan. 

 

 

Pilihan Ganda 
 
 
Pilihan Ganda 
 
 
Pilihan Ganda 
 
 
Pilihan Ganda 

C1 
 
 

C1 
 
 

C1 
 
 

C1 

1 
2 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 

Mudah 
Sulit 

 
Sedang 

 
 

Sedang 
 
 

Sedang 
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Lampiran 
SOAL EVALUASI 

MATA PELAJARAN IPA SD KELAS V 

MATERI POKOK DAUR AIR 

WAKTU 5 MENIT 

Nama : ........................ 

Kelas : .................... 

Kerjakan soal di bawah ini dengan memberi tanda silang (X) pada huruf a, 

b, c, atau d pada jawaban yang kalian anggap benar! 

 

3. Di bawah ini merupakan kegunaan air, kecuali .... 

a. bahan fotosintesis 

b. habitat ikan  

c. mencegah longsor 

d. mengairi sawah 

 

4. Di bawah ini merupakan contoh manfaat air bagi beberapa hewan, kecuali .... 

a. menjaga suhu badan 

b. sebagai habitat 

c. sebagai cairan tubuh 

d. bahan fotosintesis 

        

5. Manfaat  terjadinya daur air yaitu .... 

a. agar air di dunia tidak habis 

b. supaya manusia tidak membutuhkan air 

c. karena air kebutuhan manusia 

d. karena air dapat menguap 

 

6. Air di permukaan bumi jika terkena panas matahari akan mengalami .... 

a. penguapan 

b. pengembunan 

c. pencairan 
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d. penyubliman 

 

7. Jika uap air terkena udara dingin, maka akan terbentuk .... 

a. penyubliman 

b. hujan 

c. penguapan 

d. butiran air 

 

Kunci Jawaban: 

1. c 

2. d 

3. a 

4. a 

5. d 

 

Penilaian: 

Nilai Akhir   = 
J  S  D

 X 100 
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Lampiran 

KISI-KISI SOAL REMIDIAL ILMU PENGETAHUAN ALAM 

Satuan Pendidikan  : SD                    Kelas/Semester         : V/2 

Mata Pelajaran  : IPA                     Materi Poko               : Daur Air 

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 

Tingkat 
Kesulitan 

7.4 Mendiskripsikan proses daur air 
dan kegiatan manusia yang dapat 
mempengaruhinya. 
 
 
 

1.Disajikan gambar, siswa dapat 
menyebutkan kegunaan air yang terdapat 
pada gambar. 
 
2.Siswa dapat mendefinisikan proses 
terjadinya hujan. 
 
 
3.Disajikan langkah-langkah percobaan, 
siswa dapat menyebutkan hipotesis setiap 
peristiwa pada percobaan. 
 
4.Siswa dapat menyebutkan kegunaan 
air. 

Pilihan Ganda 
 
 
 
Pilihan Ganda 
 
 
 
Pilihan Ganda 
 
 
 
Pilihan Ganda 

C2 
 
 
 
C1 
 
 
 
C2 
 
 
 
C1 

1 
 
 
 
2 
 
5 
 
3 
 
 
 
4 

Sulit 
 
 
 
Sedang 
 
Sedang 
 
Sulit 
 
 
 
Mudah 
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Lampiran 

SOAL REMIDIAL 

MATA PELAJARAN IPA SD KELAS V 

MATERI POKOK DAUR AIR 

WAKTU 5 MENIT 

 

Nama : ........................ 

Kelas   : ........................ 

Kerjakan soal di bawah ini dengan memberi tanda silang (X) pada huruf a, 

b, c, atau d pada jawaban yang kalian anggap benar! 

1.  Gambar di samping menunjukkan bahwa air 

sangat penting, yaitu air dapat berfungsi sebagai .... 

a. bahan fotosintesis 

b. tempat tinggal 

c. mengairi sawah 

d. mandi 

 

2. Di bawah ini yang mempengaruhi terjadinya hujan yaitu .... 

a. panas matahari 

b. siang 

c. awan 

d. malam 

 

3. Pada percobaan gelas yang diisi air panas kemudian ditutup dengan tutup 

gelas yang di atasnya diberi es, maka pada gelas terdapat uap air. Mengapa 

terjadi uap air? 

a. Karena air mengembun 

b. Karena air membeku 
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c. Karena terdapat batu es 

d. Karena air terkena panas 

 

4. Di bawah ini yang merupakan kegunaan air bagi manusia yaitu .... 

a. mengairi sawah 

b. mengaliri sungai 

c. penyusun lapisan tanah 

d. sebagai habitat 

 

5. Di bawah ini yang tidak mempengaruhi terjadinya hujan yaitu .... 

a. panas matahari 

b. udara dingin 

c. jumlah air 

awan 

 

Kunci Jawaban: 

1. b 

2. a 

3. d 

4. a 

5. d 

 

Penilaian: 

Nilai Akhir   = 
J  S  D

 X 100 
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Lampiran 

SILABUS PENGEMBANGAN 
 

Nama Sekolah  : SD Negeri Adiwerna 05 
Mata Pelajaran  : IPA 
Kelas/Program  : V/ SEKOLAH DASAR 
Semester   : 2 (dua) 

Standar Kompetensi     : 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber 
                                                      daya alam. 

Kompetensi Dasar Materi Pokok dan Uraian Materi Pengalaman Belajar Indikator 
Alokasi 

Waktu 

7.4 Mendeskripsikan 

proses daur air dan 

kegiatan manusia 

yang dapat 

mempengaruhinya 
 

 

Bumi dan Alam Semesta 

B. Daur Air.  

 

Memahami peta konsep tentang 

air 

Menyebutkan kegunaan air 

- Minuman 

- Pembersih  

- Sarana olahraga 

Memahami daur air 

Mengambar skema daur air 

7.4.1 Menjelaskan pentingnya air. 

7.4.2 Menggambarkan proses daur air 

dengan menggunakan diagram atau 

gambar. 

 

2JP 
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Lampiran 25 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS KONTROL          

                      

                        Nama Sekolah        : SD Negeri Adiwerna 05 

                        Mata Pelajaran         : IPA 

              Kelas/Semester        : V/II 

                         Alokasi 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  

7.5  Mendeskripsikan perlunya penghematan air.  

C. Indikator    

7.5.1 Mengidentifikasi kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi daur 

     air. 

7.5.2 Melakukan pembiasaan cara menghemat air. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan lima kegiatan 

manusia yang dapat mempengaruhi daur air dengan benar. 

2. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan 

lima cara mencegah kegiatan yang mengganggu daur air dengan 

benar. 

3. Melalui penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan lima cara 

menghemat air dengan benar. 

4. Melalui penjelasan guru siswa dapat menyebutkan lima cara menjaga 

kebersihan air dengan benar. 

E. Materi Ajar     

1. Kegiatan Manusia yang dapat menyebabkan terganggunya daur air. 

2. Cara menghemat air. 

Selengkapnya terdapat pada lampiran. 
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   F.   Kegiatan Pembelajaran 

           1. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Guru mengucapkan salam “Assalamu A’laikum Warohmatullohi 

Wabarokatuh” 

b. Guru menyuruh siswa merapikan tempat duduk. 

c. Guru menyuruh ketua kelas menyiapkan untuk berdoa bersama. 

d. Guru menyuruh siswa menyiapkan alat tulis dan buku paket IPA. 

e. Apersepsi 

1) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan 

pengetahuan awal siswa dengan materi yang akan dipelajari, 

dengan serangkaian pertanyaan berikut:  

No GURU (G) No MURID (M) 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

Apakah kalian pernah 

mendengarkan berita 

banyak daerah di Indonesia 

yang mengalami 

kekurangan air bersih? 

Apakah kalian tahu 

bagaimana cara untuk 

menghemat air bersih? 

Kekurangan air bersih dapat 

dipengaruhi oleh 

terganggunya daur air akibat 

ulah manusia. Tahukah 

kalian kegiatan manusia 

yang mengganggu daur air? 

 

Hari ini kita akan belajar 

bagaimana cara menghemat 

air bersih dan belajar apa 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

Ya 

 

 

 

 

Tidak 

 

 

Tidak 

 

 

 

 

 

 

Siap 
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saja yang dapat 

mencemarkan kebersihan 

air.  Kita juga akan belajar 

macam-macam kegiatan 

menusia yang mengganggu 

daur air. Apakah kalian 

sudah siap! 

 

2) Menjelaskan tujuan pembelajaran: ”Hari ini kita akan belajar 

kegiatan manusia yang mempengaruhi daur air dan cara 

menghemat air bersih. Setelah mengikuti pelajaran anak-anak 

dapat menyebutkan kegiatan manusia yang mempengaruhi daur 

air, cara mencegahnya, serta perlunya menghemat air.  

1. Kegiatan Inti (45 menit) 

Eksplorasi 

a. Guru menjelaskan kegiatan manusia yang dapat mengganggu proses 

daur air. 

b. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang kegiatan manusia yang 

mengganggu proses daur air. 

c. Guru mengajukan pertanyaaan kepada siswa untuk mengetahui tingkat 

pemahaman siswa.  

Guru   : Sebutkan kegiatan manusia yang dapat mengganggu daur   air! 

                (Siswa mengangkat jari telunjuk untuk menjawab  pertanyaan 

guru). 

Siswa : Penebangan hutan secara berlebihan, membuang sampah di 

sungai, membuang limbah di sungai, asap pabrik yang 

berlebihan. (Jika tidak ada siswa yang menunjukkan jari, guru 

menunjuk siswa). 

d. Jika ada siswa menjawab dengan benar, guru memberi penguatan 

berupa penguatan verbal atau non verbal. 
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Elaborasi 

a. Guru membagi siswa menjadi lima kelompok, setiap kelompok terdiri 

dari enam siswa yang heterogen dan empat siswa yang lain, diikutkan 

ke dalam empat kelompok yang berbeda, sehingga ada empat 

kelompok yang anggotanya tujuh siswa.  

b. Setiap siswa mengerjakan tugas kelompok dengan bimbingan guru. 

(LKS terdapat pada lampiran). 

c. Guru memberi motivasi agar siswa melaksanakan kerja kelompok 

dengan baik. 

d. Satu siwa perwakilan dari setiap kelompok maju mempresentasikan 

hasil tugas kelompok. 

e. Guru memberi penguatan kepada setiap siswa yang telah 

mempresentasikan hasil tugas kelompok dengan penguatan verbal atau 

non verbal. 

Konfirmasi 

a. Guru dan siswa membahas hasil tugas kelompok. 

b. Guru dan siswa melakukan tanya jawab seputar materi yang telah 

dipelajari siswa. 

2. Kegiatan Akhir (15 menit) 

a. Penutup 

     Pada kesempatan ini, guru dan siswa menyimpulkan bersama 

hasil belajar, yaitu guru dan siswa menyebutkan kegiatan manusia 

yang dapat mempengaruhi daur air dan menyebutkan lima cara 

menghemat air.  

b. Kegiatan Individual  

            Pada kegiatan ini, siswa diminta kembali duduk pada tempat 

semula, untuk melaksanakan kegiatan penilaian. Guru meminta siswa 

untuk bekerja sendiri. 

 

 

 



185 
 

 
 

c. Tindak Lanjut 

1) Siswa yang tuntas diberi pengayaan yaitu tugas mencari dan 

mencatat lima bencana alam yang diakibatkan terganggunya proses 

daur air di beberapa surat kabar. 

2) Siswa yang belum tuntas diberi remidial (lembar remidial pada 

lampiran). 

G.  Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

H. Sumber/Media Pembelajaran 

1. Sumber 

 Sulistiyanto, Heri dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam IPA untuk Kelas V 

SD. Jakarta: BSE. halaman 163 - 165. 

 Rositawati, S. 2008 dan Aris M. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam IPA untuk 

Kelas V SD. Jakarta: BSE. Halaman 131 -133.  

Azmiawati, Choiril dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam IPA untuk Kelas V 

SD. Jakarta: BSE. halaman 147 – 150. 

Haryanto dkk. 2007. Sains untuk Sekolah Dasar Kelas V. Jakarta: 

Erlangga halaman 180 -181. 

2. Media gambar kegiatan manusia yang dapat mengganggu daur air. 

I. Penilaian  

1. Penilaian Hasil 

a. Prosedur : Tes Proses 

   Tes Akhir 

b. Jenis tes : Tes Tertulis 

c. Bentuk tes : Pilihan Ganda 

d. Soal (terlampir) 
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2. Kriteria Penilaian 

Apabila jawaban benar, maka nilai 1. 

Apabila jawaban salah, maka nilai 0. 

 

 

Nilai Akhir   = 
S  M

 X 100 

 

 

 

                                Tegal, 16 Mei 2012 

              

       Guru Kelas                                                                   Peneliti 

 

ttd                                                                                ttd 

         

 Tusmiatin, S. pd SD                             Nurkhikmah 

NIP. 19670927 1999 03 2004            NIM. 1402408298 

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri Adiwerna 05 Kabupaten Tegal 

 

ttd 

 

Hj. Toisah M. Spd 

NIP. 19520811 197402 2004 
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Lampiran 

Materi Ajar      

 Daur air dapat terganggu oleh kegiatan manusia. Kegiatan manusia yang 

dapat menyebabkan terganggunya daur air yaitu: 

1. Penebangan pohon di hutan secara belebihan yang mengakibatkan hutan 

menjadi gundul. Hutan yang gundul karena penebangan liar menyebabkan air 

hujan langsung jatuh ke tanah. Hal ini menyebabkan air tidak dapat diserap 

dengan baik oleh tanah, karena langsung mengalir ke sungai dan danau. Selain 

itu, apabila terjadi hujan terus menerus dapat mengakibatkan longsor dan banjir. 

Hutan yang gundul menyebabkan daur air menjadi terganggu. Hal ini disebabkan 

karena cadangan air yang berada di dalam tanah semakin berkurang. 

2. Membiarkan lahan kosong tidak ditanami dengan tumbuhan, menyebabkan 

tidak ada yang menyerap air ke dalam tanah. Hal ini dapat menyebabkan 

banjir. 

3. Menggunakan air secara berlebihan untuk kegiatan sehari-hari, sehingga 

persediaan air bersih berkurang. 

4. Mengubah daerah resapan air menjadi bangunan-bangunan lain, sehingga air 

hujan tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini dapat menyebabkan banjir. 

 Karena, kegiatan negatif manusia yang mengganggu daur air dapat 

menyebabkan jumlah air bersih berkurang, maka kita juga perlu menghemat air. 

Cara menghemat air di antaranya yaitu: 

1. Menutup kran air setelah menggunakannya. 

2. Mencuci pakaian setelah mencapai jumlah pakaian cukup banyak. 

3. Menggunakan air bekas cucian beras atau sayur untuk menyiram tanaman. 

4. Mencuci kendaraan jika kotor saja. 

 Selain menghemat air, kita juga harus menjaga kebersihan air seperti tidak 

membuang sampah di sungai, tidak membuang air limbah pabrik di sungai, dan 

segera membersihkan air jika tercemar. 
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Lampiran 

LEMBAR KEGIATAN SISWA (LKS) 

Waktu: 15 Menit 

 

Kerjakan pertanyaan berikut dengan Benar! 

1. Sebutkan lima kegiatan manusia yang mempengaruhi daur air! 

Jawab:..................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

2. Sebutkan lima cara menghemat air bersih! 

Jawab:..................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

                                                                           Kelompok : ................................... 

                                                                           Anggota     : 

1. .............................. 

2. .............................. 

3. .............................. 

4. .............................. 

5. .............................. 

6. .............................. 

7. .............................. 
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Lampiran 

KUNCI JAWABAN LEMBAR KEGIATAN SISWA 

 

 

1.  lima kegiatan manusia yang mempengaruhi daur air: 

Membuang sampah di sungai, menutup tanah dengan beton, menebang hutan 

berlebihan, pembuangan asap pabri yang berlebihan, dan membakar hutan.  

 

2.    lima cara menghemat air bersih: 

Menyiram tanaman menggunakan air beras cucian beras, mencuci motor 

seperlunya, mencuci pakaian jika sudah banyak yang kotor, menutup kran air 

jika sudah tidak digunakan, dan tidak menggunakan air dengan boros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



190 
 

 
 

 

Lampiran 

MEDIA 

 

Contoh gambar: 

               
             Gambar jalan dibeton                        Gambar hutan gundul 

 

 

                  
 

            Gambar asap pabrik                                    Gambar Sungai penuh sampah
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Lampiran 

KISI-KISI SOAL TES EVALUASI ILMU PENGETAHUAN ALAM 

Satuan Pendidikan  : SD          Kelas/Semester          : V/2 

Mata Pelajaran  : IPA                                Materi Pokok                      : Daur Air 

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 

Tingkat 

Kesulitan 

7.5 Mendeskripsikan perlunya 
penghematan air. 

1. Siswa dapat menyebutkan kegiatan 
manusia yang dapat mempengaruhi daur 
air. 
 

2. Disajikan gambar hal yang dapat 
mempengaruhi daur air, siswa dapat 
menyebutkan alasan kegiatan manusia 
pada gambar mempengaruhi daur air. 
 

3. Siswa dapat mendefinisikan hujan asam. 
 

4. Siswa dapat memberi contoh cara 
menghemat air. 

 

 

Pilihan Ganda 
 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 
 
 

Pilihan Ganda 
 

Pilihan Ganda 

C1 
C2 

 
 

C2 
 
 
 
 

C1 
 

C1 

1 
2 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
5 

Sedang 
Sedang 

 
 

Sedang 
 
 
 
 

Sedang 
 

Mudah 
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Lampiran 

SOAL EVALUASI 

MATA PELAJARAN IPA SD KELAS V 

MATERI POKOK DAUR AIR 

WAKTU 5 MENIT 

Nama : ........................ 

Kelas : .................... 

Kerjakan soal di bawah ini dengan memberi tanda silang (X) pada huruf a, 

b, c, atau d pada jawaban yang kalian anggap benar! 

1. Di bawah ini beberapa kegiatan manusia yang menyebabkan  daur air 

terganggu, kecuali..... 

a. pembuangan sampah di sungai 

b. pembuatan irigasi 

c. penebangan hutan secara berlebih 

d. pembuangan limbah industri di sungai 

 

2. Mengapa penutupan halaman dengan beton mempengaruhi daur air? 

a. Karena akan mempermudah air meresap ke dalam tanah. 

b. Karena tidak akan terjadi longsor. 

c. Karena tidak terjadi banjir. 

d. Karena air akan sulit meresap dalam tanah. 

 

3.  Gambar di samping merupakan dampak dari 

kegiatan manusia yang mengganggu daur air, yaitu .... 

a. penebangan hutan secara berlebihan 

b. penebangan hutan melalui reboisasi 

c. membuang sampah tidak di sungai 
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d. membuat bendungan air 

   

4. Bagaimana cara untuk mencegah agar tidak terjadi hujan asam? 

a. Gas beracun dari pabrik dan motor dibuang di udara. 

b. Mengganti bahan bakar fosil dengan bahan bakar alternatif. 

c. Membuat bendungan untuk mencegah banjir. 

d. Air limbah pabrik dibuang ke sungai agar mengalir ke laut. 

 

5. Yang bukan merupakan contoh cara penghematan air yaitu .... 

a. menutup kran air setelah digunakan 

b. menyiram tanaman dengan bekas air cucian 

c. mencuci pakaian sedikit demi sedikit 

d. mencuci kendaran jika kotor 

 

Kunci Jawaban: 

1. b 

2. d 

3. a 

4. b 

5. c 

 

Penilaian: 

Nilai Akhir   = 
J  S  D

 X 100 
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Lampiran 
 

KISI-KISI SOAL REMIDIAL ILMU PENGETAHUAN ALAM 
 

Satuan  Pendidikan          : SD                                                                                                 Kelas/Semester     : V/2 

Mata Pelajaran          : IPA                                                                                                         Materi Pokok        : Daur Air 

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 

Tingkat 

Kesulitan 

7.5 Mendeskripsikan 
perlunya 
penghematan air. 

1. Siswa dapat menyebutkan kegiatan 
manusia yang positif terhadap daur air. 
 

2. Siswa dapat menyebutkan kegiatan 
manusia yang dapat mengganggu daur 
air. 
 

3. Siswa dapat menyebutkan cara 
menghemat air. 
 

4. Siswa dapat menyebutkan hal yang 
menyebabkan terjadinya hujan asam. 
 

5. Siswa dapat menyebutkan cara menjaga 
kebersihan. 

Pilihan Ganda 
 
 
Pilihan Ganda 
 
 
 
Pilihan Ganda 
 
 
Pilihan Ganda 

 
 

Pilihan Ganda 

C1 
 
 

C2 
 
 
 

C1 
 
 

C1 
 
 

C1 

     1  
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 

Mudah 

 
Sedang 

 
 

Mudah 
 
 

Sulit 
 
 

Mudah 
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Lampiran 

LEMBAR REMIDIAL 

Waktu:  5 Menit 

Nama: ................. 

Kelas : ................ 

 

Kerjakan soal di bawah ini dengan memberi tanda silang (X) pada huruf a, 

b, c, atau d pada jawaban yang kalian anggap benar! 

 

1. Kegiatan manusia berikut yang berdampak positif terhadap daur air di bumi 

yaitu . . . . 

a. terasering 

b. reboisasi 

c. penggundulan hutan 

d. pembuatan bendungan 

 

2. Betonisasi jalan-jalan dapat mengganggu daur air, karena . . . . 

    a. mengurangi peresapan air 

    b. membuat jalan terasa panas 

    c. dapat mencegah banjir 

    d. air dapat merembes dengan cepat 

 

3. Salah satu contoh tindakan penghematan air yaitu . . . . 

    a. mencuci pakaian tiap hari dalam jumlah sedikit 

    b. mencuci kendaraan rutin tiap hari 

    c. menyirami tanaman dengan air keran 

    d. mematikan keran setelah selesai digunakan 

 

4. Berikut yang dapat menyebabkan hujan asam yaitu .... 

    a. asap pabrik 

    b. banjir 



196 
 

 
 

    c. limbah pabrik 

    d. sampah 

5. Berikut cara menjaga kebersihan air yaitu .... 

    a. membuang sampah di sungai 

    b. tidak membuang sampah di sungai 

    c. membuang limbah pabrik di sungai 

    d. membuang gas beracun di udara 

 

Kunci Jawaban: 

1. b 

2. a 

3. d 

4. a 

5. b 

 

Penialian: 

Nilai Akhir   = 
S  M

 X 100 
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Lampiran 
SILABUS PENGEMBANGAN 

 
Nama Sekolah  : SD Negeri Adiwerna 05 
Mata Pelajaran  : IPA 
Kelas/Program  : V/ SEKOLAH DASAR 
Semester  : 2 (dua) 

                                   Standar Kompetensi : 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam. 
 

Kompetensi Dasar Materi Pokok dan 
Uraian Materi Pengalaman Belajar Indikator Alokasi 

Waktu 
7.5 Mendeskripsikan 

perlunya  
penghematan air  

 

Bumi dan Alam Semesta 
C. Daur Air. 
 

Memahami peta konsep tentang air 
 
Memahami kegiatan manusia 
terhadap daur air 
 
Menyebutkan kerusakan akibat  
 
kegiatan manusia 

- hujan asam 
- air limbah 

Memahami bahwa air tidak akan 
habis karena adanya daur air. 
 
Memahami bahwa persediaan air  
bersih semakin berkurang. 
Menyebutkan cara menghemat air.  

7.5.1Mengidentifikasi 
kegiatan manusia 
yang dapat 
mempengaruhi 
daur air. 

7.5.2Melakukan 
pembiasaan cara 
menghemat air. 

 

2 JP 
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Lampiran 26 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 KELAS EKSPERIMEN 

                           

  Nama Sekolah        : SD Negeri Adiwerna 04 

  Mata Pelajaran        : IPA 

  Kelas/Semester       : V/II 

  Alokasi Waktu        : 2 x 35 menit (1 x pertemuan) 

 

F. Standar Kompetensi  

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

G. Kompetensi Dasar  

7.4 Mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang dapat 

mempengaruhinya. 

H. Indikator    

7.4.1 Menjelaskan pentingnya air. 

7.4.2 Menggambarkan proses daur air dengan menggunakan diagram 

atau gambar. 

I. Tujuan Pembelajaran  

4. Melalui diskusi, siswa dapat menyebutkan lima pentingnya air bagi 

kehidupan dengan benar. 

5. Melalui telaah buku, siswa dapat menyebutkan proses daur air dengan 

benar. 

6. Melalui eksperimen, siswa dapat menyebutkan proses daur air dengan 

benar. 

7. Melalui penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan lima pentingnya air 

bagi kehidupan dengan benar. 

8. Melalui diskusi, siswa dapat menggambar proses daur air dengan 

benar.  
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9. Melalui penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan proses daur air 

dengan benar. 

J. Materi Ajar  

1. Manfaat Air 

2. Daur Air 

       Selengkapnya terdapat pada lampiran. 

K. Kegiatan Pembelajaran  

4. Kegiatan awal (10 menit) 

a. Guru mengucapkan salam “Assalamu A’laikum Warohmatullohi 

Wabarokatuh”. 

b. Guru menyuruh siswa merapikan tempat duduk. 

c. Guru menyuruh ketua kelas menyiapkan untuk berdoa bersama. 

d. Guru menyuruh siswa menyiapkan alat tulis dan buku paket IPA. 

e. Apersepsi 

1) Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan 

pengetahuan siswa dengan materi yang akan dipelajari, dengan 

serangkaian pertanyaan berikut:  

No GURU (G) No SISWA (S) 

1 

 

2 

 

 

3. 

 

Apakah kalian pernah melihat 

hujan?  

Hujan menurunkan titik-titik 

air. Tahukah kalian apa fungsi 

air? 

Hari ini kita akan belajar 

tentang hujan dalam daur air 

dan pentingnya air. 

Apakah kalian siap? 

1 

 

2 

 

 

3 

 

Ya 

 

Tidak 

 

 

Siap 

 

2) Menjelaskan tujuan pembelajaran: ”Hari ini kita akan belajar 

pentingnya air dan daur air, setelah mengikuti pelajaran anak-anak 
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dapat menggambar proses daur air dan menyebutkan lima 

pentingnya air”.  

 

5. Kegiatan Inti (45 menit) 

Eksplorasi 

Guru memberikan permasalahan seputar daur air pada siswa. 

(Permasalahan terdapat pada LKS). 

Elaborasi  

a. Siswa dibagi menjadi lima kelompok yang masing-masing 

kelompok terdiri dari enam siswa yang heterogen, dua siswa yang 

lain diikutkan pada dua kelompok yang berbeda, sehingga ada 

dua kelompok yang anggotanya terdiri dari tujuh siswa. 

b. Setiap kelompok terdapat ketua dan sekretaris. 

c. Setiap kelompok menyiapkan buku paket. 

d. Setiap kelompok mendapat LKS dari guru. (Contoh LKS terdapat 

pada lampiran). 

e. Setiap kelompok mendiskusikan permasalahan yang diberikan 

guru. (Pada model PBL merupakan langkah 1, yaitu orientasi 

siswa pada masalah) 

f. Siswa dengan bimbingan guru memahami permasalahan 

berdasarkan kemampuan awal siswa. (Pada model PBL 

merupakan langkah 2, yaitu mendefinisikan permasalahan) 

g. Siswa dengan bimbingan guru  melakukan  pencarian informasi 

yang berkaitan dengan fakta dengan menggunakan buku paket 

IPA kelas V SD dan berdasarkan pengalaman yang sudah 

dipeoleh siswa. (Pada model PBL merupakan langkah 3, yaitu 

mengumpulkan fakta) 

h. Siswa dengan bimbingan guru menyusun jawaban sementara 

permasalahan yang diajukan guru. (Pada model PBL merupakan 

langkah 4, yaitu menyusun hipotesis)  
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i. Setiap kelompok mencari informasi di buku dan sumber lainnya 

sebagai penyelidikan hipotesis setiap kelompok. 

j. Setiap kelompok menyiapkan  peralatan yang disiapkan oleh 

guru. Peralatan berupa: gelas kaca transparan, air panas, es batu, 

dan tutup gelas.  

k. Setiap kelompok melakukan eksperimen untuk membuktikan 

terjadinya awan dan hujan sebagai penyelidikan hipotesis 

permasalahan. (Pada model PBL merupakan langkah 5, yaitu 

melakukan penyelidikan). 

l. Siswa dengan bimbingan guru melakukan penyempurnaan 

masalah yang telah dirumuskan. (langkah 6) 

m. Setiap kelompok dengan bimbingan guru menyimpulkan jawaban 

dari permasalahan. (Pada model PBL merupakan langkah 7, yaitu 

menyimpilkan alternatif pemecahan masalah secara kolaboratif) 

Konfirmasi 

a. Setiap kelompok maju membacakan hasil diskusi, dan 

menerangkan langkah-langkah percobaan atau eksperimen. 

b. Guru dan siswa membahas hasil diskusi kelompok. (Merupakan 

langkah 8, yaitu pengujian hasil pemecahan masalah) 

c. Guru memberi penguatan kepada siswa yang maju membacakan 

hasil diskusi kelompok, dengan penguatan verbal atau non verbal. 

3. Kegiatan Akhir (15 menit) 

d. Penutup 

            Pada kesempatan ini, siswa dan guru menyimpulkan 

bersama hasil belajar, yaitu siswa dan guru menyebutkan manfaat 

air dan proses daur air. 

e. Kegiatan Individual  

           Pada kegiatan ini, siswa diminta kembali duduk pada 

tempat semula, untuk melaksanakan kegiatan penilaian berupa 

evaluasi individu. Guru meminta siswa untuk bekerja sendiri.    
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f. Tindak Lanjut 

3) Siswa yang tuntas diberi pengayaan yaitu tugas mencari dan 

mencatat lima kegiatan manusia yang mempengaruhi daur air 

di beberapa surat kabar. 

4) Siswa yang belum tuntas diberi remidial (lembar remidial 

pada lampiran).  

L. Metode Pembelajaran 

3. Ceramah 

4. Tanya jawab. 

M. Model Pembelajaran: Model Problem Based Learning (PBL). 

N. Sumber/ Media Pembelajaran  

1. Sumber 

    Sulistiyanto, Heri dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam IPA untuk Kelas 

V SD. Jakarta: BSE. Halaman 160-162 . 

    Rositawati, S dan Aris M. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam IPA untuk 

Kelas V SD. Jakarta: BSE. Halaman 130-131.  

    Azmiawati, Choiril dkk. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam IPA untuk Kelas 

V SD. Jakarta: BSE. Halaman 145-147.  

    Haryanto dkk. 2007. Sains untuk Sekolah Dasar Kelas V. Jakarta: 

Erlangga halaman 178-180.2. 

2. Media 

    a. Media asli seperti gelas kaca transparan, air panas, tutup gelas, dan es 

batu. 

b. Media gambar berupa gambar proses daur air.Model pembelajaran   : 

Model Problem Based Learning (PBL) 

O. Penilaian 

3. Penilaian Hasil 

a. Prosedur : Tes Proses, tes Akhir 

b. Jenis tes : Tes Tertulis 
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c. Bentuk tes : Pilihan Ganda 

d. Soal (terlampir) 

1. Kriteria Penilaian 

Apabila jawaban benar, maka nilai 1. 

Apabila jawaban salah, maka nilai 0. 

 

 

      Nilai Akhir   = 
J  S  D

 X 100 

 

 

                                                  Tegal,   22  Mei 2012 

       Guru Kelas                                                               Peneliti 

 

             ttd                                                                           ttd 

          

     Rini Uniyati, S. Pd     Nurkhikmah 

NIP. 19621224 198405 2001                      NIM. 1402408298 

 

 

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri Adiwerna 04 Kabupaten Tegal 

 

ttd 

 

Afif, S. Pd 

NIP. 19540608197701 1003 
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Lampiran 

Materi Ajar 

          Air merupakan salah satu kebutuhan pokok seluruh makhluk hidup. Tanpa 

air, makhluk hidup akan mati. Air dapat dimanfaatkan  untuk sarana transportasi, 

sebagai air minum, air juga digunakan untuk mencuci, mandi, masak, dan 

menyiram tanaman. Namun, jumlah air di dunia tidak akan habis, karena air 

mengalami siklus yang disebut daur air. 

Proses Daur Air 

          Daur  adalah perubahan-perubahan yang terjadi secara berulang dalam satu 

pola tertentu. Air juga mengalami proses daur air. Air yang berada di laut, sungai, 

dan danau akan mengalami penguapan yaitu berubah menjadi uap air yang naik ke 

angkasa. Penguapan terjadi karena air terkena panas matahari. Uap air naik ke 

tempat tinggi dan dingin. Akibatnya, uap air mengembun, sehingga membentuk 

butiran air. Butiran-butiran air yang jumlahnya sangat banyak membentuk awan. 

Gumpalan awan yang ada di angkasa akan mengalami pengembunan, karena suhu 

udara yang rendah. Pengembunan ini membuat uap air berubah wujud menjadi 

kumpulan titik-titik air yang tampak sebagai awan hitam. Titik-titik air yang 

semakin banyak akan jatuh ke permukaan bumi, yang kita kenal dengan hujan. 

Sebagian air hujan akan meresap ke dalam tanah dan yang lainnya akan tetap di 

permukaan. Air yang meresap ke dalam tanah inilah yang akan menjadi sumber 

mata air, sedangkan air yang tetap di permukaan laut akan dialirkan ke sungai, 

danau, dan saluran air lainnya. Air permukaan inilah yang akan menguap dan 

mengalami daur air.   
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Lampiran 

LEMBAR KEGIATAN SISWA (LKS) 

Waktu: 40 menit 

 

Diskusikan dengan teman sekelompokmu permasalahan berikut: 

          Air mempunyai banyak manfaat. Manfaat air di antaranya yaitu sebagai alat 

transportasi, sebagai air minum, untuk mandi, mencuci, dan sebagainya. Oleh 

sebab itu, manusia tidak dapat hidup tanpa air. Setiap hari kita membutuhkan air. 

Pernahkah kalian memperhatikan walaupun air selalu kita gunakan sehari-hari, 

jumlah air di bumi tidak pernah habis, mengapa demikian? 

Untuk menjawab permasalahan di atas, ikuti langkah-langkah pemecahan 

masalah, di bawah ini: 

1) Diskusikaan permasalahan di atas dengan teman sekelompokmu. 

2) Carilah informasi untuk menjawab permasalahan di atas dengan 

menggunakan buku paket IPA kelas V SD yang telah tersedia. 

3) Tulislah jawaban sementara berdasarkan diskusi. 

Walaupun air selalu kita gunakan sehari-hari jumlah air di bumi tidak pernah 

habis, mengapa demikian? 

Jawab:.........................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
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....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

Gambar daur air: 
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Ujilah jawaban sementara kalian dengan mencari informasi di buku paket IPA 

kelas V SD dan sumber lain, atau dengan melakukan eksperimen.  

 

Berdasarkan pencarian informasi dan penyelidikan, alasan mengapa air di dunia 

tidak pernah habis, pada lembar simpulan di bawah ini: 

Simpulan: 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

6.  Setiap kelompok maju membacakan hasil diskusi kelompok. 

                    Kelompok                    : ............................ 

                    Anggota Kelompok             : 

                            

1..............................                                  

2.................................                                

3..................................                              

4..................................                               

5.................................                               

6.............................                                   

7................................. 
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Lampiran 

KUNCI JAWABAN LEMBAR KEGIATAN SISWA (LKS) 

 

Hipotesis atau Jawaban Sementara: 

           Walaupun air selalu kita gunakan sehari-hari,  jumlah air di bumi tidak 

pernah habis karena air mengalami daur yang disebut daur air. Proses daur air 

yaitu air yang berada di laut, sungai, dan danau akan mengalami penguapan yaitu 

berubah menjadi uap air yang naik ke angkasa. Penguapan terjadi karena air 

terkena panas matahari. Uap air naik ke tempat tinggi dan dingin. Akibatnya, uap 

air mengembun, sehingga membentuk butiran air. Butiran-butiran air yang 

jumlahnya sangat banyak membentuk awan. Gumpalan awan yang ada di angkasa 

akan mengalami pengembunan, karena suhu udara yang rendah. Pengembunan ini 

membuat uap air berubah wujud menjadi kumpulan titik-titik air yang tampak 

sebagai awan hitam. Titik-titik air yang semakin banyak akan jatuh ke permukaan 

bumi, yang kita kenal dengan hujan. Sebagian air hujan akan meresap ke dalam 

tanah dan yang lainnya akan tetap di permukaan. Air yang meresap ke dalam 

tanah inilah yang akan menjadi sumber mata air, sedangkan air yang tetap di 

permukaan laut akan dialirkan ke sungai, danau, dan saluran air lainnya. Air 

permukaan inilah yang akan menguap dan mengalami daur air. 

Gambar Daur Air: 
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Hipotesis siswa diuji dengan mencari referensi dan melakukan percobaan atau 

eksperimen.  

Simpulan: 

            Jadi, walaupun air selalu kita gunakan sehari-hari,  jumlah air di bumi 

tidak pernah habis karena air mengalami daur air. Proses daur air yaitu air yang 

berada di laut, sungai, dan danau akan mengalami penguapan karena terkena 

panas matahari naik ke angkasa. Uap air naik ke tempat tinggi dan dingin. 

Akibatnya, uap air mengembun, sehingga membentuk butiran air kemudian 

membentuk awan. Gumpalan awan yang ada di angkasa akan mengalami 

pengembunan, karena suhu udara yang rendah. Pengembunan ini membuat uap air 

berubah wujud menjadi kumpulan titik-titik air yang tampak sebagai awan hitam. 

Kemudian itik-titik air jatuh ke permukaan bumi, yang kita kenal dengan hujan. 

Sebagian air hujan akan meresap ke dalam tanah dan yang lainnya akan tetap di 

permukaan. Air permukaan inilah yang akan menguap dan mengalami daur air. 

Gambar Daur Air: 
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Lampiran 

MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Gelas kaca transparan, air panas, es batu, tutup gelas. 

Cara penggunaan       : Sebagai contoh kongkret untuk membuktikan   

jawaban permasalahan yang disajikan, 

dibuktikan dengan eksperimen. Disajikan jika 

siswa dapat menjawab hipotesis daur air yang 

menyebabkan air di bumi tidak pernah habis.  

Contoh media asli      : 

 
Gambar membuktikan proses daur air 

2. Gambar daur air. 

Cara penggunaan    : Digunakan saat membahas hasil diskusi untuk  

memperjelas proses daur air dan proses terjadinya 

                                             hujan. 

Bahan   :   Kertas manila yang digambar daur air 

Contoh gambar   : 

   

 
Gambar proses daur air 
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Lampiran 
KISI-KISI SOAL EVALUASI ILMU PENGETAHUAN ALAM 

Satuan Pendidikan  : SD                    Kelas/Semester         : V/2 

Mata Pelajaran  : IPA                     Materi Poko               : Daur Air 

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 

Tingkat 

Kesulitan 

7.4 Mendiskripsikan proses daur air 
dan kegiatan manusia yang 
dapat mempengaruhinya. 

 
 
 

1. Siswa dapat menyebutkan kegunaan 
air. 
 

2. Siswa dapat menyebutkan manfaat 
daur air. 
 

3. Siswa dapat mendefinisikan proses 
daur air. 
 

4. Siswa dapat mendefinisikan proses 
terjadinya hujan. 

 

 

Pilihan Ganda 
 
 
Pilihan Ganda 
 
 
Pilihan Ganda 
 
 
Pilihan Ganda 

C1 
 
 

C1 
 
 

C1 
 
 

C1 

1 
2 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 

Mudah 
Sulit 

 
Sedang 

 
 

Sedang 
 
 

Sedang 
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Lampiran 
SOAL EVALUASI 

MATA PELAJARAN IPA SD KELAS V 

MATERI POKOK DAUR AIR 

WAKTU 5 MENIT 

Nama : ........................ 

Kelas : .................... 

Kerjakan soal di bawah ini dengan memberi tanda silang (X) pada huruf a, 

b, c, atau d pada jawaban yang kalian anggap benar! 

 

1. Di bawah ini merupakan kegunaan air, kecuali .... 

a. bahan fotosintesis 

b. habitat ikan  

c. mencegah longsor 

d. mengairi sawah 

 

2. Di bawah ini merupakan contoh manfaat air bagi beberapa hewan, kecuali .... 

a. menjaga suhu badan 

b. sebagai habitat 

c. sebagai cairan tubuh 

d. bahan fotosintesis 

        

3. Manfaat  terjadinya daur air yaitu .... 

a. agar air di dunia tidak habis 

b. supaya manusia tidak membutuhkan air 

c. karena air kebutuhan manusia 

d. karena air dapat menguap 

 

4. Air di permukaan bumi jika terkena panas matahari akan mengalami .... 

a. penguapan 

b. pengembunan 

c. pencairan 



213 
 

 
 

d. penyubliman 

 

5. Jika uap air terkena udara dingin, maka akan terbentuk .... 

a. penyubliman 

b. hujan 

c. penguapan 

d. butiran air 

 

Kunci Jawaban: 

1. c 

2. d 

3. a 

4. a 

5. d 

 

Penilaian: 

Nilai Akhir   = 
J  S  D

 X 100 
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Lampiran 

KISI-KISI SOAL REMIDIAL ILMU PENGETAHUAN ALAM 

Satuan Pendidikan  : SD                    Kelas/Semester         : V/2 

Mata Pelajaran  : IPA                     Materi Poko               : Daur Air 

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 

Tingkat 
Kesulitan 

7.4 Mendiskripsikan proses daur air 
dan kegiatan manusia yang dapat 
mempengaruhinya. 
 
 
 

1.Disajikan gambar, siswa dapat 
menyebutkan kegunaan air yang terdapat 
pada gambar. 
 
2.Siswa dapat mendefinisikan proses 
terjadinya hujan. 
 
 
3.Disajikan langkah-langkah percobaan, 
siswa dapat menyebutkan hipotesis setiap 
peristiwa pada percobaan. 
 
4.Siswa dapat menyebutkan kegunaan 
air. 

Pilihan Ganda 
 
 
 
Pilihan Ganda 
 
 
 
Pilihan Ganda 
 
 
 
Pilihan Ganda 

C2 
 
 
 
C1 
 
 
 
C2 
 
 
 
C1 

1 
 
 
 
2 
 
5 
 
3 
 
 
 
4 

Sulit 
 
 
 
Sedang 
 
Sedang 
 
Sulit 
 
 
 
Mudah 
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Lampiran 

SOAL REMIDIAL 

MATA PELAJARAN IPA SD KELAS V 

MATERI POKOK DAUR AIR 

WAKTU 5 MENIT 

 

Nama : ........................ 

Kelas   : ........................ 

Kerjakan soal di bawah ini dengan memberi tanda silang (X) pada huruf a, 

b, c, atau d pada jawaban yang kalian anggap benar! 

1.  Gambar di samping menunjukkan bahwa air 

sangat penting, yaitu air dapat berfungsi sebagai .... 

a. bahan fotosintesis 

b. tempat tinggal 

c. mengairi sawah 

d. mandi 

 

2. Di bawah ini yang mempengaruhi terjadinya hujan yaitu .... 

a. panas matahari 

b. siang 

c. awan 

d. malam 

 

3. Pada percobaan gelas yang diisi air panas kemudian ditutup dengan tutup 

gelas yang di atasnya diberi es, maka pada gelas terdapat uap air. Mengapa 

terjadi uap air? 

a. Karena air mengembun 

b. Karena air membeku 
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c. Karena terdapat batu es 

d. Karena air terkena panas 

 

4. Di bawah ini yang merupakan kegunaan air bagi manusia yaitu .... 

a. mengairi sawah 

b. mengaliri sungai 

c. penyusun lapisan tanah 

d. sebagai habitat 

 

5. Di bawah ini yang tidak mempengaruhi terjadinya hujan yaitu .... 

a. panas matahari 

b. udara dingin 

c. jumlah air 

d. awan 

 

Kunci Jawaban: 

1. b 

2. a 

3. d 

4. a 

5. d 

 

Penilaian: 

Nilai Akhir   = 
J  S  D

 X 100 
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Lampiran 

SILABUS PENGEMBANGAN 
 

Nama Sekolah  : SD Negeri Adiwerna 05 
Mata Pelajaran  : IPA 
Kelas/Program  : V/ SEKOLAH DASAR 
Semester   : 2 (dua) 

Standar Kompetensi     : 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber 
                                                      daya alam. 

Kompetensi Dasar Materi Pokok dan Uraian Materi Pengalaman Belajar Indikator 
Alokasi 

Waktu 

7.6 Mendeskripsikan 

proses daur air dan 

kegiatan manusia 

yang dapat 

mempengaruhinya 
 

 

Bumi dan Alam Semesta 

C. Daur Air.  

 

Memahami peta konsep tentang 

air 

Menyebutkan kegunaan air 

- Minuman 

- Pembersih  

- Sarana olahraga 

Memahami daur air 

Mengambar skema daur air 

7.4.1 Menjelaskan pentingnya air. 

7.4.2 Menggambarkan proses daur air 

dengan menggunakan diagram atau 

gambar. 

 

2JP 
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Lampiran 27 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 

                  

                                 Nama Sekolah        : SD Negeri Adiwerna 04 

                                 Mata Pelajaran        : IPA 

                                 Kelas/Semester       : V/II 

                                Alokasi Waktu         : 2 x 35 menit (1x pertemuan) 

F. Standar Kompetensi  

7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam. 

G. Kompetensi Dasar  

7.5 Mendeskripsikan perlunya penghematan air.  

H. Indikator    

7.5.1 Mengidentifikasi kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi daur 

air. 

7.5.2 Melakukan pembiasaan cara menghemat air. 

I. Tujuan Pembelajaran  

5. Melalui diskusi, siswa dapat menyebutkan lima kegiatan manusia 

yang dapat mempengaruhi daur air dengan benar. 

6. Melalui telaah buku, siswa dapat menyebutkan lima contoh kegiatan 

manusia yang mempengaruhi daur air dengan benar. 

7. Melalui eksperimen, siswa dapat menyebutkan lima contoh kegiatan 

manusia yang  mempengaruhi daur air dengan benar. 

8. Melalui penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan lima kegiatan 

manusia yang mempengaruhi daur air dengan benar. 

9. Melalui diskusi, siswa dapat menyebutkan lima cara menghemat air 

dengan benar. 

10. Melalui penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan satu cara 

menghemat air dengan benar. 
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J. Materi Ajar     

1. Kegiatan manusia yang dapat menyebabkan terganggunya daur air. 

2. Cara menghemat air.  

Selengkapnya terdapat pada lampiran. 

     F.   Kegiatan Pembelajaran 

           1. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Guru mengucapkan salam “Assalamu A’laikum Warohmatullohi 

Wabarokatuh” 

b. Guru menyuruh siswa merapikan tempat duduk. 

c. Guru menyuruh ketua kelas menyiapkan untuk berdoa bersama. 

d. Guru menyuruh siswa menyiapkan alat tulis dan buku paket IPA. 

e. Apersepsi 

3) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan 

pengetahuan siswa dengan materi yang akan dipelajari, dengan 

serangkaian pertanyaan berikut:  

No GURU (G) No MURID (M) 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

Apakah kalian pernah 

mendengarkan berita 

banyak daerah di Indonesia 

yang mengalami 

kekurangan air bersih? 

Apakah kalian tahu 

bagaimana cara untuk 

menghemat air bersih? 

Kekurangan air bersih dapat 

dipengaruhi oleh 

terganggunya daur air akibat 

ulah manusia. Tahukah 

kalian kegiatan manusia 

yang mengganggu daur air? 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

Ya 

 

 

 

 

Tidak 

 

 

Tidak 
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4. 

 

 

 

Hari ini kita akan belajar 

bagaimana cara menghemat 

air bersih dan belajar apa 

saja yang dapat 

mencemarkan kebersihan 

air.  Kita juga akan belajar 

macam-macam kegiatan 

menusia yang mengganggu 

daur air. Apakah kalian 

sudah siap! 

 

4. 

 

Siap 

 

 

 

4) Menjelaskan tujuan pembelajaran: ”Hari ini kita akan belajar 

kegiatan manusia yang mempengaruhi daur air dan cara 

menghemat air bersih. Setelah mengikuti pelajaran anak-anak 

dapat menyebutkan kegiatan manusia yang mempengaruhi daur 

air, cara mencegahnya, serta perlunya menghemat air”. 

6. Kegiatan Inti (45 menit) 

Eksplorasi 

Guru memberikan permasalahan pada siswa. (Permasalahan terdapat 

pada LKS). 

Elaborasi  

a. Siswa dibagi menjadi lima kelompok yang masing-masing 

kelompok terdiri dari enam siswa yang heterogen, dua siswa yang 

lain diikutkan pada dua kelompok yang berbeda, sehingga ada dua 

kelompok yang anggotanya terdiri dari tujuh siswa. 

b. Setiap kelompok terdapat ketua dan sekretaris. 

c. Setiap kelompok menyiapkan buku paket. 

d. Setiap kelompok mendapat LKS dari guru. (Contoh LKS terdapat 

pada lampiran). 
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e. Setiap kelompok mendiskusikan permasalahan yang diberikan 

guru. (Pada model PBL merupakan langkah 1, yaitu orientasi siswa 

kepada masalah) 

f. Siswa dengan bimbingan guru memahami permasalahan 

berdasarkan kemampuan awal siswa. (Pada model PBL merupakan 

langkah 2, yaitu mendefinisikan permasalahan) 

g. Siswa dengan bimbingan guru  melakukan  pencarian informasi 

yang berkaitan dengan fakta dengan menggunakan buku paket IPA 

kelas V SD dan berdasarkan pengalaman yang sudah dipeoleh 

siswa. (Pada model PBL merupakan langkah 3, yaitu 

mengumpulkan fakta) 

h. Siswa dengan bimbingan guru menyusun jawaban sementara 

permasalahan yang diajukan guru. (Pada model PBL merupakan 

langkah 4, yaitu menyusun hipotesis)  

i. Setiap kelompok mencari informasi di buku paket IPA dan sumber 

lainnya sebagai penyelidikan jawaban sementara permasalahan. 

j. Setiap kelompok menyiapkan  peralatan yang disiapkan oleh guru. 

Peralatan berupa: nampan, tanah, air, gelas, rumput, sampah 

plastik, dan keramik sebagai ganti beton. (peralatan yang disiapkan 

kelompok disesuaikan dengan hipotesis masing-masing kelompok)   

k. Setiap kelompok melakukan eksperimen, sebagai penyelidikan 

jawaban hipotesis permasalahan sesuai jawaban masing-masing 

kelompok. (Pada model PBL merupakan langkah 5, yaitu 

melakukan penyelidikan). 

l. Siswa dengan bimbingan guru melakukan penyempurnaan masalah 

yang telah dirumuskan. (langkah 6) 

m. Setiap kelompok dengan bimbingan guru menyimpulkan jawaban 

dari permasalahan. (Pada model PBL merupakan langkah 7, yaitu 

menyimpilkan alternatif pemecahan masalah secara kolaboratif) 

Konfirmasi 

a. Perwakilan satu kelompok maju membacakan hasil diskusi. 
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b. Guru dan siswa membahas hasil diskusi kelompok. (Merupakan 

langkah 8, yaitu pengujian hasil pemecahan masalah) 

c. Guru memberi penguatan kepada siswa yang maju membacakan 

hasil diskusi kelompok, dengan penguatan verbal atau non verbal. 

4. Kegiatan Akhir (25 menit) 

a. Penutup 

           Pada kesempatan ini, siswa dan guru menyimpulkan 

bersama hasil belajar, yaitu guru dan siswa menyebutkan manfaat 

air dan proses daur air. 

g. Kegiatan Individual  

           Pada kegiatan ini, siswa diminta kembali duduk pada 

tempat semula, untuk melaksanakan kegiatan penilaian berupa 

evaluasi individu. Guru meminta siswa untuk bekerja sendiri.  

h. Tindak Lanjut 

1) Siswa yang tuntas diberi pengayaan yaitu tugas mencari dan 

mencatat lima cara menjaga kebersihan air di beberapa 

sumber, seperti buku, surat kabar atau acara di tele visi. 

2) Siswa yang belum tuntas diberi remidial (lembar remidial 

pada lampiran).  

P. Model Pembelajaran: Problem Based Learning (PBL) 

Q. Metode Pembelajaran 

3. Ceramah 

4. Tanya jawab.  

R. Sumber/Media Pembelajaran 

3. Sumber 

       Sulistiyanto, Heri. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam IPA untuk Kelas V 

SD. Jakarta: BSE. halaman 163 - 165. 

       Rositawati, S dan Aris M. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam IPA untuk 

Kelas V SD. Jakarta: BSE. Halaman 131 -133.  

      Azmiawati, Choiril. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam IPA untuk Kelas   V 

SD. Jakarta: BSE. halaman 147– 150. 
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Haryanto dkk. 2007. Sains untuk Sekolah Dasar Kelas V. Jakarta: 

Erlangga halaman 180 -181. 

4. Media gambar kegiatan manusia yang dapat mengganggu daur air. 

S. Penilaian  

3. Penilaian Hasil 

e. Prosedur : Tes Proses 

   Tes Akhir 

f. Jenis tes : Tes Tertulis 

g. Bentuk tes : Pilihan Ganda 

h. Soal (terlampir) 

4. Kriteria Penilaian 

Apabila jawaban benar, maka nilai 1. 

Apabila jawaban salah, maka nilai 0. 

Nilai Akhir   = 
J  S  D

 X 100 

                     Tegal, 23 Mei 2012 

              Guru Kelas                                                  Peneliti 

   

             ttd                                                                    ttd 

   

 Rini Uniyati, S. Pd SD                      Nurkhikmah 

NIP. 19621224 198405 2001       NIM. 1402408298 

 

Mengetahui, 

Kepala SD Negeri Adiwerna 04 Kabupaten Tegal 

 

ttd 

 

Afif, S. Pd 

                         NIP. 195406081 197701 1003  
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Lampiran 

Materi Ajar      

            Daur air dapat terganggu oleh kegiatan manusia. Kegiatan manusia yang 

dapat menyebabkan terganggunya daur air yaitu: 

1. Penebangan pohon di hutan secara belebihan yang mengakibatkan hutan 

menjadi gundul. Hutan yang gundul karena penebangan liar menyebabkan air 

hujan langsung jatuh ke tanah. Hal ini menyebabkan air tidak dapat diserap 

dengan baik oleh tanah, karena langsung mengalir ke sungai dan danau. Selain 

itu, apabila terjadi hujan terus menerus dapat mengakibatkan longsor dan 

banjir. Hutan yang gundul menyebabkan daur air menjadi terganggu. Hal ini 

disebabkan karena cadangan air yang berada di dalam tanah semakin 

berkurang. 

2. Membiarkan lahan kosong tidak ditanami dengan tumbuhan, menyebabkan 

tidak ada yang menyerap air ke dalam tanah. Hal ini dapat menyebabkan 

banjir. 

3. Menggunakan air secara berlebihan untuk kegiatan sehari-hari, sehingga 

persediaan air bersih berkurang. 

4. Mengubah daerah resapan air menjadi bangunan-bangunan lain, sehingga air 

hujan tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini dapat menyebabkan banjir. 

 Karena, kegiatan negatif manusia yang mengganggu daur air dapat 

menyebabkan jumlah air bersih berkurang, maka kita juga perlu menghemat 

air. Cara menghemat air di antaranya yaitu: 

5. Menutup kran air setelah menggunakannya. 

6. Mencuci pakaian setelah mencapai jumlah pakaian cukup banyak. 

7. Menggunakan air bekas cucian beras atau sayur untuk menyiram tanaman. 

8. Mencuci kendaraan jika kotor saja. 

 Selain menghemat air, kita juga harus menjaga kebersihan air seperti tidak 

membuang sampah di sungai, tidak membuang air limbah pabrik di sungai, dan 

segera membersihkan air jika tercemar. 
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Lampiran 

LEMBAR KEGIATAN SISWA (LKS) 

Diskusikan dengan teman sekelompokmu permasalahan berikut: 

            Sering kita mendengar dan melihat berita tentang terjadinya banjir di 

beberapa daerah di Indonesia seperti banjir tahunan yang selalu terjadi di Jakarta. 

Coba kalian bayangkan daerah yang terkena banjir. Semua lahan, tanah, jalan, 

rumah dan sebagainya tergenang air. Apa yang dapat menyebabkan terjadinya 

banjir? Apakah penyebab banjir yang kalian duga merupakan salah satu contoh 

akibat dari kegiatan manusia yang mempengaruhi daur air? Mengapa penyebab 

banjir yang kalian sebutkan merupakan salah satu kegiatan manusia yang dapat 

mengganggu daur air?   

           Untuk menjawab permasalahan di atas, ikuti langkah-langkah pemecahan 

masalah, di bawah ini: 

1) Diskusikan permasalahan di atas dengan teman sekelompokmu. 

2) Carilah informasi untuk menjawab permasalahan di atas dengan 

menggunakan buku paket IPA kelas V SD yang telah tersedia. 

3) Tulislah jawaban sementara berdasarkan diskusi pada lembar jawab di bawah 

ini. 

Apa yang menyebabkan terjadinya banjir? 

Jawab:..................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

Apakah penyebab banjir yang kalian  sebutkan merupakan  salah  satu  contoh 

kegiatan manusia yang dapat mengganggu daur air? 

Jawab:..................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
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Mengapa penyebab banjir yang kalian sebutkan merupakan salah satu 

kegiatan manusia yang dapat mengganggu daur air?   

Jawab:..................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

Bagaimana mengatasi agar kegiatan manusia tersebut tidak mengganggu daur 

air? 

Jawab:..................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

Buktikan jawaban sementara kalian dengan mencari informasi dari berbagai 

sumber. 
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Berdasarkan jawaban sementara, informasi dari berbagai sumber dan pembuktian 

dengan eksperimen, alasan penyebab terjadi banjir, alasan mengapa penyebab 

terjadinya banjir merupakan salah satu contoh kegiatan manusia yang dapat 

mengganggu daur air, dan cara mengatasi agar daur air tidak terganggu pada 

lembar simpulan di bawah ini: 

Simpulan: 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

Setiap kelompok maju membacakan hasil diskusi kelompok dan menjelaskan 

langkah-langkah percobaan atau eksperimen. 

 

 

    Kelompok : 

    Anggota : 

1. .......................................... 

2. .......................................... 

3. .......................................... 

4. .......................................... 

5. .......................................... 

6. .......................................... 

7. .......................................... 
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Lampiran 

KUNCI JAWABAN LEMBAR KEGIATAN SISWA 

Hipotesis: 

1. Yang dapat menyebabkan banjir: 

     Jawab:  

a. Membuang sampah di sungai. 

b. Menebang hutan secara berlebihan. 

c. Penutupan tanah dengan beton. 

Contoh di atas merupakan kegiatan manusia yang mengganggu daur air. 

2. Mengapa kegiatan manusia tersebut dapat mengganggu daur air?  

     Jawab:  

a. Membuang sampah di sungai mengganggu daur air, karena air sungai 

tidak dapat mengalir dengan deras, dan saluran air  tertutup sehingga dapat 

menyebabkan banjir. Membuang sampah di sungai dapat menyebabkan 

proses daur air terganggu. 

b. Menebang hutan secara berlebihan dapat menyebabkan banjir, tidak 

adanya tanaman yang menyerap air hujan, sehingga mengganggu daur air.  

c. Penutupan tanah dengan beton dapat menyebabkan banjir, dan tanah yang 

terhalang beton menyebabkan air tidak dapat meresap dalam tanah. Hal ini 

mengganggu daur air. 

3. Bagaimana mengatasi agar kegiatan manusia tersebut tidak mengganggu daur 

air? 

Jawab:  

a. Manusia tidak membuang sampah di sungai tetapi membakar sampah 

plastik dan mengubur sampah organik. 

b. Menebang pohon di hutan dengan reboisasi atau tebang pilih tanam. 

c. Tidak menutup tanah dengan beton. 
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Simpulan dari semua permasalahan 

           Berdasarkan penyelidikan, penyebab banjir yaitu membuang sampah di 

sungai, menebang pohon di hutan berlebihan, menutup tanah dengan beton. 

Semua penyebab banjir merupakan kegiatan manusia yang mengganggu daur air, 

karena: 

a. Membuang sampah di sungai mengganggu daur air, karena air sungai tidak 

dapat mengalir dengan deras, dan saluran air  tertutup sehingga dapat 

menyebabkan banjir. Banjir dapat menyebabkan proses daur air terganggu. 

b. Menebang hutan secara berlebihan dapat menyebabkan banjir, tidak adanya 

tanaman yang menyerap air hujan, sehingga mengganggu daur air.  

c. Penutupan tanah dengan beton dapat menyebabkan banjir, dan tanah yang 

terhalang beton menyebabkan air tidak dapat meresap dalam tanah. Hal ini 

mengganggu daur air. 

           Cara mengatasi agar kegiatan manusia seperti membuang sampah di 

sungai, menebang pohon di hutan berlebihan, menutup tanah dengan beton yaitu 

manusia tidak membuang sampah di sungai tetapi membakar sampah plastik dan 

mengubur sampah organik, menebang pohon di hutan dengan reboisasi atau 

tebang pilih tanam, tidak menutup tanah dengan beton. 
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Lampiran 

MEDIA PEMBELAJARAN 

  

1. Gelas, nampan, tanah, rumput, sampah plastik, gelas plastik yang dilubangi, 

keramik, dan air. 

Cara penggunaan     : Sebagai contoh untuk membuktikan hipotesis 

permasalahan yang disajikan, yang dibuktikan 

dengan eksperimen. 

Contoh medis asli  : 

 
Gambar contoh percobaan untuk membuktikan sungai mengalir deras jika 

tanpa sampah 

 

 
Gambar contoh percobaan membuktikan sungai tidak dapat mengalir deras jika 

sungai tersumbat sampah 
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Gambar contoh percobaan hutan lebat menyerap air hujan  

 
 

Gambar contoh percobaan hutan gundul menyebabkan air hujan tidak diserap 

tanah dengan baik, tetapi langsung ke laut. 
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Gambar contoh percobaan tanah tanpa beton dapat menyerap air hujan 

 

 
Gambar contoh percobaan yang dibeton, tanah tidak dapat menyerap air hujan 

Catatan: media asli sebagai pembuktian atau penyelidikan dengan eksperimen 

disajikan, jika siswa mampu menjawab hipotesis sesuai dengan jenis percobaan 

atau eksperimen. 
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2. Gambar kegiatan manusia yang mempengaruhi daur air. 

Cara penggunaan  : digunakan saat membahas hasil diskusi untuk 

                                           memperjelas contoh-contoh kegiatan manusia 

                                           yang mempengaruhi daur air. 

Contoh gambar: 

               
             Gambar jalan dibeton                                 Gambar hutan gundul 

 

 

                  
 

               Gambar asap pabrik                                Gambar sungai penuh sampah
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Lampiran 
 

KISI-KISI SOAL TES EVALUASI ILMU PENGETAHUAN ALAM 
 

Satuan Pendidikan  : SD          Kelas/Semester          : V/2 
Mata Pelajaran  : IPA                                Materi Pokok                      : Daur 
Air 
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 

Tingkat 
Kesulitan 

7.5 Mendeskripsikan perlunya 
penghematan air. 

1.Siswa dapat menyebutkan kegiatan manusia 
yang dapat mempengaruhi daur air. 
 
2.Disajikan gambar hal yang dapat 
mempengaruhi daur air, siswa dapat 
menyebutkan alasan kegiatan manusia pada 
gambar mempengaruhi daur air. 
 
3.Siswa dapat mendefinisikan hujan asam. 
 
4.Siswa dapat memberi contoh cara 
menghemat air. 

Pilihan Ganda 
 
 

Pilihan Ganda 
 
 
 
 

Pilihan Ganda 
 

Pilihan Ganda 

C1 
C2 

 
C2 

 
 
 
 

C1 
 

C1 

1 
2 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
5 

Sedang 
Sedang 

 
Sedang 

 
 
 
 

Sedang 
 

Mudah 
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Lampiran 

SOAL EVALUASI 

MATA PELAJARAN IPA SD KELAS V 

MATERI POKOK DAUR AIR 

WAKTU 5 MENIT 

Nama : ........................ 

Kelas : .................... 

Kerjakan soal di bawah ini dengan memberi tanda silang (X) pada huruf a, 

b, c, atau d pada jawaban yang kalian anggap benar! 

1. Di bawah ini beberapa kegiatan manusia yang menyebabkan  daur air 

terganggu, kecuali..... 

a. pembuangan sampah di sungai 

b. pembuatan irigasi 

c. penebangan hutan secara berlebih 

d. pembuangan limbah industri di sungai 

 

2. Mengapa penutupan halaman dengan beton mempengaruhi daur air? 

a. Karena akan mempermudah air meresap ke dalam tanah. 

b. Karena tidak akan terjadi longsor. 

c. Karena tidak terjadi banjir. 

d. Karena air akan sulit meresap dalam tanah. 

 

3.  Gambar di samping merupakan dampak dari 

kegiatan manusia yang mengganggu daur air, yaitu .... 

a. penebangan hutan secara berlebihan 

b. penebangan hutan melalui reboisasi 

c. membuang sampah tidak di sungai 
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d. membuat bendungan air 

   

4. Bagaimana cara untuk mencegah agar tidak terjadi hujan asam? 

a. Gas beracun dari pabrik dan motor dibuang di udara. 

b. Mengganti bahan bakar fosil dengan bahan bakar alternatif. 

c. Membuat bendungan untuk mencegah banjir. 

d. Air limbah pabrik dibuang ke sungai agar mengalir ke laut. 

 

5. Yang bukan merupakan contoh cara penghematan air yaitu .... 

a. menutup kran air setelah digunakan 

b. menyiram tanaman dengan bekas air cucian 

c. mencuci pakaian sedikit demi sedikit 

d. mencuci kendaran jika kotor 

 

Kunci Jawaban: 

1. b 

2. d 

3. a 

4. b 

5. c 

 

Penilaian: 

Nilai Akhir   = 
J  S  D

 X 100 
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Lampiran 

KISI-KISI SOAL TES REMIDIAL ILMU PENGETAHUAN ALAM 

Satuan Pendidikan  : SD                        Kelas/Semester               : V/2 

Mata Pelajaran              : IPA              Materi Pokok                     : Daur Air 

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 

Tingkat 
Kesulitan 

7.5 Mendeskripsikan perlunya 
      penghematan air. 

1.Siswa dapat menyebutkan akibat hujan asam. 
 
2.Siswa dapat menyebutkan kegiatan manusia yang 
dapat mempengaruhi daur air. 
 
3.Siswa dapat menyebutkan penyebab hujan asam. 
 
4.Siswa dapat menyebutkan cara menjaga kebersihan 
air. 
 
5.Disajikan gambar hal yang dapat mempengaruhi 
daur air, siswa dapat menyebutkan alasan kegiatan 
manusia pada gambar mempengaruhi daur air. 
 
 

Pilihan Ganda 
 
Pilihan Ganda 
 
 
Pilihan Ganda 
 
Pilihan Ganda 
 
 
Pilhan ganda 

C1 
 
C1 
 
 
C1 
 
C2 
 
 
C1 

1 
 
2 
 
 
3 
 
4 
 
 
5 
 

Mudah 
 
Sedang 
 
 
Sulit 
 
Mudah 
 
 
Sulit 
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Lampiran 

SOAL REMIDIAL 

MATA PELAJARAN IPA SD KELAS V 

MATERI POKOK DAUR AIR 

WAKTU 5 MENIT 

Nama : ........................ 

Kelas : .................... 

Kerjakan soal di bawah ini dengan memberi tanda silang (X) pada huruf a, 

b, c, atau d pada jawaban yang kalian anggap benar! 

1. Apa yang akan terjadi pada daerah yang terkena  hujan asam? 

a. Tanah menjadi subur. 

b. Terjadi banjir. 

c. Kerusakan bangunan 

d. Tanah menjadi tandus 

 

2. Kegiatan manusia di bawah ini yang dapat menyebabkan daur air terganggu 

yaitu .... 

a. penebangan pohon secara tebang pilih tanam 

b. tidak membuang sampah di sungai 

c. penanaman kembali hutan yang gundul 

d. pembuangan sampah ke sungai 

 

3. Berikut ini yang menyebabkan hujan asam yaitu .... 

a. polusi udara 

b. kerusakan bangunan 

c. pencemaran limbah 

d. penggundulan hutan 

 

4. Bagaimana cara untuk mencegah agar tidak terjadi hujan asam? 

a. Gas beracun dari pabrik dan motor dibuang di udara. 

b. Mengganti bahan bakar fosil dengan bahan bakar alternatif. 
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c. Membuat bendungan untuk mencegah banjir. 

d. Air limbah pabrik dibuang ke sungai agar mengalir ke laut. 

 

5 Yang bukan merupakan contoh cara penghematan air yaitu .... 

a. menutup kran air setelah digunakan 

b. menyiram tanaman dengan bekas air cucian 

c. mencuci pakaian sedikit demi sedikit 

d. mencuci kendaran jika kotor 

 

Kunci Jawaban: 

1. b 

2. d 

3. a 

4. b 

5. c 

 

Penilaian: 

Nilai Akhir   = 
J  S  D

 X 100 
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Lampiran 
 

KISI-KISI SOAL REMIDIAL ILMU PENGETAHUAN ALAM 
 

Satuan  Pendidikan          : SD                                                                                                 Kelas/Semester     : V/2 

Mata Pelajaran          : IPA                                                                                                         Materi Pokok        : Daur Air 

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 

Tingkat 

Kesulitan 

7.7 Mendeskripsikan 
perlunya 
penghematan air. 

6. Siswa dapat menyebutkan kegiatan 
manusia yang positif terhadap daur air. 
 

7. Siswa dapat menyebutkan kegiatan 
manusia yang dapat mengganggu daur 
air. 
 

8. Siswa dapat menyebutkan cara 
menghemat air. 
 

9. Siswa dapat menyebutkan hal yang 
menyebabkan terjadinya hujan asam. 
 

10. Siswa dapat menyebutkan cara menjaga 
kebersihan. 

Pilihan Ganda 
 
 
Pilihan Ganda 
 
 
 
Pilihan Ganda 
 
 
Pilihan Ganda 

 
 

Pilihan Ganda 

C1 
 
 

C2 
 
 
 

C1 
 
 

C1 
 
 

C1 

     1  
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 

Mudah 

 
Sedang 

 
 

Mudah 
 
 

Sulit 
 
 

Mudah 
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Lampiran 

LEMBAR REMIDIAL 

Waktu:  5 Menit 

Nama: ................. 

Kelas : ................ 

 

Kerjakan soal di bawah ini dengan memberi tanda silang (X) pada huruf a, 

b, c, atau d pada jawaban yang kalian anggap benar! 

 

1. Kegiatan manusia berikut yang berdampak positif terhadap daur air di bumi 

yaitu . . . . 

a. terasering 

b. reboisasi 

c. penggundulan hutan 

d. pembuatan bendungan 

 

2. Betonisasi jalan-jalan dapat mengganggu daur air, karena . . . . 

    a. mengurangi peresapan air 

    b. membuat jalan terasa panas 

    c. dapat mencegah banjir 

    d. air dapat merembes dengan cepat 

 

3. Salah satu contoh tindakan penghematan air yaitu . . . . 

    a. mencuci pakaian tiap hari dalam jumlah sedikit 

    b. mencuci kendaraan rutin tiap hari 

    c. menyirami tanaman dengan air keran 

    d. mematikan keran setelah selesai digunakan 

 

4. Berikut yang dapat menyebabkan hujan asam yaitu .... 

    a. asap pabrik 

    b. banjir 
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    c. limbah pabrik 

    d. sampah 

5. Berikut cara menjaga kebersihan air yaitu .... 

    a. membuang sampah di sungai 

    b. tidak membuang sampah di sungai 

    c. membuang limbah pabrik di sungai 

    d. membuang gas beracun di udara 

 

Kunci Jawaban: 

6. b 

7. a 

8. d 

9. a 

10. b 

 

Penialian: 

Nilai Akhir   = 
S  M

 X 100 
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Lampiran 
SILABUS PENGEMBANGAN 

 
Nama Sekolah  : SD Negeri Adiwerna 05 
Mata Pelajaran  : IPA 
Kelas/Program  : V/ SEKOLAH DASAR 
Semester  : 2 (dua) 

                                   Standar Kompetensi : 7. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam. 
 

Kompetensi Dasar Materi Pokok dan 
Uraian Materi Pengalaman Belajar Indikator Alokasi 

Waktu 
7.5 Mendeskripsikan 

perlunya  
penghematan air  

 

Bumi dan Alam Semesta 
D. Daur Air. 
 

Memahami peta konsep tentang air 
 
Memahami kegiatan manusia 
terhadap daur air 
 
Menyebutkan kerusakan akibat  
 
kegiatan manusia 

- hujan asam 
- air limbah 

Memahami bahwa air tidak akan 
habis karena adanya daur air. 
 
Memahami bahwa persediaan air  
bersih semakin berkurang. 
Menyebutkan cara menghemat air.  

7.5.1Mengidentifikasi 
kegiatan manusia 
yang dapat 
mempengaruhi 
daur air. 

7.5.2Melakukan 
pembiasaan cara 
menghemat air. 

 

2 JP 
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Lampiran 28 

INSTRUMEN PENGAMATAN  

PELAKSANAAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING (PBL) 

 DALAM PEMBELAJARAN 

            Petunjuk 

           Amatilah proses pembelajaran IPA dengan menggunakan model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL). Kemudian berilah tanda cek (�) 

pada kolom Ya, jika langkah-langkah model PBL benar-benar dilaksanakan. 

Berilah tanda cek (�) pada kolom Tidak, jika langkah-langkah model PBL tidak 

dilaksanakan.  

No Kegiatan Siswa Ya Tidak 

1. Siswa menemukan masalah dengan anggota kelompok √ 

2. Siswa mendefinisikan masalah dengan anggota kelompok √ 

3. Siswa mengumpulkan fakta dengan anggota kelompok √ 

4. Siswa menyusun hipotesis dengan anggota kelompok √ 

5. Siswa melakukan penyelidikan √ 

6. Siswa menyempurnakan masalah yang telah 
didefinisikan 

    √ 

7. Sis√wa menyimpulkan alternatif pemecahan masalah √ 
8. Siswa melakukan pengujian hasil pemecahan masalah     √ 

 

No Kegiatan Guru Ya Tidak 

1. Memberikan permasalahan yang diangkat dari kehidupan 
sehari hari siswa  

√ 

2. Membimbing siswa secara bertahap untuk 
mendefinisikan masalah. 

√ 

3. Membimbing siswa untuk melakukan pengumpulan fakta √  

4. Membimbing siswa untuk menyusun hipotesis    √ 

5. 
Membimbing siswa melakukan penyelidikan terhadap 

informasi dan data yang diperoleh. 

√  
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No Kegiatan Guru Ya Tidak 

6. 
Membimbing siswa menyempurnakan permasalahan 

yang telah didefinisikan 

√  

7. 
Membimbing siswa menyimpulkan alternatif pemecahan 

masalah 

√  

8. 
Membimbing siswa melakukan pengujian hasil 

pemecahan masalah 

√ 

 

                                                           

                               Tegal, 22 Mei 2012 

           

                                             Pengamat 

         

             ttd 

                                                                                                                                         

                          Rini Uniyati, S.Pd 

                                           Guru Kelas V SD Negeri Adiwerna 04 
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Lampiran 29 

INSTRUMEN PENGAMATAN  

PELAKSANAAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING (PBL) 

 DALAM PEMBELAJARAN 

            Petunjuk 

           Amatilah proses pembelajaran IPA dengan menggunakan model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL). Kemudian berilah tanda cek (�) 

pada kolom Ya, jika langkah-langkah model PBL benar-benar dilaksanakan. 

Berilah tanda cek (�) pada kolom Tidak, jika langkah-langkah model PBL tidak 

dilaksanakan.  

No Kegiatan Siswa Ya Tidak 

1. Siswa menemukan masalah dengan anggota kelompok √ 

2. Siswa mendefinisikan masalah dengan anggota kelompok √ 

3. Siswa mengumpulkan fakta dengan anggota kelompok √ 

4. Siswa menyusun hipotesis dengan anggota kelompok √ 

5. Siswa melakukan penyelidikan √ 

6. Siswa menyempurnakan masalah yang telah 
didefinisikan 

    √ 

7. Sis√wa menyimpulkan alternatif pemecahan masalah √ 
8. Siswa melakukan pengujian hasil pemecahan masalah     √ 

 

No Kegiatan Guru Ya Tidak 

1. Memberikan permasalahan yang diangkat dari kehidupan 
sehari hari siswa  

√ 

2. Membimbing siswa secara bertahap untuk 
mendefinisikan masalah. 

√ 

3. Membimbing siswa untuk melakukan pengumpulan fakta √  

4. Membimbing siswa untuk menyusun hipotesis    √ 

5. 
Membimbing siswa melakukan penyelidikan terhadap 

informasi dan data yang diperoleh. 

√  
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No Kegiatan Guru Ya Tidak 

6. 
Membimbing siswa menyempurnakan permasalahan 

yang telah didefinisikan 

√  

7. 
Membimbing siswa menyimpulkan alternatif pemecahan 

masalah 

√  

8. 
Membimbing siswa melakukan pengujian hasil 

pemecahan masalah 

√ 

 

                                                           

                               Tegal, 23 Mei 2012 

           

                                             Pengamat 

         

             ttd 

                                                                                                                                         

                          Rini Uniyati, S.Pd 

                                           Guru Kelas V SD Negeri Adiwerna 04 
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Lampiran 30 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa aspek penilaian aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA, 

berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan hasil pengamatan. 

 

No Nama 
Aspek yang dinilai 

Nilai A B C D E F G H 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Rizki Hendra Saputra   √    √    √    √   √     √   √     √  68,75 
2 Aqsal Nabil   √    √   √     √   √     √   √     √  65,63 
3 Rositiawan    √    √    √    √   √    √    √    √  87,5 
4 Afri Nurul Wayah   √     √   √     √   √    √    √     √ 84,38 
5 A. Ghusnifatul Faris    √    √    √    √    √    √   √    √  93,75 
6 Arya Bimo Pamungkas  √     √    √    √     √  √     √    √  71,88 
7 A. Zulyadi Zaen   √     √    √    √    √   √     √    √ 93,75 
8 A. Rofik Wijaya   √    √     √   √    √     √   √    √  81,25 
9 Dewi Setiawan   √    √    √   √     √    √    √    √  71,88 
10 Dewi Nuraeni    √    √   √    √    √    √    √    √  81,25 
11 Dewi Fitri Kurniasih   √     √   √    √    √   √    √    √   68,75 
12 Dwi Ananda Yunita    √    √   √     √   √    √   √    √   78,13 
13 Eka Puji Astuti   √    √   √      √   √   √    √     √  71,88 
14 Intan Prisela    √    √   √     √    √   √    √    √  93,75 
15 Indi Abela    √    √   √     √    √    √  √      √ 96,88 
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No Nama 
 Aspek yang dinilai  

Nilai A B C D E F G H 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

16. Lulu Istianah √ √ √     √   √      √     √       √   78,13 
17. Meisi Dea P √ √ √ √ √    √ √ √ 62,5 
18. Mahdita Lato √ √ √     √     √    √   √       √ 96,88 
19. M. Sulhan Ulul Azmi √ √ √   √       √    √   √       √   84,38 
20. M. Azmi Setiawan √ √ √ √ √    √ √ √ 71,88 

21. M. Alfani √ √ √   √     √      √     √       √   75 
22. Meliana Yuniasih √ √ √   √     √    √     √       √ 75 
23. M. Faisal. A √ √  √ √ √    √ √ √ 68,75 
24. Noval Prasetyo √ √  √     √     √    √   √       √   87,5 
25. Nurhania √ √ √   √       √    √   √       √   84,38 
26. Putri Lestari √ √ √ √ √    √ √ √ 62,5 
27. Rini √ √ √   √   √        √     √       √   71,88 
28. Ryan Alfi. H √ √ √     √   √      √       √     √ 84,38 
29. Sandi Dwi Lakmana √ √ √ √ √    √ √ √ 68,75 

30. Elsa RiZki. N √ √ √     √     √    √     √     √ 93,75 
31. Ismi Nur Azizah √ √ √   √     √      √     √       √   75 
32 M.Reza Wahyudi √ √ √ √ √    √ √ √ 65,63 

Jumlah  
Rata-rata 3,09 3,19 3,28 3,31 3,22 3,06 2,91 3,09 78,59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keterangan: 
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A.  Keaktifan siswa menemukan masalah dengan anggota kelompok. 
B.  Ketekunan siswa dalam mendefinisikan masalah dengan anggota berdiskusi. 
C.  Ketekunan siswa mengumpulkan fakta. 
D.  Keaktivan siswa dalam menyusun hipotesis. 
E. Keaktifan siswa dalam melakukan penyelidikan. 
F. Keaktifan siswa dalam menyempurnakan permasalahan yang telah didefinisikan. 
G. Keaktifan siswa menyimpulkan alternatif pemecahan masalah dengan anggota kelompok. 
H. Keaktifan siswa dalam melakukan pengujian hasil (solusi) pemecahan masalah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 31 

 

Tegal, 22 Mei 2012 

    Pengamat  

 

           ttd 

 

 Rini Uniyati, S.Pd 

    Guru Kelas V 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

Petunjuk 

Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu setelah membaca dan memeriksa aspek penilaian aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA, 

berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan hasil pengamatan. 

No Nama 
Aspek yang dinilai 

Nilai A B C D E F G H 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Rizki Hendra Saputra  √    √     √    √    √    √    √    √  68,75 
2 Aqsal Nabil    √    √    √   √     √    √   √     √ 93,75 
3 Rositiawan    √    √   √     √    √   √    √     √ 90,63 
4 Afri Nurul Wayah    √   √     √   √    √    √    √    √  81,25 
5 A. Ghusnifatul Faris  √ √ √ √   √ √ √ √ 93,75
6 Arya Bimo Pamungkas    √    √    √    √   √    √     √   √  90,63 
7 A. Zulyadi Zaen    √    √    √   √     √    √   √    √  90,63 
8 A. Rofik Wijaya   √    √     √   √    √    √    √    √  78,13 
9 Dewi Setiawan   √    √    √    √    √    √    √    √  75 
10 Dewi Nuraeni    √    √   √    √    √    √    √    √  81,25 
11 Dewi Fitri Kurniasih    √   √   √     √     √   √    √    √  78,13 
12 Dwi Ananda Yunita    √   √    √    √    √   √     √    √  75 
13 Eka Puji Astuti   √    √    √    √    √   √    √     √  68,75 
14 Intan Prisela    √    √   √     √    √   √     √    √ 96,88 
15 Indi Abela  √ √ √ √   √ √ √ √ 96,88
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No Nama 
Aspek yang dinilai 

Nilai A B C D E F G H 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

16. Lulu Istianah   √  √    √  √   √  √ √ √ 87,5 
17. Meisi Dea P  √   √    √      √   √        √   √         √   68,75 
18. Mahdita Lato   √  √    √       √     √ √     √       √ 96,88 
19. M. Sulhan Ulul Azmi   √  √    √  √   √  √ √ √ 81,25 
20. M. Azmi Setiawan  √   √   √       √     √      √   √       √   71,88 

21. M. Alfani  √  √     √      √     √      √     √       √   71,88 
22. Meliana Yuniasih   √ √     √  √     √ √ √ √ 78,13 
23. M. Faisal. A   √   √   √      √     √      √     √     √   78,13 
24. Noval Prasetyo   √   √   √      √     √      √       √     √   90,63 
25. Nurhania   √ √   √   √   √  √ √ √ 75 
26. Putri Lestari  √  √     √      √     √      √     √     √   65,63 
27. Rini  √   √   √       √     √      √     √       √   68,75 
28. Ryan Alfi. H   √  √   √   √   √  √ √ √ 75 
29. Sandi Dwi Lakmana  √   √    √      √     √      √     √       √   78,13 

30. Elsa RiZki. N  √   √    √      √     √      √   √       √   78,13 
31. Ismi Nur Azizah   √   √   √  √     √ √ √ √ 84,38 

32 M.Reza Wahyudi  √   √    √      √     √    √   √       √   65,63 
Jumlah  

Rata-rata 3,56 3,25 3,06 3,28 3,28 3,22 3,03 3,13 80,47
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Keterangan: 
A.  Keaktifan siswa menemukan masalah dengan anggota kelompok. 
B.  Ketekunan siswa dalam mendefinisikan masalah dengan anggota berdiskusi. 
C.  Ketekunan siswa mengumpulkan fakta. 
D.  Keaktivan siswa dalam menyusun hipotesis. 
I. Keaktifan siswa dalam melakukan penyelidikan. 
J. Keaktifan siswa dalam menyempurnakan permasalahan yang telah didefinisikan. 
K. Keaktifan siswa menyimpulkan alternatif pemecahan masalah dengan anggota kelompok. 
L. Keaktifan siswa dalam melakukan pengujian hasil (solusi) pemecahan masalah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegal, 23 Mei 2012 

    Pengamat  

 

           ttd 

 

 Rini Uniyati, S.Pd 

    Guru Kelas V 
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INSTRUMEN PENGAMATAN 

LEMBAR PENILAIAN AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPA 

DENGAN MENGGUNAKAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING (PBL) 

 

Petunjuk 

Amatilah aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran IPA dengan 

menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL), kemudian 

nilailah mereka dengan cara memberi tanda cek (√) pada kotak yang disediakan 

sesuai dengan deskriptor yang tampak. 

1. Keaktifan siswa menemukan                 1  2   3  

masalah dengan anggota kelompok. 

   

Nilai butir 1 = A 

        

2. Ketekunan siswa dalam mendefinisikan            1  2   3   4 

masalah dengan anggota kelompok. 

    

Nilai butir 2 =B 

3. Ketekunan siswa mengumpulkan    1 2  3   4 

fakta. 

  

Nilai butir 3 = C 

4. Keaktifan siswa dalam menyusun                    1          2           3           4 

hipotesis.     2  3   4 

 

Nilai butir 4 = D  

 

5. Keaktifan siswa dalam melakukan     1  2   3   4 

penyelidikan. 

   

Nilai butir 5 = E 
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6. Kaktifan siswa dalam menyempurnakan      1  2   3    4 

permasalahan yang telah didefinisikan.  

                                             Nilai butir 6 = F 

7. Keaktifan siswa menyimpulkan alternatif        1           2          3           4 

 pemecahan masalah dengan anggota 

kelompok.  

                                           Nilai butir 7 = G 

8. Keaktifan siswa dalam melakukan                    1           2          3          4 

pengujian hasil (solusi) pemecahan 

 masalah. 

                  Nilai butir 8 = H 

                                                                                                                                                    

Skor Aktivitas Siswa  

SAS = 
 

 100% 

  Tegal, ........................... 2012 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

Pengamat 

 

 

 Rini Uniyati, S.Pd 

   Guru Kelas V 
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DESKRIPTOR 

PEDOMAN OBSERVASI SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPA  

DENGAN MENGGUNAKAN  

 MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING (PBL) 

 

1. Keaktifan siswa menemukan masalah dengan anggota kelompok. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Memperhatikan permasalahan yang diberikan guru. 

b. Mendengarkan fakta-fakta yang diberikan guru. 

c. Siswa saling menerima dan memberi pendapat dalam kelompok. 

d. Menyampaikan pertanyaan kepada guru jika kurang jelas. 

 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

2. Ketekunan siswa dalam mendefinisikan masalah dengan anggota kelompok. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Berusaha memahami permasalahan dengan pengetahuan awal siswa. 

b. Berdiskusi mencari solusi untuk mendefinisikan permasalahan. 

c. Siswa saling menerima dan memberi pendapat dalam kelompok. 

d. Siswa memperhatikan bimbingan guru. 

 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 



257 
 

 
 

3. Ketekunan siswa mengumpulkan fakta. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa berdiskusi dengan anggota kelompok mengumpulkan fakta 

berdasarkan pengalaman-pengalaman yang pernah dialaminya. 

b. Siswa mencari informasi dari berbagai sumber. 

c. Bertanya kepada guru jika kurang jelas. 

d. Siswa memperhatikan bimbingan guru. 

 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

4. Keaktifan siswa dalam menyusun hipotesis.  

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa membaca dan memahami fakta-fakta yang sudah ada. 

b. Siswa berdiskusi dengan anggota kelompok menyusun hipotesis. 

c. Setiap anggota kelompok mengungkapkan pendapat. 

d. Bertanya kepada guru jika kurang jelas. 

 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

5. Keaktifan siswa dalam melakukan penyelidikan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa diskusi kelompok untuk memahami informasi yang telah 

diperoleh. 
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b. Siswa melakukan penyelidikan dengan mencari informasi dari berbagai 

sumber atau dengan melakukan eksperimen. 

c. Siswa memperhatikan bimbingan guru dalam melakukan penyelidikan. 

d. Bertanya kepada guru jika tidak paham. 

 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

6. Menyempurnakan permasalahan yang telah didefinisikan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Dengan anggota kelompok mendiskusikan permasalahan yang telah 

didefinisikan. 

b. Mengeluarkan pendapat pribadi. 

c. Memperhatikan bimbingan guru. 

d. Bertanya kepada guru jika tidak paham. 

 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

 

7. Keaktifan siswa menyimpulkan alternatif pemecahan masalah dengan 

anggota kelompok. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa berdiskusi dengan kelopoknya menyimpulkan alternatif 

pemecahan masalah. 

b. Siswa mengeluarkan pendapat pribadi. 
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c. Siswa menghargai pendapat anggota kelompok yang lain. 

d. Memperhatikan bimbingan guru. 

 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 

  

8. Keaktifan siswa dalam melakukan pengujian hasil (solusi) pemecahan 

masalah. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut: 

a. Siswa melakukan pengujian solusi pemecahan masalah dengan mencari 

berbagai sumber. 

b. Siswa melakukan pengujian solusi pemecahan masalah dengan 

memperhatikan penjelasan guru yang berkaitan dengan permasalahan. 

c. Memperhatikan bimbingan guru. 

d. Mempresentasikan hasil kerja di depan kelas. 

 

Skor Penilaian Keterangan 

1 Satu deskriptor tampak 

2 Dua deskriptor tampak 

3 Tiga deskriptor tampak 

4 Empat deskriptor tampak 
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Lampiran 32 

Nilai Hasil Pos Tes Kelas Kontrol 

 Siswa Kelas V SD Negeri Adiwerna 05 Kabupaten Tegal 
 

No Nama Siswa Jenis Kelamin Nilai 
1. M. Aris Alwani L 50 
2. Yuliani P 90 
3. Ahmad Baehaqi L 65 
4. Alzi Mula Baharsya L 85 
5. Ayun Maefani P 50 
6. Brilyan Kurnia H L 75 
7. Dani Dyah Ulhaq L 55 
8. Erma Puspita Sari P 50 
9. Fina Dwi Prasetijo P 80 
10. Hasim Muzadi L 70 
11. Isna Maulina P 60 
12. Lukman Nani M L 75 
13. Maryanah P 50 
14. M. Faqih Maulana L 70 
15. M. Jafar Sidik L 75 
16. M. Fajar Ali L 55 
17. M. Irkham Maulana L 65 
I8. M. Rizki Ma’ari L 50 
19. Nur Al Fitriyah P 75 
20. Nurul Mizan L 90 
21. Puji Ayuni P 80 
22. Reni Marliana P 75 
23. Rizki Ibnu Fadilah L 80 
24. Rizki Maulana L 65 
25. Salma Nabia P 75 
26. Saniatul Maula P 95 
27. Titi Setya Ningrum P 90 
28. Uli Nur Maulidia P 70 
29. Viky Nurul Latifah P 85 
30. Yeni Faridah P 50 
31. Zaenul Marlis L 50 
32. Farah Elsa Fiktiana L 90 
33. Girbal Syafiq Giofari L 50 
34. Putri Lestari P 60 

Jumlah - 2350 
Rata-rata - 69,12 
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Lampiran 33 

Nilai Hasil Pos Tes Kelas Eksperimen 

Kelas V SD Negeri Adiwerna 04 Kabupaten Tegal 

No Nama Siswa Jenis Kelamin Nilai 
1. Rizqi Hendra Saputra L 90 
2. Aqsal Nabil L 50 
3. Rositiawan L 60 
4. Afri Nurul Wayah P 75 
5. A. Ghusnifatul Faris L 80 
6. Arya Bimo Pamungkas L 55 
7. A. Zulyadi Zaen L 65 
8. B. Rofik Wijaya L 90 
9. Dwi Setiawan L 90 
10. Dewi Nuraeni P 85 
11. Dewi Fitri Kurniasih P 60 
12. Dwi Ananda Yunita P 80 
13. Eka Puji Astuti P 70 
14. Intan Prisela P 90 
15. Indi Abela P 100 
16.. Lulu Istianah P 85 
17. Meisi Dea P P 60 
18. Mahdita Lato P 85 
19. M. Sulhan Ulul Azmi L 90 
20. M. Azmi Setiawan L 80 
21. M. Alfani L 70 
22. Meliana Yuniasih P 95 
23. M. Faisal. A P 85 
24. Noval Prasetyo P 90 
25. Nurhania P 75 
26. Putri Lestari P 50 
27. Rini P 70 
28. Ryan Alfi H L 80 
29. Sandi Dwi Lakmana L 65 
30. Elsa Rizki N P 85 
31. Ismi Nur Azizah P 65 
32. M. Reza Wahyudi L 70 

Jumlah - 2240 
Rata-rata - 76,25 
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Lampiran 34 

Distribusi Frekuensi Nilai Pos Tes Kelompok Eksperimen 

 

No Kelas Interval Tally Frekuensi (f) 

1. 50-58 III 3 

2. 59-67 IIIII I 6 

3. 68-76 IIIII I 6 

4. 77-85 IIIII IIII 9 

5. 86-94 IIIII I 6 

6. 95-103 II 2 

Jumlah 32 32 

 
 

 

Distribusi Frekuensi Nilai Pos Tes Kelompok Eksperimen 

 
No Kelas Interval Tally Frekuensi (f) 

1. 50-57 IIIII IIII 9 

2. 58-65 IIIII 5 

3. 66-73 III 3 

4. 74-81 IIIII IIII 9 

5. 82-89 II 2 

6. 90-97 IIIII 5 

Jumlah 34 34 
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Lampiran 35 
Out Put Uji Normalitas 

 
 

Kelompok Eksperimen 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Case Processing Summary

32 100,0% 0 ,0% 32 100,0%eksperimen
N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total
Cases

Descriptives

76,2500 2,38654
71,3826

81,1174

76,4931
80,0000
182,258

13,50030
50,00

100,00
50,00
23,75
-,346 ,414
-,835 ,809

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence
Interval for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

eksperimen
Statistic Std. Error

Tests of Normality

,148 32 ,073 ,950 32 ,143eksperimen
Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Lilliefors Significance Correctiona. 
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Kelompok Kontrol 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Case Processing Summary

34 100,0% 0 ,0% 34 100,0%kontrol
N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total
Cases

Descriptives

69,1176 2,50197
64,0274

74,2079

68,8562
70,0000
212,834

14,58884
50,00
95,00
45,00
26,25

,037 ,403
-1,248 ,788

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence
Interval for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

kontrol
Statistic Std. Error

Tests of Normality

,140 34 ,088 ,914 34 ,011kontrol
Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Lilliefors Significance Correctiona. 
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Lampiran 36 

Out Put Uji Homogenitas Data 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Case Processing Summary

34 100,0% 0 ,0% 34 100,0%
32 100,0% 0 ,0% 32 100,0%

kelompok
1,00
2,00

pengetahuan
N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total
Cases

Descriptives

69,1176 2,50197
64,0274

74,2079

68,8562
70,0000
212,834

14,58884
50,00
95,00
45,00
26,25
,037 ,403

-1,248 ,788
76,2500 2,38654
71,3826

81,1174

76,4931
80,0000
182,258

13,50030
50,00

100,00
50,00
23,75
-,346 ,414
-,835 ,809

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence
Interval for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence
Interval for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

kelompok
1,00

2,00

pengetahuan
Statistic Std. Error

Test of Homogeneity of Variance

,314 1 64 ,577
,328 1 64 ,569

,328 1 63,599 ,569

,346 1 64 ,559

Based on Mean
Based on Median
Based on Median and
with adjusted df
Based on trimmed mea

pengetahuan

Levene
Statistic df1 df2 Sig.
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Lampiran 37 
Out Put Uji t 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

               

 

 

 

Group Statistics

34 69,1176 14,58884 2,50197
32 76,2500 13,50030 2,38654

kelompok
1,00
2,00

pengetahuan
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

Independent Samples Test

,314 ,577 -2,06 64 ,044 -7,13235 3,46590 -14,06 ,20842

-2,06 64,0 ,043 -7,13235 3,45766 -14,04 ,22485

Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed

pengetahua
F Sig.

Levene's
Test for

Equality of
Variances

t df
Sig.

(2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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Lampiran 38 

Foto Pembelajaran Kelompok Kontrol Pertemuan Pertama 

                       

Gambar: Guru menjelaskan materi        Gambar: Siswa mendengarkan  

                  pelajaran                                                   penjelasan guru. 

 

Foto Pembelajaran Kelompok Kontrol Pertemuan Ke dua 

                       

Gambar: Guru menjelaskan                      Gambar: Siswa mengerjakan  

                 materi pelajaran.                                          tugas kelompok. 
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Lampiran 39 

Foto Pembelajaran Kelompok Eksperimen Pertemuan Pertama                  

            
       Gambar:  Guru menampilkan           Gambar: Siswa dengan bimbingan 

                         Permasalahan                                     guru mendefinisikan per 

                                                                                      Masalahan 

                                               
Gambar: Siswa dengan bimbingan             Gambar: Siswa dengan bimbingan  

                 guru mengumpulkan fakta                          guru menyusun hipotesis 
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Gambar: Siswa menguji hipotesis            Gambar: salah satu contoh pe  

                dengan mencari informasi                         nyelidikan dengan 

                dari berbagai sumber                                 eksperimen. 

                  
Gambar: Siswa dengan bimbingan          Gambar: Siswa membacakan hasil  

                  guru menyempurnakan                            diskusi kelompok 

                  masalah. 
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Foto Pembelajaran Kelompok Eksperimen Pertemuan Ke Dua 

                

Gambar: Guru menampilkan            Gambar: Siswa dengan bimbingan guru 

                 permasalahan.                                     mendefinisikan permasalahan.     

                     

Gambar: Siswa dengan bimbingan   Gambar: Siswa dengan bimbingan  

                 guru mengumpulkan fata.                  guru membuat hipotesis. 
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Lampiran 40 

TABEL NILAI-NILAI r PRODUCT MOMENT 

 

 
N 

Taraf Signif  
N 

Taraf Signif  
N 

Taraf Signif 

5% 1% 5% 1% 5% 1% 
3 
4 
5 
 
6 
7 
8 
9 
10 
 

11 
12 
13 
14 
15 
 

16 
17 
18 
19 
20 
 

21 
22 
23 
24 
25 

0,997 
0,950 
0,878 

 
0,811 
0,754 
0,707 
0,666 
0,632 

 
0,602 
0,576 
0,553 
0,532 
0,514 

 
0,497 
0,482 
0,468 
0,456 
0,444 

 
0,433 
0,423 
0,413 
0,404 
0,396 

0,999 
0,990 
0,959 

 
0,917 
0,874 
0,834 
0,798 
0,765 

 
0,735 
0,708 
0,684 
0,661 
0,641 

 
0,623 
0,606 
0,590 
0,575 
0,561 

 
0,549 
0,537 
0,526 
0,515 
0,505 

26 
27 
28 
29 
30 
 

31 
32 
33 
34 
35 
 

36 
37 
38 
39 
40 
 

41 
42 
43 
44 
45 
 

46 
47 
48 
49 
50 
 

0,388 
0,381 
0,374 
0,367 
0,361 

 
0,355 
0,349 
0,344 
0,339 
0,334 

 
0,329 
0,325 
0,320 
0,316 
0,312 

 
0,308 
0,304 
0,301 
0,297 
0,294 

 
0,291 
0,288 
0,284 
0,281 
0,279 

0,496 
0,487 
0,478 
0,470 
0,463 

 
0,456 
0,449 
0,442 
0,436 
0,430 

 
0,424 
0,418 
0,413 
0,408 
0,403 

 
0,398 
0,393 
0,389 
0,384 
0,380 

 
0,376 
0,372 
0,368 
0,364 
0,361 

55 
60 
65 
70 
75 
 

80 
85 
90 
95 
100 

 
125 
150 
175 
200 
300 

 
400 
500 

 
600 
700 

 
800 
900 

 
1.000 

0,266 
0,254 
0,244 
0,235 
0,227 

 
0,220 
0,213 
0,207 
0,202 
0,195 

 
0,176 
0,159 
0,148 
0,138 
0,113 

 
0,098 
0,088 

 
0,080 
0,074 

 
0,070 
0,065 

 
0,062 

 

0,345 
0,330 
0,317 
0,306 
0,296 

 
0,286 
0,278 
0,270 
0,263 
0,256 

 
0,230 
0,210 
0,194 
0,181 
0,148 

 
0,128 
0,115 

 
0,105 
0,097 

 
0,091 
0,086 

 
0,081 
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Lampiran 41 

TABEL NILAI-NILAI DISTRIBUSI t 

α Untuk Uji Dua Pihak 

 0,50 0,20 0,10 0,05 0,02 0,01 

α Untuk Uji Satu Pihak 

dk 0,25 0,10 0,05 0,025 0,01 0,005 
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 
40 
60 
120 

1,00 
0,816 
0,765 
0,741 
0,727 
0,718 
0,711 
0,706 
0,703 
0,700 
0,697 
0,695 
0,694 
0,692 
0,691 
0,690 
0,689 
0,688 
0,688 
0,687 
0,686 
0,686 
0,685 
0,685 
0,684 
0,684 
0,684 
0,683 
0,683 
0,683 
0,681 
0,679 
0,677 
0,674 

3,078 
1,886 
1,38 
1,533 
1,476 
1,440 
1,415 
1,397 
1,383 
1,72 
1,363 
1,356 
1,350 
1,345 
1,341 
1,337 
1,333 
1,330 
1,328 
1,325 
1,323 
1,321 
1,319 
1,318 
1,316 
1,315 
1,314 
1,313 
1,311 
1,310 
1,303 
1,296 
1,289 
1,282 

6,314 
2,920 
2,353 
2,132 
2,015 
1,943 
1,895 
1,860 
1,833 
1,812 
1,796 
1,782 
1,771 
1,761 
1,753 
1,746 
1,740 
1,734 
1,729 
1,725 
1,721 
1,717 
1,714 
1,711 
1,708 
1,706 
1,703 
1,701 
1,699 
1,697 
1,684 
1,671 
1,658 
1,645 

12,706 
4,303 
3,162 
2,776 
2,571 
2,447 
2,365 
2,306 
9,962 
2,228 
2,201 
2,178 
2,160 
2,145 
2,132 
2,120 
2,110 
2,101 
2,089 
2,086 
2,080 
2,074 
2,069 
2,064 
2,060 
2,056 
2,052 
2,048 
2,045 
2,042 
2,021 
2,000 
1,980 
1,960 

31,821 
6,965 
4,541 
3,747 
3,365 
3,143 
2,998 
2,896 
2,821 
2,764 
2,718 
2,681 
2,624 
2,623 
2,583 
2,567 
2,552 
2,539 
2,528 
2,518 
2,508 
2,500 
2,492 
2,485 
2,479 
2,473 
2,467 
2,462 
2,457 
2,423 
2,390 
2,358 
2,326 

63,657 
9925 
5841 
4604 
4032 
3707 
3499 
3355 
3250 
3169 
3106 
3055 
3012 
2973 
2947 
2921 
2898 
2878 
2861 
2845 
2831 
2819 
2807 
2797 
2787 
2779 
2771 
2763 
2756 
2750 
2704 
2660 
2617 
2576 

 

 

 



273 
 

 
 

Lampiran 42 

Tabel Penentuan Jumlah Sampel Untuk Populasi Tertentu 

N S N S N S N S N S 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

95 

10 

14 

19 

24 

28 

32 

36 

40 

44 

48 

52 

56 

59 

63 

66 

70 

73 

76 

100 

110 

120 

130 

140 

150 

160 

170 

180 

190 

200 

210 

220 

230 

240 

250 

260 

270 

80 

86 

92 

97 

103 

108 

113 

118 

123 

127 

132 

136 

140 

144 

148 

152 

155 

159 

280 

290 

300 

320 

340 

360 

380 

400 

420 

440 

460 

480 

500 

550 

600 

650 

700 

750 

162 

165 

169 

175 

181 

186 

181 

196 

201 

205 

210 

214 

217 

225 

234 

242 

248 

256 

 

800 

850 

900 

950 

1000 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2200 

2400 

2600 

260 

265 

269 

274 

278 

285 

291 

297 

302 

306 

310 

313 

317 

320 

322 

327 

331 

335 

2800 

3000 

3500 

4000 

4500 

5000 

6000 

7000 

8000 

9000 

10000 

15000 

20000 

30000 

40000 

50000 

75000 

100000 

338 

341 

246 

351 

351 

357 

361 

364 

367 

368 

373 

375 

377 

379 

380 

381 

382 

384 
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Lampiran 44 
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN 

UPTD KECAMATAN ADIWERNA 

SEKOLAH DASAR NEGERI ADIWERNA 05 

Alamat: Jl. Singkil 24 Desa Adiwerna, Kecamatan Adiwerna, Telp. (0283) 3321602 

 

SURAT KETERANGAN 

Nomor: ....../....../...../........ 

            Yang Bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : Toisah Maryanti, S. Pd 

NIP  : 19520811 197402 2004 

Jabatan : Kepala Sekolah 

 

Menerangkan bahwa: 

Nama  : Nurkhikmah 

NIM  : 1402408298 

Jurusan : S1 PGSD FIP UNNES 

      Mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian dengan judul 

“Keefektifan Penerapan Model Problem Based Learning (PBL) terhadap 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 

Adiwerna 04 Kabupaten Tegal” dalam rangka penyusunan skripsi di SD Negeri 

Adiwerna 05 Kabupaten Tegal, mulai bulan April hingga bulan Mei 2012. 

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk 

dipergunakan sebagaimana mestinya. 

                              Mengetahui, 

                             Kepala SD Negeri Adiwerna 05 Kabupaten Tegal 

 

                         Ttd 

 

                               Toisah Maryanti, S.pd 
                            NIP. 19520811 197402 2004 
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PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN 

UPTD KECAMATAN ADIWERNA 

SEKOLAH DASAR NEGERI ADIWERNA 04 
Alamat: Jl. Petung Desa Adiwerna, Kecamatan Adiwerna, Telp. (0283) 3308174 

 

SURAT KETERANGAN 

Nomor: ....../....../...../........ 

            Yang Bertanda tangan di bawah ini: 
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